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Inleiding 
 
Het Leusdens Sport- en Beweegakkoord is in het voorjaar van 2020 ondertekend door een 40-tal 
partners. Sport- en beweegaanbieders (commercieel en non-profit zoals verenigingen), de 
gemeente Leusden, zorg- en welzijnsinstellingen en het onderwijs hebben zich gecommitteerd aan 
de gezamenlijke doelstelling om sport en beweging voor zoveel mogelijk Leusdenaren bereikbaar te 
maken en hen actief te stimuleren gebruik te maken van die mogelijkheden. 
De partners willen gezamenlijk initiatieven ontwikkelen die leiden tot het in beweging brengen 
en/of houden van de Leusdenaar, jong en oud. Hiervoor worden verbindingen gecreëerd tussen 
betrokken en geïnteresseerde partijen zodat zij door middel van kennisdeling en samenwerking 
elkaar kunnen versterken. Zij kunnen gedurende de looptijd van het akkoord voor (financiële) 
ondersteuning terecht bij het Platform Sport & Bewegen en de Makelaar Sport & Bewegen. 
 
In dit Uitvoeringsplan 2021-2023 is omschreven welke speerpunten de Makelaar Sport & Bewegen 
en het Platform Sport & Bewegen voor zichzelf zien gedurende de looptijd van het Leusdens Sport- 
en Beweegakkoord. Ofwel, waar willen zij zich in die periode op focussen, wat heeft prioriteit? De 
rode draad hierin is de ambitie van PSB en Makelaar om een samenwerkingscultuur te creëren en 
te doen wat nodig is om wat vanuit het akkoord in gang wordt gezet voor de toekomst te borgen. 
 

Moeizame start 
In de zomer van 2020 is het Platform Sport & Bewegen (PSB) ad interim haar werkzaamheden 
gestart. Op 1 augustus 2020 startte de door de gemeente Leusden nieuw aangestelde makelaar 
Sport & Bewegen. In het najaar van 2020 heeft het PSB - na consultatie van de partners (‘Geef het 
aan als je bezwaar hebt’) – haar interim-status losgelaten. 
 
De uitvoering van het Leusdens Sport- en Beweegakkoord is als gevolg van de coronapandemie 
anders gelopen dan gehoopt en bedacht. De intentie was om in het najaar van 2020 (fysieke) een 
inspirerende kick-off te organiseren, gevolgd door bijeenkomst om partijen met elkaar te matchen 
op dezelfde wensen en behoeften. Ook wilden we kennisworkshops organiseren over sporten en 
bewegen. Dit bleek echter in fysieke vorm in heel 2020 niet mogelijk. Ook de verwachtte aanvragen 
om (financiële) ondersteuning bleven uit. 
De coronamaatregelen hadden tot gevolg dat met name de sport- en beweegaanbieders en het 
onderwijs even andere zaken aan hun hoofd hadden en daarom zowel Platform en Makelaar als 
betrokken partners even pas op de plaats maakten om zich te heroriënteren. 
 
Met de ondertekenaars van het akkoord én met een aantal niet-ondertekenaars (zoals 
buurtorganisaties) zijn kennismakingsgesprekken gevoerd, waarbij wederzijdse verwachtingen zijn 
uitgesproken en kansen en ideeën t.a.v. het stimuleren van sport en beweging in Leusden zijn 
geïnventariseerd. Ook is in kaart gebracht welke samenwerkingsmogelijkheden men ziet en met 
welke initiatieven en/of projecten men aan de slag zou willen. Voor de een was dit gemakkelijk te 
beantwoorden, voor de ander minder. Duidelijk werd wel dat het komen van een ruw idee tot een 
concreet plan voor velen lastig was en is. 
 

