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DRENTHE SPORT REGIO
Advies op basis van opbrengst expertsessies en analyse sportakkoorden

VOORAF
• Dit advies is opgesteld in opdracht van de provincie Drenthe, uitgevoerd door SportDrenthe.
• Drenthe Sport Regio is een advies en gaat over wat Drenthe regionaal kan oppakken, lokaal krijgt het thema
ook positie in het MJP vitaal en gezond (VDG). Drenthe werkt aan een integraal beleidsprogramma waar de
provinciale en lokale lijnen bij elkaar komen.
• Op elk thema is een advies gemaakt met betrekking tot de uitvoering (waar om op in zetten en het wie, wat,
wanneer)
• De thema’s die besproken zijn (in de populaire naam voorafgaand aan het proces):
1. Monitoring
2. Aangepast sporten
3. Regionale sportevenementen
4. Regiopromotie
5. Regionale sportaccommodaties
6. Talentontwikkeling en Topsport
7. Professionalisering en werkers in de sport
• In alle gevallen staat sport en bewegen als middel en/of doel, centraal.
• Er zijn 13 bijeenkomsten gehouden met ruim 50 experts.

GEMENE DELER
‘Drenthe, sta stil bij wat je bent en gebruik de kracht die je dan ziet’.
• De functie en bijdrage van sport en bewegen wisselt vaak. Soms einddoel, soms het unieke middel, soms een
ingrediënt in een groter geheel. Sport als doel is veelal geen thema bij overheden of in lokale akkoorden. In alle
thema’s is er echter naast sport als instrument (sport als panacee) inzetten juist ook oog voor het mogelijk maken
iedereen die wil sporten ook zou moeten kunnen sporten (sport als basisvoorziening).
• Het lijkt op meerdere vlakken dat Drenthe, om gezien te worden, boven haar macht wil grijpen. Men rekent
zichzelf af op resultaten die in andere regio’s wel gehaald worden. Daarbij wordt soms over het hoofd gezien dat
er veel logischere resultaten (of wegen naar resultaten) zijn, beter passend bij Drenthe.
• Er is respect voor Drenthe als sportregio. Vooral omdat er langere tijd, consistent beleid is gevoerd en dat loont in
de volle breedte. Het Community of Sport-jaar met bijvoorbeeld het landelijk VSG-congres heeft dat duidelijk
gemaakt. Het draagvlak voor sport en bewegen (in welke vorm ook) is hoog en de samenwerking opvallend goed.
• Drenthe heeft een gunfactor ontwikkeld en lijkt het saaie karakter steeds meer kwijt te raken. Nog niet voldoende
om de grootste krenten uit de pap de provincie in te krijgen, maar wel voldoende om top of mind te zijn wanneer
organisaties een plek zoeken om hun ambities te realiseren. Hier kan Drenthe meer gebruik van maken.

ADVIES DRENTHE SPORT REGIO OP THEMAGEBIED
MONITORING

“Weten is goed,
ontwikkelen beter”

Ambitie
Drenthe wil over de juiste gegevens beschikken om sport- en beweegbeleid te kunnen
ontwikkelen, bij te stellen en te evalueren en om daarmee een optimale bijdrage te kunnen
leveren aan het overkoepelende beleid, zoals sociaal maatschappelijk en toeristisch economisch.
Drenthe wil leergemeenschappen (community of practise) ontwikkelen, waar de gegevens
besproken worden en waar we kunnen leren (bijstellen, door ontwikkelen) op basis van een
aantal indicatoren. Door deze meten en leren-cyclus willen we steeds beter worden.
Advies om op in te zetten:
1. Drenthe gaat monitoren op basis van een gering aantal indicatoren (bv 5). Deze indicatoren
gaan over sport en bewegen. Voorbeelden zijn:
• de absolute cijfers rondom beweegparticipatie;
• beweegparticipatie binnen een aantal geïdentificeerde doelgroepen;
• stand van zaken aanbieders sport en bewegen breed;
• aantal samenwerkingspartner.
2. Drenthe ontwikkelt lokale leergemeenschappen (Community of practise) waar 2x per jaar de
uitkomsten uit de monitor geduid wordt en waar aanbevelingen beleidsaanpassing en
ontwikkeling uit voort komen.
3. Een specifieke rol spelen in de verbinding tussen de verschillende delen van het
meerjarenprogramma door sport- en beweegcijfers op maat aan te leveren.

Gemaakte keuzes:
• Richten op sport en
bewegen (i.p.v.
gezondheid/ preventie).
• Identificeren van een
aantal specifieke
doelgroepen (zoals dat
nergens structureel
gebeurt)
• Uitgangspunt is
ontwikkeling, waarbij
weten goed is, maar
ontwikkelen beter.

