
Dienstverlening voor 
sportclubs binnen het 
Sportakkoord
Investeren in de ontwikkeling van jouw vereniging met 
opleidingen, workshops, masterclasses en verenigingstrajecten 



Adviseur lokale sport

Wat is het lokale Sportakkoord?

Het Sportakkoord is een actieplan om met sport iedereen binnen jouw gemeente méér 
te laten bewegen met méér plezier. De inhoud van dit actieplan wordt bepaald door 
verschillende partijen uit de gemeente, waaronder jouw sportclub!

3. Samen bepalen deze partijen 
de ambities in jouw gemeente 
voor het lokale Sportakkoord. 

organisaties

Sportformateur
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sportbonden

sportclubs

bedrijven

Met het Sportakkoord willen we de kracht van sport inzetten via

Positieve sportcultuur
Vaardig in bewegen
Topsport die inspireert

Duurzame sportinfrastructuur
Vitale sport- en beweegaanbieders

Inclusief sporten en bewegen

4. De Adviseur lokale sport 
staat de sportaanbieders 
uit de gemeente bij voor 
het maken en uitvoeren 
van het akkoord. 

2. De sportformateur 
vormt een gelijkwaardige 
werkgroep van verschillende 
partijen uit de gemeente. 

1. Elke gemeente die meedoet wijst een onafhankelijke sportformateur aan. 

Het doel van het Sportakkoord is om iedereen meer te laten sporten en bewegen. 
Dat doen we door de sport zo leuk en toegankelijk mogelijk te maken voor álle Neder-
landers, in álle levensfasen. Om dit te realiseren worden er afspraken gemaakt in een 
lokaal Sportakkoord. Lokale gelijkwaardige allianties van sportclubs, gemeente en an-
dere maatschappelijke organisaties zijn hierbij betrokken. Samen bepalen deze partijen 
de ambities in jouw gemeente voor het lokale Sportakkoord.

Zo werkt het

Concreet



Positieve sportcultuur
Vaardig in bewegen
Topsport die inspireert

Duurzame sportinfrastructuur
Vitale sport- en beweegaanbieders

Wat levert meedoen aan het 
Sportakkoord op voor jouw club?

Je bepaalt mee wat het sportbeleid binnen jouw gemeente wordt

Jouw club wordt onderdeel van een blijvend sportnetwerk binnen jouw gemeente

Je krijgt mogelijkheden om in de ontwikkeling van jouw club te investeren

Sportclubs hebben te maken met veel uitdagingen. Hoe houd je je sportclub vitaal? 
Met voldoende vrijwilligers en tevreden sporters? Hoe leid je goede trainers op? Als club 
wil je blijven groeien en verbeteren. Iedere club heeft daarin zijn eigen ambities en 
eigen behoeften. Door mee te doen aan het Sportakkoord wordt er ook geïnvesteerd 
in jouw club om die ambities waar te maken. 

De Adviseur lokale sport is de verbinder in het samenbrengen van de behoeftes van 
clubs en het toekennen van de juiste services. De Adviseur lokale sport trekt hierin 
samen op met de verenigingsondersteuners (lokaal- en bondsniveau) die zicht hebben 
op de behoefte van de club. Op basis daarvan wordt met de Adviseur lokale sport 
bekeken welke services de club optimaal kunnen ondersteunen. Denk hierbij aan trai-
nersopleidingen, masterclasses voor het bestuur en verenigingstrajecten die begeleid 
worden door professionals uit de sport.

Op de volgende pagina’s worden per thema van het Sportakkoord mogelijke 
services weergegeven. Er zijn meerdere services beschikbaar. 
Vraag hiernaar bij je Adviseur lokale sport.

Investeren in de ontwikkeling van jouw club
Services binnen het Sportakkoord
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3



Inclusief sporten en bewegen

Mogelijke services

Zodat iedere Nederlander een leven lang plezier kan 
beleven aan sporten en bewegen, ongeacht leeftijd, fysieke of 
mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid 
of sociale positie. 