Resultaten 2e helft 2020 en 1e kwartaal 2021 
Niettemin werd gaandeweg een vorm gevonden en konden in de 2e helft van 2020 en de 1e helft 
van 2021 een aantal eerste resultaten worden geboekt: 

 
1. Een aantal samenwerkende partners diende een aanvraag in voor financiële 

ondersteuning. De volgende aanvragen werden in de eerste helft van 2021 door het PSB 
gehonoreerd waarna de realisatie is opgestart: 
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a. de realisatie van een fietscrossbaan in het Jan Banninkpark; 
b. de realisatie van een beachvolleybalveld bij LHV/AFAS-LEOS in het Buiningpark; 
c. een overbruggingskrediet voor het Beweegloket Leusden t.b.v. bewegen door 

volwassenen met lage sociaal economische status; 
d. een pilot tennisles op maat voor kwetsbare volwassenen en een pilot tennisles op 

maat voor kwetsbare kinderen door LTV Leusden; 
e. ondersteuning lessen Chi Neng Qigong voor senioren door Buurkracht Alandsbeek. 

 
2. Er is bij de partners een inventarisatie uitgevoerd naar de behoefte aan cursussen. Een 

vijftal online cursussen – die worden verzorgd door NOC*NSF – zijn vervolgens door de 
adviseur Lokale Sport aangevraagd t.b.v. begin 2021. Daarnaast zijn een tiental interactieve 
webinars aangeboden. Ter voorbereiding op het nieuwe seizoen is in mei 2021 een 
behoeftepeiling uitgezet bij de Leusdense sportverenigingen. 

 
3. In december 2020 is de werkgroep samengesteld die zich gaat bezighouden met de 

ontwikkeling van een ‘online social community platform Sport en Bewegen in Leusden’. 
Hiermee wordt invulling gegeven aan het overkoepelende speerpunt én de kritische 
succesfactor van het Sport- en Beweegakkoord: ‘Samenwerking, kennisdeling en 
zichtbaarheid’: We stemmen de beweeg- en sportactiviteiten in Leusden op elkaar af en 
zorgen dat het aanbod voor iedereen vindbaar is. De samengestelde werkgroep is een 
goede afspiegeling van alle betrokken belanghebbenden, namelijk sportverenigingen, 
commerciële sport- en beweegaanbieders, buurtorganisaties, welzijn en de 
buurtsportcoaches / LeusdenFit!. 
Deze werkgroep heeft in het 1e kwartaal van 2021 een Programma van Eisen uitgewerkt en 
in het 2e kwartaal een productselectietraject doorlopen. Samen met LeusdenFit wordt 
gekeken naar het beleggen van het eigenaarschap en centraal beheer. 

 
4. Er heeft o.l.v. NOC*NSF een intakegesprek plaatsgevonden met een tiental sport- en 

beweegaanbieders t.b.v. de oprichting van een Sportnetwerk (= werknaam). 
 
Ter ondersteuning van de verbindende rol van het PSB en de Makelaar zijn een website 
(www.leusdeninbeweging.nl), een maandelijkse digitale nieuwsbrief en Facebook-account opgezet. 
 

Wat verder opviel… 
Niet alle vertraging is terug te voeren op de gevolgen van de coronacrisis en -maatregelen. 
Bepaalde opvallende bevindingen die zijn opgedaan hebben te maken met de sportcultuur in 
Leusden:  
 

• Het gemeentelijke sport- en beweegbeleid sluit onvoldoende aan op de realiteit van 
vandaag: De gemeente Leusden beschikt over goed verzorgde accommodaties: een mooie 
nieuwe sporthal en verzorgde sportvelden. In Leusden is gesteld, ten tijde van de  
transformatie in het sociaal domein, dat sport een belangrijke bijdrage kan leveren in het 
sociaal domein voor het oplossen van sociale en maatschappelijke problemen (sport als 
middel). Dit is ook terug te zien in het ’leefstijlprogramma LeusdenFit!‘, uitgevoerd door de 
buurtsportcoaches onder auspiciën van Lariks. Hiermee is echter ‘sport als doel’ 
onderbelicht geraakt, terwijl nu aandacht voor  sociale cohesie, gezondheid, leefbaarheid 
en welzijn steeds belangrijker worden. 
 