ADVIES DRENTHE SPORT REGIO OP THEMAGEBIED
ADVIES OP NIVEAU UITVOERING MONITORING
Advies over wie, wat, wanneer
2020:
• Een voorbereidingsgroep met onderzoekspecialisten ontwikkelen de nieuwe monitor waarin een
scherpe keuze voor indicatoren wordt gemaakt. Gebaseerd op de uitkomsten van alle
planvormingen, de Regionale Sport Toekomstverkenning en de ambitie om te sturen op en leren
van data.
• Inrichten van leergemeenschappen als onderdeel van het uitvoeringsprogramma integrale
meerjarenprogramma vitaal en gezond
• In de leergemeenschappen wordt goed gebruikt gemaakt van de aanwezige data (landelijk en
lokaal) en beschikbare expertise vanuit bijvoorbeeld NOC*NSF.
2021:
• De monitor is operationeel vanaf begin 2021 en is te volgen via een website. Updates in ieder
geval 2 maal per jaar.
• Er is een centrale leergemeenschap met mensen uit beleid/regie en monitoring. Zij geven
invulling aan de methode Community of Practise. Zij vertalen ook de uitkomsten naar
vervolgbeleid.

ADVIES DRENTHE SPORT REGIO OP THEMAGEBIED
AANGEPAST SPORTEN/INCLUSIEF
Bovenliggend (en verankerd lokaal) ambitie:
Iedere Drent kan een leven lang plezier beleven aan sporten en bewegen.

‘Iedereen moet op
zijn/haar eigen niveau
kunnen meedoen’

Ambitie
Iedere Drent die een hulpmiddel nodig heeft om te kunnen sporten en bewegen zoveel mogelijk
ondersteunen. Drenthe wil dat de onderlinge relatie en overgang tussen ‘sporten met
hulpmiddelen’ en ‘Inclusief sporten’ zo duidelijk maken, dat er effectief beleid gemaakt kan worden.
Onderliggende ambitie
Drenthe wil dat alle betrokkenen dezelfde taal spreken en de rolverdeling kennen en accepteren.

Gemaakte keuzes:
• (h)Erkenning voor de
differentiatie binnen
Inclusief sporten met als
identificeerbare vlakken
Sporten met aanpassing
en Sporten met een
sporthulpmiddel.
• Sporten met
hulpmiddelen is vooral
een regionale taak
• De vraag, die leeft bij de
instellingen en bij de
inwoners is essentieel
voor de invulling van het
werk van de coördinator
Regionale inzet
Aangepast sporten.

ADVIES DRENTHE SPORT REGIO OP THEMAGEBIED
ADVIES OP NIVEAU UITVOERING
AANGEPAST SPORTEN/INCLUSIEF
Advies om op in te zetten:
•
In samenwerking met groep monitoring worden de wensen van de doelgroep, die
hulpmiddelen nodig heeft om te kunnen sporten langere tijd onderzocht
•
Maximale afstemming met de andere ontwikkelingen rondom Inclusief sporten, waarbij
Drenthe als regionale aanpak een eigen kleur en methoden aanhouden.
•
Afstemming en contact. Er wordt een netwerk gevormd met vertegenwoordigers van
instellingen en de specifieke buurtsportcoaches (of andere lokale coördinatoren op dit
thema).

ADVIES DRENTHE SPORT REGIO OP THEMAGEBIED
ADVIES OP NIVEAU UITVOERING
AANGEPAST SPORTEN/INCLUSIEF
Advies over hoe, wie, wat, wanneer
2020:
•
SportDrenthe zorgt dat zij, vanuit hun traditionele taak t.a.v. de regionale inzet
Aangepast sporten, vertegenwoordigt is in de ontwikkelingen rondom inclusief
sporten. De invulling vanaf 2021 is afhankelijk van de positionering.
•
De monitorgroep bouwt, in samenwerking met SportDrenthe, het onderzoek
(indicator) rondom sportwensen voor specifieke doelgroepen.
2021:
• Als gezegd, afhankelijk van deel 2 2020, een coördinator Regionale inzet Aangepast
sporten is gewenst. Deze functie vraagt om een deskundige medewerker, die
proactief zoveel mogelijk participeert om de belangen van de doelgroep duidelijk te
krijgen.
• Zodra er resultaten uit de monitor komen, kunnen er beleidsaanpassingen
plaatsvinden.

ADVIES DRENTHE SPORT REGIO OP THEMAGEBIED
,

“De grootste kans zit in de
grootste groenste
sportaccommodatie;
dat is de buitenruimte”

REGIONALE
SPORTACCOMMODATIES EN
.
VOORZIENINGEN

Ambitie
Drenthe wil onderscheiden met accommodaties die bij Drenthe passen qua functie en
schaalgrootte. Deze accommodaties zorgen voor sport- en beweegstimulering bij onze eigen
inwoners, zorgen voor passief sportplezier bij eigen inwoners en wellicht bezoekers van buiten en
zijn beeldvormend voor de provincie die Drenthe (wil) zijn. Drenthe wil zich niet aan elk initiatief
verbinden, maar als er kansen zijn, die passend en uitvoerbaar zijn, durft Drenthe ook
verantwoordelijkheid te nemen.
Advies om op in te zetten:
• Drenthe zorgt dat de plannen met betrekking tot de buitenruimte binnen de omgevingsvisies nog
een keer gecheckt worden op beweegvriendelijke inrichting en misschien aangepast door een
deskundige organisatie (partijen in Drenthe).
• Drenthe ontwikkelt een kaart met betrekking tot de beheerconstructies van bestaande
accommodaties.
• Drenthe investeert in kansrijke (en lopende) bovenlokale accommodatietrajecten.
• Drenthe gaat in overleg met verantwoordelijken TT, routenetwerken en Wielercentrum Noord (de
bestaande bovenlokale voorzieningen).