Sporters met een verstandelijke beperking
workshop voor trainers

Verenigingsondersteuning Inclusief sporten 
en bewegen
inspiratiesessie voor de club

Stimuleringsbudget Inclusief sporten en bewegen
stimuleringsbudget voor de club

Aangepast sporten, hoe doe je dat?
workshop voor trainers

Stimuleringsbudget Inclusief sporten en bewegen
Sport- en beweegaanbieders die hun aanbod willen vergroten, verbeteren of vernieu-
wen voor inclusieve doelgroepen kunnen een stimuleringsbudget aanvragen. Inclusie-
ve doelgroepen hebben te maken met belemmeringen vanwege leeftijd, fysieke of 
mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie. 

De sport- en beweegaanbieders vragen budget aan om bijvoorbeeld een nieuwe 
samenwerking met revalidatiecentrum, zorgcentrum, wijkcentrum, verzorgingstehuis of 
vluchtelingcentra op te zetten. Of voor het aanschaffen van specifiek sportmateriaal 
dat aansluit bij de wensen en behoeften van de doelgroep. Ook valt te denken aan 
het verbeteren van het promoten van de sport- en beweegactiviteiten voor inclusief 
sporten en bewegen.  

Uitgelicht



Duurzame sportinfrastructuur

Mogelijke services Mogelijke services

Zodat Nederland wordt voorzien van een functionele, goede 
infrastructuur met o.a. duurzame accommodaties en openba-
re ruimtes die beweegvriendelijke worden ingericht.

Begeleidingstraject Verduurzaming 
sportaccommodaties
verenigingstraject voor de club

Samenwerking beheer 
sportaccommodaties
procesbegeleiding voor de club

Begeleidingstraject Verduurzaming sportaccommodaties
Dit traject doorloopt de volgende stappen:

1 - Uitvoeren energiescan inclusief opleveren rapportage
2 - Matchen adviezen en wensen vanuit de club
3 - Uitwerken plan van aanpak 95% CO2- reductie
4 - Begeleiden bij offertetraject
5 - Uitwerken business case inclusief financieel advies
6 - Ondersteunen bij realisatie en monitoring

Uitgelicht







Vitale sport- en beweegaanbieders
Zodat alle aanbieders van sport en bewegen 
toekomstbestendig zijn.

Nieuwe inkomsten genereren
workshop voor het bestuur

Procesbegeleiding
verenigingstraject voor de club

Bestuurscoaching
verenigingstraject voor de club

Vrijwilligersmanagement
workshop of masterclass voor het bestuur

Verenigingsstraject Procesbegeleiding
Bij procesbegeleiding gaat het over het vergroten van het zelflerend vermogen van de 
vereniging. Daarbij is het proces vooral van belang, waarbij de procesbegeleider de uit-
voerders coacht om duurzame verandering vorm te geven. Het bouwen van onderling 
vertrouwen, zodat zelfsturing kan plaatsvinden is hierbij belangrijk. Net als het faciliteren en 
verbinden van de ontmoeting van mensen en organisaties. De procesbegeleider zoekt 
continue naar de behoeftes en ambities van de vereniging.

Workshop of masterclass Vrijwilligersmanagement
Tijdens deze service worden deelnemers door de docent op verrassende wijze 
meegenomen in het creatief denken. We inspireren de deelnemers, geven tips 
en praktische handvatten om vorm te geven aan alles wat te maken heeft met 
het werven, binden en behouden van vrijwilligers.  

Uitgelicht

Mogelijke services



Nieuwe inkomsten genereren
workshop voor het bestuur

Procesbegeleiding
verenigingstraject voor de club

Bestuurscoaching
verenigingstraject voor de club

Vrijwilligersmanagement
workshop of masterclass voor het bestuur

Positieve sportcultuur

Mogelijke servicesMogelijke services

Zodat overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos 
gesport kan worden.

4 inzichten over trainerschap
workshop voor trainers

Vertrouwenscontactpersoon 
scholing voor vertrouwenscontactpersonen

Herkennen en voorkomen van grens- 
overschrijdend gedrag
workshop voor trainers

Een beetje opvoeder
online module voor trainers

Online module Een beetje opvoeder
Training geven en coachen van een team of individu is leuk én een hele uitdaging. 
Van getalenteerde en gemotiveerde kinderen tot ongemotiveerde, niet goed luisterende 
of niet te sturen jongens en meisjes. 