De vraag is nu hoe we sport weer op de gemeentelijke agenda krijgen en welke actoren 
daar invloed op hebben. Kan er weer een aparte sportparagraaf opgenomen worden in het 
(toekomstige) collegeprogramma en in het sociaal domein beleid? Mensen die voor hun 

http://www.leusdeninbeweging.nl/
https://leusdeninbeweging.nl/nieuwsbrief/
https://www.facebook.com/Leusdenblijvendinbeweging
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plezier in hun vrije tijd aan sport willen doen, of op (topsport) niveau willen acteren; draait 
het daar op gemeentelijk niveau nog wel om? In hoeverre verliest sport zijn intrinsieke 
kracht doordat het steeds meer als ‘middel’ gebruikt wordt voor overheidstaken?  

 

• Leusden heeft (nog) geen cultuur waarin verenigingen samenwerken (hoewel door corona 
het onderling contact is versterkt). Men doet veel op eigen houtje en dat gaat prima. In het  
algemeen is men redelijk tevreden over Leusden: economisch wel oké, mooie nieuwe 
wijken, geen/weinig lage SES wijken, hoge sportparticipatie basisschooljeugd. Kortom, er 
zijn geen grote problemen. 
Maar dat is geen reden om niet in actie te komen. Er zijn zaken die de aandacht verdienen, 
zoals overgewicht bij volwassenen/ouderen; gezond gewicht bij jonge jeugd; vroegtijdige 
signalering van motorische achterstand bij de jeugd; inwoners/ouders/kinderen met een 
kleine beurs die nog niet sporten; het in beweging brengen van nieuwe Nederlanders en 
het vergroten van de zichtbaarheid van het sport- en beweegaanbod in Leusden. Een van 
de acties in het Sport- en beweegakkoord is om met ondersteuning van NOC*NSF een 
Sportnetwerk (werknaam) in- en op te richten waar kennisdeling, verbinding en 
samenwerking centraal staat. 
 

• Nieuw voor de sport- en beweegaanbieders is het aanvragen van budget t.b.v. sport- en 
beweegstimulering en dan ook nog met partners uit bijv. onderwijs, zorg en welzijn.  
 

• Er is, zoals bij veel andere gemeenten, geen sportnetwerk , adviesraad, sportfederatie, 
sportcafé of andere een plek of orgaan in Leusden waar verenigingen elkaar kunnen 
ontmoeten en samenwerking en verbinding kan ontstaan.  
 

• Niet iedere basisschool heeft een eigen vakleerkracht Lichamelijke Opvoeding en er is geen 
overleg tussen de diverse leerkrachten LO. Opvallend is ook dat er weinig structurele 
aandacht voor gezonde leefstijl op de scholen. Programma’s zoals de Gezonde School zijn 
door slechts enkele scholen omarmd. Van de 14 scholen is er één school met het vignet 
Gezonde School . De koepelorganisatie Voilà vervult hierin vooralsnog geen 
voortrekkersrol. SportXperience Leusden en SNO zijn de twee kartrekkers die met het 
thema ‘van jongs af aan vaardig in bewegen’ aan de slag zijn en samen met Voilà en de 
zelfstandige scholen bewegen op de kaart proberen te krijgen. 
 

• Door de komst van het Sport- en Beweegakkoord worden alle sport- en beweegaanbieders 
uitgedaagd om in beweging te komen en projecten op te starten. Hiervoor kunnen zij 
(financiële) ondersteuning krijgen, onder meer in de vorm van buurtsportcoachuren. Dit 
levert direct knelpunten op: passen de uren in het ‘leefstijlprogramma’ / werkplan van 
buurtsportcoaches? Past het in de gemeentelijke opdracht van LeusdenFit!? Aan welke 
projecten gaan de BSC wel / niet (mee)werken? Wie beslist dit? In het  Sport- en 
Beweegakkoord is opgenomen “dat voor een succesvolle uitvoering van  het Sport- en 
Beweegakkoord een belangrijke rol weggelegd voor de buurtsportcoaches”, maar er is nog 
niet uitgewerkt op welke wijze dit kan gebeuren.  
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Uitvoeringsplan 2021-2023 
 