Gemaakte keuzes:
• Kiezen op basis van
eigen kracht, ook bij
accommodatiebeleid;
• Centraal staat de (buiten)
ruimte. Overdekte
accommodaties
ondersteunen
buitenaccommodaties;
• Maak het TT-circuit
belangrijk;
• Doe een paar dingen
goed, in plaats van veel
dingen half;
• Durf accommodaties als
middel te zien, zoals bv
het FC Emmen stadion
een middel voor sociale
cohesie, positieve
gezondheid is

ADVIES DRENTHE SPORT REGIO OP THEMAGEBIED
ADVIES OP NIVEAU UITVOERING
REGIONALE SPORTACCOMMODATIES EN
VOORZIENINGEN
Advies over hoe, wie, wat, wanneer
2020
• Kennislab BIOR Noord gaat namens Drenthe langs de gemeentelijke en provinciale commissies
die bezig zijn met de omgevingsvisie op de beweegvriendelijkheid van de openbare ruimte onder
de aandacht te brengen en waar nodig ondersteunen
• Drenthe gaat in contact met bepalende organisaties op het gebied van de buitenruimte, met
name Recreatieschap Drenthe, het IVN en terrein beherende organisaties.

2021:
• Drenthe biedt ondersteuning bij het vormgeven van een beweegvriendelijke inrichting van de
openbare ruimte
• Drenthe gaat in KennisLab overleg met de directie van het TT-circuit om meer functies te
ontwikkelen.
• Drenthe gaat samen met betrokken partijen bij het Wielercentrum, de gemeente, de Provincie en
Sportstad Assen naar kansen kijken voor het Wielercentrum.

ADVIES DRENTHE SPORT REGIO OP THEMAGEBIED
TALENTONTWIKKELING EN TOPSPORT

‘We gunnen onze talenten o
ptimale ontwikkeling en zijn
‘trots op hun resultaten’

Ambitie
Drenthe wil dat sporters in Drenthe hun talenten maximaal kunnen ontwikkelen. Drenthe zet
daarbij de sporter centraal en stimuleert de samenwerking tussen alle partijen (verenigingen,
bonden, RTC’s, onderwijs etc.) die een rol spelen in het traject naar S3/S2 sporter naar S1sporter. Drenthe wil aansluiten bij de Topsportagenda Noord Nederland. Hierbij wil Drenthe met
name inzetten op structuur van onderaf en een eigen gezicht hebben door focus in de komende
4 jaar op wielrennen (in de breedste zin), hippische sport en triatlon. Drenthe zet alleen in
wanneer er kansen en initiatieven zijn. Drenthe wil ook dat Drenthe trots is op haar topsporters
van nu en vanuit het verleden. Drenthe wil hier zowel fysiek als in de communicatie aandacht
aan besteden.

Gemaakte keuzes:
• FC Emmen niet noemen zegt niets
over hun aandeel in
talentontwikkeling en topsport n
Drenthe. Sterker; zij lijken op dit
moment de belangrijkste exponent op
dit gebied. Kent alleen een eigen
dynamiek. Team Drenthe en FC
Emmen moeten wel dicht tegen
elkaar aan staan, evenals andere
clubs.
• Drenthe richt zich ons op het beste
traject van een talent, i.p.v. zoveel
mogelijk A-sporters in Drenthe.
• De keuzes voor sporten als
wielrennen, hippisch en triatlon zijn
bewust gemaakt. Motorsport (met
natuurlijk het TT circuit) is ook een
optie, maar en van een andere orde
en niet goed onderzocht. Dat moet
nog.
• Drenthe wil met name de kwaliteit
van de begeleiding S-3/S-2 verhogen.
Dit zijn termen vanuit het nationale
programma voor talentontwikkeling.
Belang van sterke verenigingen met
goed kader. Van wedstrijdbegeleiding
naar een coach-gestuurde
programma's. Het begeleiden van
talenten naar centrale S-1
programma’s.