Naast de ouders en leerkrachten is de coach of trainer tijdens het sporten degene die bij 
de kinderen het optimale eruit kan halen. Uit onderzoek blijkt dat de trainer een sleutelrol 
speelt bij het creëren van een plezierig sportklimaat. Deze online module biedt inspiratie 
en hulp bij het begeleiden van deze jeugd.

Inspiratiesessie Gezonde Sportomgeving
Door deze inspiratiesessie leer je wat je als vereniging concreet kunt doen om een ge-
zonde sportomgeving te creëren. Drie thema’s staan hierin centraal: voeding, roken en 
alcoholgebruik. Je gaat met elkaar in gesprek en krijgt concrete tips om dit op te starten 
én vol te houden (borging). Tevens ontmoet je andere bestuurders om ervaringen op dit 
vlak uit te wisselen.

Uitgelicht

Gezonde sportomgeving (voeding, roken en alcohol)
inspiratiesessie voor clubs en gemeentes



Vaardig in bewegen

De sportbonden bieden sporttechnische opleidingen aan op 
niveau 0, niveau 1 en niveau 2.

Zodat meer kinderen aan de beweegrichtlijnen voldoen en 
daarmee motorische vaardigheden ontwikkelen.

Voor onervaren trainers of mensen die interesse hebben 
om trainer te worden en meer willen weten over de sport, 
de regels, de wedstrijden etc.

0Niveau

Basketball Masterz
online module voor trainers

Beginnerscursus technische commissie
verenigingstraject voor TC volleybal

Schaatsvaardigheidspaspoort
workshop voor trainers
Tijdens deze workshop raak je bekend met de specifieke 
spel- en oefenvormen van het schaatsen en/of inline skaten, 
die nodig zijn om schaatsers eigen vaardigheid te leren. 

Mogelijke services



Mogelijke services

Een basisopleiding voor de beginnende trainer-coach. 
Je assisteert een hoger gekwalificeerde trainer-coach bij 
het geven van trainingen/activiteiten en bij het begeleiden 
van wedstrijden.

Verantwoordelijk voor het uitvoeren van (delen van) de 
training op basis van een aangereikte planning of gegeven instruc-
ties. Je werkt samen met een hoger gekwalificeerde trainer/coach.

1

2

Niveau

Niveau

Dojo assistent judo, jiujitso, aikido
verenigingstraject voor trainers

Assistent baanatletiektrainer 2
workshop voor trainers

Gymnastiek assistent opleiding
workshop voor trainers

Korfbal trainer 2
verenigingstraject voor trainers

Basisopleiding training geven 
workshop voor trainers

Pupillentrainer voetbal
verenigingstraject voor trainers

World Rugby coach 2
workshop voor trainers

Kinderen komen naar een hockeyclub om spelenderwijs te 
leren hockeyen. Ze zijn spontaan en enthousiast. Het leren van 
nieuwe technieken en tactieken is erg belangrijk bij de jeugd. 
Om te signaleren wanneer kinderen klaar zijn voor de volgen-
de stap in hun ontwikkeling, leert de beginnende trainer om 
de technische en tactische vaardigheden in verschillende 
vormen te oefenen. Door deze verschillende vormen houdt 
de trainer het spel voor de kinderen leuk en uitdagend. 

Deze opleiding is geschikt voor startende trainers/coaches 
(met een Rugby trainer 1 diploma) in de rol van assistent trainer. 
Tijdens deze opleiding ligt de focus op het structureren van trainin-
gen, coachen van wedstrijden en het organiseren van activiteiten. 

Mogelijke services

Mogelijke services



Vragen? 
De Adviseur lokale sport helpt samen met de lokale verenigingsondersteuner clubs 
om de service te vinden die past bij de behoefte en ambities van de clubs. 
Advies op maat dus. 

Meer weten over services, meedoen met het Sportakkoord of andere vragen? Neem 
dan contact op met jouw Adviseur lokale sport of mail naar sportakkoord@nocnsf.nl. 

Voor meer info over het Sportakkoord, kijk je op www.sport.nl/sportakkoord.

Jouw Adviseur lokale sport: 