Begin 2021 is door het Platform Sport & Bewegen en de Makelaar Sport & Bewegen in kaart 
gebracht welke 4 speerpunten zij voor zichzelf zien gedurende de looptijd van het Leusdens Sport- 
en Beweegakkoord. Ofwel, waar willen zij zich in die periode op focussen, wat heeft prioriteit? Wat 
willen PSB en Makelaar bereikt hebben aan het einde van de looptijd van het akkoord? 
 
De rode draad in dit uitvoeringsplan is de ambitie van PSB en Makelaar om een samenwerkings-
cultuur te creëren en te doen wat nodig is om wat vanuit het akkoord in gang wordt gezet voor de 
toekomst te borgen. Immers, als we als partners Leusdenaren echt blijvend in beweging willen 
brengen is het zaak ervoor te zorgen dat de positieve resultaten van de uitvoering van het Leusdens 
Sport- en Beweegakkoord ook na 2023 worden behouden en doorgezet en dat de kansen die de 
realisatieperiode bieden worden verzilverd. 
 
 

 
 

In de volgende paragrafen van dit uitvoeringsplan zijn deze speerpunten gedetailleerd(er) 

uitgewerkt en wordt toegelicht wat we concreet gaan doen om deze te realiseren.  



 
Uitvoeringsplan 2021-2023, versie 10 - definitief, 7 juni 2021 
Leusdens Sport- en Beweegakkoord  6 

1e speerpunt: Het stimuleren, inspireren en (financieel) ondersteunen van projecten 
die bijdragen aan de ambities van het akkoord 
 
Incidenteel proactief stimuleren met off- en online werkbijeenkomsten 
Voor de realisatie van het akkoord is de gezamenlijke inzet nodig van alle partijen die zich achter dit 
akkoord hebben geschaard. In principe is de insteek dan ook: de partners komen met de ideeën. 
Het PSB en de Makelaar verbinden de partners die elkaar kunnen versterken of een gelijksoortige 
behoefte of idee hebben. De partners werken een plan uit, al dan niet met hulp van de Makelaar, 
en dienen indien nodig een verzoek in voor (financiële) ondersteuning bij het PSB en de Makelaar. 
 
Om dit proces op gang te brengen is een meer initiërende rol van het PSB en de Makelaar nodig 
dan was voorzien. PSB en Makelaar zullen dan ook het initiatief nemen om partijen (sport- en 
beweegaanbieders, zorg en welzijn, onderwijs en buurtsportcoaches) actief bij elkaar te brengen 
zodat zij elkaar inspireren en gezamenlijk tot een uitvoeringsplan en – indien nodig - 
ondersteuningsaanvraag komen. 
 
PSB en Makelaar organise(e)r(d)en (online) werkbijeenkomsten over een aantal onderwerpen die 
uit de kennismakingsgesprekken van eind 2020 / begin 2021 zijn gedestilleerd, zoals bijvoorbeeld 

1. Opzet of uitbreiding seniorensport bij verenigingen 
2. Kennismakingsprogramma sport voor de jeugd 
3. Sport- en Beweegfeest 
4. Combinatielidmaatschappen 
5. Vergroten toegankelijkheid van sport en bewegen voor volwassenen met een minimum 

inkomen en nieuwe Nederlanders 
6. Toekomstbestendigheid verenigingen, tijdens én na corona 
7. Vernieuwing in het leergebied Bewegen & Sport binnen het onderwijs 

 
Het doel van deze bijeenkomsten is om partners bij elkaar te brengen en hen te laten brainstormen 
over de mogelijkheden die zij zien op deze onderwerpen, zodat zij hier na de bijeenkomst concreet 
een plan voor kunnen uitwerken. 
 