ADVIES DRENTHE SPORT REGIO OP THEMAGEBIED
ADVIES OP NIVEAU UITVOERING
TALENTONTWIKKELING EN TOPSPORT
Advies om op in te zetten:
• Doorontwikkeling team Drenthe, waarin het proces van S3-S2 naar S-1 sporter centraal staat.
Team Drenthe:
• sluit volledig aan op de Topsport Agenda Noord Nederland van Topsport NOORD;
• gericht op ketenontwikkeling van buurtsportcoaches, verenigingen, bonden, onderwijs;
• creëert een perspectief waarin bijdragen aan de community, boven eigen belang staat;
• reageert op initiatieven vanuit de provincie, m.n. in de kansrijke sporten;
• traint de beste trainers om de sporter centraal te zetten;
• heeft een eigen manager, verantwoordelijk voor verbinding, aansluiting, doorstroming.
• Drenthe creëert een fysieke plek waar sporters uit Drenthe gewaardeerd worden. Drenthe
doet dit altijd in perspectief van de keten. Het leven van Loïs Abbingh, wat maakt Laura
Dijkema tot wat zij is. Daarmee verbinden we de ontwikkeling in Drenthe met de pres(en)tatie
op het wereldpodium.

ADVIES DRENTHE SPORT REGIO OP THEMAGEBIED
ADVIES OP NIVEAU UITVOERING
TALENTONTWIKKELING EN TOPSPORT
Advies over hoe, wie, wat, wanneer:
2020/2021
•
Drenthe brengt de ‘koplopers’ provincie Drenthe, gemeente Emmen, gemeente Assen,
samen met Topsport NOORD, KNWU, KNHS en Triatlonbond bij elkaar. Hierbij wordt
mogelijk gebruik gemaakt van rolmodellen Bart Bennema, Jan van Veen, Gerard Kemkers.
•
Met deze groep worden de contouren van het plan opgesteld.
•
Wanneer er een inhoudelijk goed verhaal ligt (‘dit helpt ambitieuze en kansrijke sporters in
Drenthe en dit is haalbaar) volgt politieke besluitvorming. Hoeveel is Team Drenthe ons
waard?
2021
•
Drenthe gaat met RTV Drenthe en het Drents Museum in overleg hoe Drenthe de
Sporthelden in Drenthe een gezicht kan geven en hun bekendheid vooral ook spin-off in
Drenthe te laten geven.

ADVIES DRENTHE SPORT REGIO OP THEMAGEBIED
BOVENLOKALE TOP- EN
BREEDTESPORTEVENEMENTEN

‘Drenthe staat er goed
voor op evenementengebied’ , Blijf het DNA
van Drenthe gebruiken’

Ambitie
Drenthe erkent de kracht van evenementen en wil daarom een aansprekende, onderscheidende en
beeldbepalende lange termijn evenementenkalender ontwikkelen.
Het fundament van deze kalender zijn de bestaande evenementen, met name wanneer zij passen
bij onderscheidende kwaliteiten van Drenthe. Drenthe wil de komende jaren inzetten op het
ontwikkelen van nieuwe evenementen of bestaande/bekende evenementen. Drenthe ontwikkelt
altijd samen met inwoners of organisatoren. Elk regionaal evenement waar de overheid een
initiërende rol speelt, is gekoppeld aan het programma rondom sociale en/of economische kansen.

Gemaakte keuzes:
• kiezen voor eigen kracht als
uitgangspunt voor evenementen;
• keuzes maken voor
evenementen (of een serie
evenementen) die impact
realiseren;
• Evenementen versnellen of
verstevigen maatschappelijke en
economische processen;
• gebruik natuur, landschap
centraal i.p.v. bekende sporten;
• gebruik bestaande
(buiten)accommodaties/
voorzieningen;
• nadruk op, zelf ontwikkelen van
evenementen in plaats van een
bid uitbrengen op evenementen;
• een bid uitbrengen voor een
evenement wordt alleen gedaan
als het evenement in de
programmering van het festival
past;
• Elk evenement draagt/versterkt
Drenthe maatschappelijk en/of
economisch

ADVIES DRENTHE SPORT REGIO OP THEMAGEBIED
ADVIES OP NIVEAU UITVOERING
BOVENLOKALE TOP- EN
BREEDTESPORTEVENEMENTEN
Advies om op in te zetten:
• Drenthe richt een organisatie in dat zich bezig houdt met bovenlokale evenementen regie en
strategie.
• Drenthe behoudt het Kennis- en supportcentrum Events dat zich richt op kennisdeling en
ondersteuning van Drentse evenementenorganisatoren.
• Drenthe zet in op een vernieuwend evenementenconcept met aandacht voor:
• optimaal gebruik van de omgeving, landschap, natuur; nadruk op deelname i.p.v. winnen;
passende evenementen vormen samen het festival; centraal staat actieve beleving, maar
de combinatie is sport, cultuur, natuur; bestaande evenementen als trailruns, MTBtochten zijn basis van het evenement; er wordt ingezet op aanvullende ‘topattracties’ als
WK Gravel, WK MTB Marathon; organisatie tussen overheid, aannemers, bestaande
Drentse partijen;