Budget beschikbaar maken | Ondersteunen bij uitvoering 
Voor de uitvoering van dit akkoord wordt door de Rijksoverheid in totaal € 80.000,- (2020-2023) 
beschikbaar gesteld. Het Platform Sport & Bewegen heeft de verantwoordelijkheid om te bepalen 
aan welke activiteiten dit bedrag wordt besteed. Het PSB wordt hierbij geadviseerd door de 
Makelaar Sport & Bewegen. 
 
Voor ieder initiatief dat bijdraagt aan de ambities van het Leusdens Sport- en Beweegakkoord en 
voldoet aan de toetsingscriteria kan door initiatiefnemers (financiële) ondersteuning worden 
aangevraagd. 
 
Borging 
De Makelaar Sport & Bewegen van de gemeente Leusden is beschikbaar om Leusdense partners te 
begeleiden en ondersteunen bij hun uitvoeringsplannen en de voorbereiding van hun aanvraag 
voor (financiële) ondersteuning. De borging hiervan ná de looptijd van het Leusdens Sport- en 
Beweegakkoord (en daarmee beëindiging van het hiervoor beschikbare budget vanuit VWS) komt 
aan de orde in het 4e speerpunt van dit uitvoeringsplan. 
  

https://leusdeninbeweging.nl/ondersteuning-aanvragen/
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Informatie delen 
Het uitwisselen van informatie over en binnen de sport is een belangrijk aandachtpunt, zo niet dé 
kritische factor in het Sport- en Beweegakkoord. Daarnaast is het een lang gekoesterde wens van 
de verenigingen om op de hoogte te zijn van elkaars agenda en vindbaar te zijn op een 
(gemeentelijke) website (bron: CuP 6.1). 
 

• Nieuwsbrief: vanuit het Platform Sport en Bewegen wordt maandelijks een digitale 
nieuwsbrief verzonden naar alle sport- en beweegaanbieders en andere partijen zoals 
onderwijs, zorg en welzijn, kinderdagverblijven, etc. om hen op de hoogte te houden van 
de ontwikkelingen die gaande zijn, hen te stimuleren de verbinding met elkaar te zoeken en 
samen projecten op te starten. 

• De website www.leusdeninbeweging.nl is ingericht. Hierop kan men alles terugvinden over 
de acties die in het kader van het Sport – en Beweegakkoord in gang worden of zijn gezet, 
zoals: hoe er (financiële) ondersteuning aangevraagd kan worden, verhalen en successen 
van lopende projecten, uitnodigingen en verslagen van bijeenkomsten en cursussen, etc.   

 
Borging 
De website zal in de toekomst opgaan in het te ontwikkelen ’online social community 
sportplatform’ (zie 2e speerpunt). Dit platform wordt dé plek waar iedere Leusdenaar alles kan 
vinden over sporten en bewegen in de gemeente Leusden en waar samenwerking, kennisdeling en 
zichtbaarheid wordt gestimuleerd. 
Of de verspreiding van de nieuwsbrief na beëindiging van het akkoord moet worden voortgezet, en 
zo ja door wie, moet tegen die tijd nader worden onderzocht. 
 
Aanbieden cursussen, lezingen en themabijeenkomsten 
We organiseren, in samenwerking met de Adviseur Lokale Sport, voor de sport- en 
beweegaanbieders (en met name voor het kader en de vrijwilligers van de verenigingen): 

• trainingen en workshops, gebruik makend van de vouchers van NOC*NSF; 

• themabijeenkomsten en lezingen. 
 
Borging 
Deze organisatie kan in de toekomst door de Makelaar Sport & Bewegen worden voortgezet. 

  

http://www.leusdeninbeweging.nl/
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2e speerpunt: Het creëren van een duurzaam relatienetwerk van sport- en 
beweegaanbieders onderling en met andere partners 
 

1. Op- en inrichting Sportnetwerk Leusden 
De afgelopen jaren is de sportsector veranderd. Verenigingen spelen nog altijd een grote rol, maar 
er zijn veel andere (met name commerciële) sport- en beweegaanbieders bijgekomen, zoals 
sportscholen, fitnesscentra, yoga studio’s etc. 
 
Het is belangrijk het brede palet van sport- en beweegaanbieders met elkaar te verbinden en een 
stem te geven. Een sterk sport relatienetwerk stelt de  sport- en beweegaanbieders in staat om 
onderling en met andere partners kennis en ervaring uit te wisselen, van trends en ontwikkelingen 
op de hoogte te blijven, samen initiatieven te ontwikkelen, kennis te vergaren m.b.v. cursussen en 
lezingen, krachten te bundelen én zich van elkaar te blijven onderscheiden, en om een 
gesprekspartner te zijn voor bijv. de gemeente Leusden bij visie- en beleidsvorming op sport en 
beweging en andere vraagstukken. 
Kortom, een sterk relatienetwerk voor de sport is van groot belang voor een goede sportcultuur.  

 
Kopie CUP 6.1 We intensiveren de samenwerking met verenigingen  
Dit platform heeft een adviserende functie richting de gemeente. Voorwaarde is dat leden van het sportplatform 
contributie betalen en de gemeente een subsidie bijdrage levert. 

 
We richten een Leusdens Sportnetwerk (= werknaam) op i.s.m. de Leusdense sport- en 
beweegaanbieders; van verenigingen tot commerciële aanbieders. 
 

• Er is een aanvraag ingediend bij de adviseur Lokale Sport voor trajectbegeleiding. Dit 
traject wordt begeleid en ondersteund door NOC*NSF.  

• Resultaat van de intakegesprekken op 17 maart en 1 april: onderlinge verbinding / 
ontmoeting staat voorop. De sport- en beweegaanbieders willen vooral met enige 
regelmaat met elkaar in contact gebracht worden, elkaar ontmoeten. Daarbij kan dan een 
specifiek onderwerp centraal staan, variërend van de ontwikkeling van sportbeleid tot de 
organisatie van nieuw, gezamenlijk aanbod en de versterking van de gezamenlijke 
‘sportinfrastructuur’ door krachtenbundeling. 

• Trajectafspraken voor 2021: 
o Op basis van deze intake gaat NOC*NSF het Platform en de Makelaar Sport & 

Bewegen adviseren en begeleiden bij de op- en inrichting van een passend 
sportnetwerk waarin verbinding centraal staat. 

o Er wordt een kerngroep geformeerd die de realisatie op zich neemt. De Makelaar 
Sport & Bewegen maakt deel uit van deze kerngroep. 

 
Borging 
In de intakegesprekken is door de deelnemers de wens geuit dat er een centraal coördinatiepunt 
van waaruit de ontmoetingen van het sportnetwerk worden geïnitieerd en georganiseerd. De 
deelnemers gaven aan het logisch en wenselijk te vinden als deze rol bij de Makelaar Sport & 
Bewegen wordt belegd. Deze wens wordt meegenomen in de uitwerking van het Sportnetwerk. 
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2. Versterken rol Makelaar Sport & Bewegen 

In het Leusdens Sport- en Beweegakkoord is benoemd dat er sterke behoefte is aan een centraal 
aanspreekpunt, aan zorgvuldige en effectieve coördinatie van de diverse activiteiten en het creëren 
en actief onderhouden van de verbinding tussen de betrokken partijen. Om hier invulling aan te 
geven is door de gemeente Leusden een Makelaar Sport & Bewegen aangesteld. 
De Makelaar onderhoudt een regelmatig contact met alle partners, zodat wensen én knelpunten 
tijdig kunnen worden gesignaleerd, een relatie kan worden opgebouwd en partijen met elkaar 
kunnen worden verbonden t.b.v. de realisatie van initiatieven en de organisatie van activiteiten. 
 