ADVIES DRENTHE SPORT REGIO OP THEMAGEBIED
ADVIES OP NIVEAU UITVOERING
BOVENLOKALE TOP- EN BREEDTESPORTEVENEMENTEN
Advies over hoe, wie, wat, wanneer:
• DOC als onderdeel van KCE neemt de taak van bovenlokale evenementenregie en strategie op zich en
richt zich op:
• Evenementenregie op regionaal/provinciaal niveau – programmering/afstemming
• afstemming met (provinciale/bovenlokale) politieke ambities
• afstemming met de nationale ambitiekalender. De basis is gelegd
• kennis van en keuze in events, passend in Wereld Avonturen Festival (en evt. daar buiten)
• kennis maatschappelijke en economische vraagstukken
• actief betrekken/implementeren (rol van) ondernemers
• KCE richt zich op het ondersteunen van evenementen:
• Directe ondersteuning aan evenementenorganisatoren in de vorm van supportcenter.
• Kenniscentrum/informatie functie
• Productontwikkeling: Drentse eventmakers (i.s.m. landelijk)
• Drenthe geeft opdracht tot ontwikkeling van een nieuw evenementenconcept (wellicht via een ‘call’).
• Alles bij elkaar wordt opgenomen in een plan voor 8 jaar, met een 2 jaarlijkse evaluatie.

ADVIES DRENTHE SPORT REGIO OP THEMAGEBIED
REGIOPROMOTIE

“In Drenthe kun je nog de
verkeerde afslag nemen;
hier wordt avontuur je nog
gegund.”

Ambitie
Met sport en bewegen wil Drenthe bijdragen aan regiopromotie. Drenthe neemt initiatieven en
ontwikkelt producten die het gewenste beeld van de provincie Drenthe versterken. Drenthe wil met
sport en bewegen mee blijven denken over doorontwikkeling en keuzes binnen regiopromotie.
Drenthe betrokkenen inspireren en stimuleren om tot steeds betere activiteiten te komen en grijpen
kansen op dit gebied wanneer deze zich voordoen.

Gemaakte keuzes:
• Duidelijke positionering van
sport en bewegen als
‘leverancier’.
• Centraal staan de bestaande
mogelijkheden van Drenthe. Je
legt geen berg aan, maar
gebruikt de VAM-berg.
• Blijf op de ingeslagen weg; laat
zien dat je in jezelf gelooft. Nog
10 jaar!
• Wat je ontdekt
(natuur/landschap) is
belangrijker dan de manier
waarop (fietsend, wandelend, te
paard etc.).
• Het trekken van toeristen naar
Drenthe lijkt haaks te staan op
de kernkwaliteiten van de
provincie. Dit moet altijd een
aandachtspunt zijn.
• De ambitie, missie en daarmee
ook de doelgroepen zoals
benoemd door Marketing
Drenthe zijn leidend.

ADVIES DRENTHE SPORT REGIO OP THEMAGEBIED
ADVIES OP NIVEAU UITVOERING
REGIOPROMOTIE
Advies om op in te zetten
•
Drenthe richt een campagne gericht aan Drentse betrokkenen onder de noemer ‘Beleef
Drenthe actief’, waarbij we goede voorbeelden (van elkaar aan elkaar) laten zien en
ondernemers/organisatoren adviseren hoe sport en bewegen gestimuleerd kan worden om de
omgeving te ontdekken en daarmee hun aanbod te verbeteren en inkomsten te verhogen
•
Drenthe geeft opdracht tot ontwikkeling van een nieuw evenementenconcept (wellicht via een
‘call’). Zie ook bovenlokale top- en breedtesportevenementen
Advies over hoe, wie, wat, wanneer
• De vertegenwoordigers vanuit sport en bewegen gaan met Marketing Drenthe,
Recreatieschap en provincie Drenthe in gesprek over de ambitie en kansen.
Afhankelijk hiervan wordt de strategie en inzet bepaald.

ADVIES DRENTHE SPORT REGIO OP THEMAGEBIED
PROFESSIONALISERING WERKERS IN DE SPORT

“‘Buurtsportcoaches en
andere werkers in de sport
onderscheiden zich door
betrokkenheid ”

Ambitie
Drenthe ervaart de functie van buurtsportcoach als belangrijk vanwege hun bijdrage aan de
maatschappelijke vraagstukken. Drenthe met de BSC’s in continu overleg om te zorgen dat zij zich
goed voorbereid voelen om de functie maximaal uit te oefenen. Dit heeft met kennis, vaardigheden
en met positionering te maken. Drenthe zorgt dat de belangrijkste gemeenschappelijke kracht van
buurtsportcoaches, namelijk engagement maximaal gevoed wordt. Drenthe stimuleert het
Buurtsportakkoord en zien dit als borging van hun positie.

Gemaakte keuzes:
• Drenthe richt zich met name op
BSC’s. Dit is een bekend
fenomeen, omdat hier
ontwikkelingen spelen en omdat
de BSC in Drenthe veel ingezet
wordt. We gaan ervan uit dat
deels bestaande acties positief
effect gaan hebben en we
denken dat doorontwikkeling
van de sportsector een volgende
stap is.
• Professionalisering in de
breedte van de sport willen we
agenderen in aankomend
programma.
• We praten over een sector die in
ontwikkeling is. Er zijn nog geen
uitgekristalliseerde wegen.
• Wij hebben niet de intentie iets
te ontwikkelen, wat al op een
andere plaats gebeurt.
• Aanpassen aan Drentse
omstandigheden kan heel goed.
• BSC’s blijven een lokale
verantwoordelijkheid en we
gaan ervan uit dat daar de
keuzes gemaakt worden.