De Makelaar Sport & Bewegen: 

• bezoekt met regelmaat sport- en beweegaanbieders t.b.v. relatiebeheer; 

• fungeert als Helpdesk/Kennisbank met informatie en advies; 

• heeft overleg met LeusdenFit! m.b.t. inzet van de buurtsportcoaches t.b.v. de realisatie van 
het sport- en beweegakkoord; 

• organiseert themabijeenkomsten, workshops, trainingen en lezingen; 

• ondersteunt het toekomstige Sportnetwerk en organiseert bijeenkomsten; 

• zorgt voor de verspreiding van relevant nieuws en actualiteiten om de kennis en 
deskundigheid van de vrijwilligers te verhogen; 

• onderhoudt  contact met het onderwijs om in te kunnen spelen op vernieuwingen en 
veranderingen in het leergebied Bewegen & Sport. 

 
3. Ontwikkeling van een online social community platform 

Alle sport- en beweegaanbieders, scholen, kinderdagverblijven, zorg- en welzijnsinstellingen, 
gemeente en andere instanties, etc. kunnen straks al hun relevante informatie zelf via dit platform 
gaan delen met alle Leusdenaren. Voor elke Leusdenaar is dit straks dé plek op internet waar hij/zij 
álles wat in Leusden met sport en bewegen te maken heeft kan vinden. Waar kan ik tennissen? Wat 
is er te doen in de voorjaarsvakantie? Waar zijn de mooiste wandelroutes? Welke aanbieder heeft 
een specifiek aanbod voor mensen met een verstandelijke beperking? Hoe kom ik in contact met de 
buurtsportcoaches? Het antwoord is terug te vinden op het online platform! Bovendien kunnen 
vraag en aanbod elkaar vinden omdat iedereen, dus elke Leusdenaar, zelf een oproep kan plaatsen. 
 
Door een werkgroep, bestaande uit 12 leden die gezamenlijk alle belanghebbenden 
vertegenwoordigen, wordt dit project in 3 fases gerealiseerd: 

1e. initiatiefase 
Op basis van verzamelde wensen is een concept Programma van Eisen opgesteld. Dit is 
getoetst bij de stakeholders; staat er inderdaad in wat we willen bereiken en kloppen de 
prioriteiten? Vervolgens kiezen we een product waarmee we onze wensen kunnen 
realiseren. En belangrijk: we maken alvast afspraken over de toekomst; wie wordt de 
formele eigenaar van het platform en is de financiering geborgd? 

2e. implementatiefase 
Samen met de leverancier gaan we het platform ontwikkelen en testen. We toetsen 
tussenproducten bij de eindgebruikers, zorgen dat zij een goede instructie krijgen en dat zij 
ondersteund worden bij de eerste opzet van de content op het platform. 

3e. beheer en doorontwikkeling 
Het streven is om een eerste versie van het platform zo snel mogelijk ‘in de lucht’ te 
brengen en vervolgens stapje voor stapje uit te breiden. 

 
Borging 
Onderdeel van de 1e projectfase is het maken van afspraken voor de toekomst. Onderzocht wordt 
of LeusdenFit! een rol kan pakken in het eigenaarschap en centrale beheer van het online platform. 

  

https://leusdeninbeweging.nl/ontwikkeling-interactief-platform/
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3e speerpunt: Versterken positie en rol van de buurtsportcoaches 
 

Kopie uit: Sport- en Beweegakkoord Leusden 
Voor een succesvolle uitvoering van dit akkoord is ook een belangrijke rol weggelegd voor de 
buurtsportcoaches. Het verdient aanbeveling om de positionering van de buurtsportcoaches bij de herinrichting 
van de organisatiestructuur voor de sport te betrekken.  

 
Door de komst van het Sport- en Beweegakkoord is er een nieuwe dynamiek ontstaan in het sport- 
en beweegveld, wat gevolgen heeft voor de rol van LeusdenFit! en de inzet van de 
buurtsportcoaches. 
 
Stimuleren en initiëren inzet buurtsportcoaches bij initiatieven en versterken toekomstige rol 

• Buurtsportcoaches worden ingezet om partijen die (financiële) hulp hebben aangevraagd te 
ondersteunen bij het opstarten van activiteiten/projecten of kunnen deze zelf opstarten. 