ADVIES DRENTHE SPORT REGIO OP THEMAGEBIED
ADVIES OP NIVEAU VAN UITVOERING
PROFESSIONALISERING WERKERS IN DE SPORT
Advies om op in te zetten:
•
Binnen Professionalisering ze Drenthe de professionals (met name BSC’s maar evt. ook
andere professionals) centraal. Hun signalen plaatsen we in de Drentse context.
•
Samen met de BSC’s zet Drenthe in op een palet aan opleidingen die hen nog sterker maken.
•
Drenthe gaat actief bijdragen We gaan actief bijdragen aan de juiste positionering van BSC’s in
het integraal beleidsprogramma vitaal en gezond Drenthe.

Advies over hoe, wie, wat, wanneer:
•
De BSC’s worden ondersteunt bij het opstellen, operationaliseren en uitvoeren van het
Buurtsportakkoord. Dit moet vooral gezien worden als het geluid van de sector zelf en
daarmee maximaal draagvlak creëren.
•
De opleidingen van de Buurtsportacademie Noord staan centraal in het zoeken naar het juiste
palet aan opleidingen. Hier worden naast de BSC’s ook de noordelijke/Drentse Hbo's en
Mbo's bij betrokken, door te onderzoeken op welke wijze MBO en HBO gepositioneerd zijn
binnen de BSC-vraagstukken.
•
Drenthe onderzoekt of een centraal team BSC’s of een aanjager BSC functioneel is.

VERBINDING LOKALE SPORT- EN PREVENTIEAKKOORDEN
In Drenthe zin 12 lokale sport- (en preventie)akkoorden gesloten. Op basis van een analyse wordt het volgende advies
gegeven aan de Drenthe Sport Regio om bovenlokaal bij te kunnen dragen aan het lokale succes:
1. Lokaal versterken zodat lokaal resultaat geboekt
•

Vanuit sociale agenda de lokale ambities ondersteunen door ondersteuning op het gebied van
kennisdeling-, en samenwerking (menskracht en middelen) te organiseren op de thema’s: gezondheid &
vitaliteit, Inclusief/iedereen doet mee, Leefbaarheid

2. Regionaal versterken zodat 1 + 1 =3 is via de samenwerking provincie, gemeenten, maatschappelijke organisaties
(12++)
•

Monitoring van opbrengsten en effecten op gemeentelijk en bovengemeentelijk niveau met investering op
verkrijgen nieuwe data, o.a.:
•

Faciliteren van een Drents brede motorische screening (MQ-scan) in combinatie met een
leerlingvolgsysteem (talentontwikkeling)

•

Versterken van de sport- en beweeginfrastructuur met inzet op: juiste voorzieningen zowel binnen als
buiten, innoveren op het gebied passende interventies als het gaat om inclusiviteit, kwaliteitsinvestering
professionals (sportvereniging, gemeente, onderwijs etc.), toeristische-recreatieve arrangementen

•

Samenwerking versterken met het onderwijs en de zorg als het gaat om een ‘leven lang bewegen’ met
aandacht voor zorg en talent

•

Ruimtelijke opgaves benaderen vanuit een gezond- en beweeginclusief

•

Marketing communicatie strategie ter regiopromotie van sport en bewegen lokaal en provinciaal (inwoners
en toerist)

3. De ondersteuning inregelen via bestaande maatschappelijke organisaties die zich hier voor inzetten (GGD, BOKD,
SportDrenthe, Zorgbelang, Marketing Drenthe, Recreatieschap Drenthe etc.)

Analyse en conclusie
Drentse sport- en
preventieakkoorden
Onderdeel Drenthe Sport Regio

Ambities % Drenthe
• 100 % inzet op ‘iedereen moet mee kunnen doen aan sport en bewegen’
• 75% inzet op ‘duurzame sport- en beweeginfrastructuur’
• 100% inzet op ‘vitale sport- en beweegaanbieders’
• 58% inzet op ‘positieve sportklimaat’, veelal als onderdeel van ‘vitale
sport- en beweegaanbieders’
• 83% inzet op ‘van jongs af aan vaardig in bewegen’
• 58% inzet op ‘topsport die inspireert’
• 92% zet in op ‘gezonde omgeving’
• 25% zet in op ‘economie’

Inclusief sport en bewegen
• Iedereen die dat wil de mogelijkheid geven om te kunnen sporten en bewegen
• Specifieke aandacht voor de doelgroepen: ouderen, mensen met een handicap
(lichamelijk, psychisch, verstandelijk, zintuigelijk), kinderen met motorische
achterstanden, jeugd in het algemeen, werknemers, armoedesituaties, sociale
problemen, geloofsovertuiging en achtergronden, seksuele geaardheid
• Toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van aanbod voor diverse doelgroepen vergroten zowel binnen
en buiten, georganiseerd en ongeorganiseerd waarbij gebruik wordt gemaakt van voornamelijk
bewezen effectieve interventies of wordt ingezet op nieuw te ontwikkelen interventies
• Betaalbaar aanbod via eventuele fondsen als jeugd en volwassenfonds sport en cultuur, doe mee
pas etc.

• Vindplaats van aanbod vergroten door zichtbaarheid en samenwerking (in de keten) met
partners vanuit zorg, welzijn, preventie, onderwijs dat zorgt voor toeleiding naar
• Versterken van aanbieders zodat zij ook in staat zijn om nieuwe doelgroepen
(kwetsbaar/kansrijk) vast te houden

Duurzame sport- en beweeginfrastructuur
• Een gezonde en veilige omgeving (binnen en buiten) die uitnodigt tot bewegen, spelen,
sporten en ontmoeten (sport- en beweeg inclusieve omgeving) waarbij er sprake is van:
• De sportieve ruimte opener, en de openbare ruimte sportiever
• Sterke sportinfrastructuur in de vorm van faciliteiten(gebouwen), toegankelijke buitenruimte,
kwalitatief en kwantitatief sterke professionals (hardware, software, orgware)
• Rendabele, moderne faciliteiten (ook in krimpgebieden, in samenwerking tussen dorpen)

• Vraaggericht werken (inwonersparticipatie) en in samenwerking met elkaar
• Zichtbaarheid van mogelijkheden om deel te nemen aan sporten en bewegen vergroten
• Maatregelen richten zich op: samenwerking tussen verenigingen, verduurzaming
accommodaties, scholing professionals, herinrichting openbare ruimte
(beweegvriendelijk), multifunctionele accommodaties, gezonde omgeving (gezonde
kantines, rookvrij, bedrijfskantines en omgeving bedrijven),

Vitale sport- en beweegaanbieders
• Krachtige en toekomstbestendige sport- en beweegaanbieders
• die samen een divers, kwalitatief sterk en passend sport- en beweegaanbod realiseren voor de inwoners
• Waar een positief sportklimaat de norm is.: prettige sfeer waar iedereen de kans krijgt om te sporten/bewegen en
zich veilig voelt.
• Die financieel en organisatorisch gezond zijn

• Ondersteunen van sportverengingen bij hun organisatie- en maatschappelijke uitdagingen
• Versterken kader door middel van scholing (vrijwilligers en professionals binnen de sportvereniging) zowel in
kwaliteit als in kwantiteit
• Samenwerking tussen verenigingen stimuleren met als resultaat: kennisuitwisseling, inspiratie, kaderontwikkeling
• Makkelijker maken voor verenigingen als het gaat om de juiste bewegen te bewandelen (gemeente,
buurtsportcoaches, andere partners)

• Thema’s: Duurzaamheid, Gezonde sportomgeving (rookvrij, gezond aanbod), Positief sportklimaat,
Versterking (technisch) kader, Inclusief

Positieve sportcultuur
• Iedereen moet op een positieve, veilige manier en pedagogisch
verantwoorde manier kunnen deelnemen aan sport- en
beweegactiviteiten op een eigen niveau onder begeleiding van
‘opgeleide’ trainers en begeleiders.
• Opvoedkracht binnen de sportomgeving vergroting

• Investeren in de begeleiding (positief coachen)
• Ouderbetrokkenheid (positief opvoeden)
• Meedoen i.p.v. winnen

Van jongs af aan vaardig in bewegen
• Het verbeteren van bewegings- en gezondheidsvaardigheden bij de jeugd om een gezonde start te
realiseren als onderdeel van een leven lang bewegen
• Gezonde start voor elk kind
• Brede sport- en beweeg oriëntatie en ontwikkelen van kennis over het belang van bewegen, motivatie en
vertrouwen met als doel ontwikkelen van een positieve attitude als basis voor een leven lang bewegen
• Impuls kwaliteit bewegingsonderwijs met inzet vakleerkrachten en verhoging aantal uur bewegingsonderwijs met
aandacht voor de 10 grondvormen van bewegen, ontwikkelen van zelfregulatie. bewegend leren en het
enthousiasmeren van kinderen
• Ieder kind heeft talent, ook voor sport. Het ervaren van succes en ontdekken wat bij jou past en waar jij plezier in
beleeft is essentieel. Herkennen van talent met passend vervolg (leerlingvolgsysteem)

• Samenwerking sportverenigingen en onderwijs versterken (voor- en naschools: de verlengde
schooldag)
• Monitoring inrichten: Motorische screening met passend vervolg

Topsport die inspireert
• Versterken evenementeninfrastructuur: overzicht evenementen creëren, inzetbaarheid vrijwilligers
en evenementen ook zo inrichten voor het realiseren van maatschappelijke doelen (side-events,
spin-off programma’s)
• Deelname aan sportevenementen vergroten door te investeren in de zichtbaarheid en kwaliteit
• Gebruik van evenementen en zichtbaarheid daarvan voor maatschappelijke doeleinden
• Evenementen als regiopromotie

• Je eigen talent ontdekken
• Gebruik van rolmodellen uit de sport (sporters, trainers, coaches) waarbij doorzettingsvermogen, het maximale uit
jezelf willen halen, successen behalen vertaald worden naar het individu.
• Brede oriëntatie
• Samenwerking tussen verenigingen
• Vakleerkracht als talentherkenner

• Trots op eigen talent
• Sportgala of verkiezingen

Anders: Gezondheid
• Een gezonde omgeving
• De gezonde keuze de makkelijke keuze
• Een ingerichte leefomgeving die een gezonde leefstijl bevordert; gezond aanbod,
rookvrij, openbare ruimte die uitnodigt tot gezond gedrag (gezonde school, gezonde
sportkantine, gezonde bedrijfskantine, gezondere supermarkten, rookvrije generatie,
NIX18 etc.)
• Vergroten van het gezondheidsbewustzijn: E:en actieve en gezonde leefstijl voor alle
leeftijden

• Het juiste aanbod bij de vraag vanuit de inwoner/doelgroepen:
Gecombineerde leefstijlinterventies (GLI)
• Samenwerking met 1e lijn
• Beweeg- en leefstijlloketten

Anders: Economie
• Sportief recreëren
• Sportieve arrangementen aantrekkelijk voor eigen inwoners en
toeristen

• Regiopromotie door sport
• Sportevenementen als NK of groter of grote breedtesportevenementen

Conclusies
• Sterk lokaal partnernetwerk dat samen aan de slag gaat met de ambities:
zorg, preventie, sport, cultuur, verenigingen, ondernemers
• Overlap in maatregelen kijkend naar de vertaling van de ambities, de
ambities versterken elkaar duidelijk. Van belang om de samenhang te
waarborgen.
• Duidelijke relatie met thema’s sociale agenda: gezondheid & vitaliteit, inclusief,
leefbaarheid
• Duidelijke relatie met thema’s Meerjarenprogramma Drenthe Sport Regio en
meerjarenprogramma Sport, bewegen en preventie (VDG)

• Versterking lokale aanpak kan in de vorm van kennisdeling,
kennisontwikkeling, monitoring, innovaties op het gebied van interventies
en communicatie

Adviezen Drenthe Sport Regio
• Lokaal versterken zodat lokaal resultaat geboekt
•
•

In gemeentelijk sportbeleid de thema’s van de lokale sport- en preventieakkoorden omarmen en versterken door investering van
middelen vanuit verschillende domeinen , inzet buurtsport- en cultuurcoaches.
Vanuit sociale agenda de lokale ambities ondersteunen door ondersteuning op het gebied van kennisdeling-, en samenwerking
(menskracht en middelen) te organiseren op de thema’s: gezondheid & vitaliteit, Inclusief/iedereen doet mee, Leefbaarheid

• Regionaal versterken zodat 1 + 1 =3 is via de samenwerking provincie, gemeenten, maatschappelijke organisaties
(12++)
•

Monitoring van opbrengsten en effecten op gemeentelijk en bovengemeentelijk niveau met investering op verkrijgen nieuwe data,
o.a.:
•

•

•
•
•

Faciliteren van een Drents brede motorische screening (MQ-scan) in combinatie met een leerlingvolgsysteem (talentontwikkeling)

Versterken van de sport- en beweeginfrastructuur met inzet op: juiste voorzieningen zowel binnen als buiten, innoveren op het
gebied passende interventies als het gaat om inclusiviteit, kwaliteitsinvestering professionals (sportvereniging, gemeente, onderwijs
etc.), toeristische-recreatieve arrangementen
Samenwerking versterken met het onderwijs en de zorg als het gaat om een ‘leven lang bewegen’ met aandacht voor zorg en talent
Ruimtelijke opgaves benaderen vanuit een gezond- en beweeginclusief
Marketing communicatie strategie ter regiopromotie van sport en bewegen lokaal en provinciaal (inwoners en toerist)

• De ondersteuning inregelen via bestaande maatschappelijke organisaties die zich hier voor inzetten (GGD, BOKD,
SportDrenthe, Zorgbelang, Marketing Drenthe, Recreatieschap Drenthe etc.)

Opbrengsten Aan de Slag met Preventie
De Drentse gemeenten zetten stevig in op een integrale aanpak van preventie gericht op de gezondheid van
hun inwoners. Hierbij werken zij samen met GGD Drenthe, SportDrenthe, CMO STAMM, de Werkplaats Sociaal
Domein Noord en de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noord-Nederland. In de eerste fase van
het project brengt het samenwerkingsverband de lokale gezondheidssituatie en huidige preventieaanpak
samen met inwoners en andere stakeholders in kaart via gezondheidsprofielen. Op basis van de resultaten
wordt per gemeente een plan van aanpak opgesteld. Deze wordt in de tweede fase van het project uitgevoerd.
Het samenwerkingsverband zet binnen het project sterk in op het uitwisselen van kennis en ervaringen en
samen leren.

https://publicaties.zonmw.nl/projectencatalogus-gezonde-wijk/maak-ruimte-voor-gezondheid