• De makelaar vervult een matching rol i.o.m. de coördinator van LeusdenFit. 
 

Een kans voor LeusdenFit/de buurtsportcoaches 
De buurtsportcoaches zouden op termijn voor een belangrijk deel de rol van het PSB kunnen 
overnemen door DE verbinder en initiator van Leusden te worden als het gaat om sport- en 
beweeginitiatieven. Immers, de naam zegt het al, een buurtsportCOACH: 

• initieert/creëert evenementen en activiteiten 

• ondersteunt/begeleidt/coacht sport- en beweegaanbieders (e.a.) bij de realisatie 

• borgt onder meer door kennisoverdracht aan de uitvoerder 

• en trekt zich vervolgens terug uit de realisatie waarna de focus van zijn/haar rol 
verschuift naar monitoring/evaluatie en – indien nodig – bijsturing. 

Het is aan de gemeente Leusden/LeusdenFit om deze kans en de invulling van deze rol op te 
pakken. 

 
Integratie speerpunten Leusdens S&B-akkoord in jaar- / werkplan LeusdenFit! 
De organisatie LeusdenFit blijft, maar de huidige opdracht, die loopt t/m 2022, zal door de 
gemeente opnieuw worden geformuleerd. Daarbij moet bepaald worden waar LeusdenFit! met 
haar buurtsportcoaches voor staat, op welke projecten de BSC’s worden ingezet en met welke 
resultaten, rekening houdend met de ambities en (borging van de) resultaten van het Leusdens 
Sport- en Beweegakkoord. Het jaar 2022 kan als ’overgangsjaar‘ beschouwd worden om in 2023 
met een ’vernieuwd’ LeusdenFit! aan de slag te gaan. Zo kan een mooie aansluiting plaatsvinden op 
(het einde van de looptijd van) het Leusdens Sport- en Beweegakkoord en daarmee de activiteiten 
van het PSB. 
 
Het voorstel is om een regiegroep te vormen, bestaande uit beleidsambtenaren sport, gezondheid 
en onderwijs, Lariks/LeusdenFit-coördinator en de Makelaar Sport & Bewegen, die – in nauwe 
afstemming met het PSB – het volgende gaan oppakken en uitwerken: 

1. evaluatie van de huidige rol en taken van LeusdenFit! en de ontwikkelingen als gevolg van 
het akkoord; 

2. formulering van de mogelijke nieuwe rol en taken van LeusdenFit, rekening houdend met 
de borging van de ambities uit het Leusdens Sport- en Beweegakkoord; 

3. met ingang van het jaar 2022: formulering van de opdracht voor LeusdenFit aan de hand 
van KPI (Kritieke Prestatie Indicatoren); 

4. monitoring van de werkzaamheden van de BSC’s (aan de hand van het instrument: 
Buurtsportcoach Kompas). 
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4e speerpunt: Borging van het Leusdens Sport- en Beweegakkoord in gemeentelijk 
sport- en beweegbeleid 
 

Uit: Sport- en Beweegakkoord Leusden 
Dit Sport- en Beweegakkoord zou bovendien verankerd moeten worden in het gemeentelijk sportbeleid.  

 
Monitoring van de ontwikkeling van sport en bewegen in Leusden 
> Deelname onderzoek Mulier/VSG 
Het is belangrijk ervoor te zorgen dat we weten hoe effectief de inspanningen zijn die voortvloeien 
uit het Leusdens Sport- en Beweegakkoord en hoe we nog effectiever kunnen zijn. Het onderzoek 
Mulier/VSG heeft tot doel de effectiviteit van sportakkoorden te meten. Wij verwachten dat onze 
deelname aan dit onderzoek zal opleveren: 

• reflectie op ons proces en wellicht nieuwe/vernieuwende ideeën over onze aanpak; 

• een systeem voor toekomstige evaluatie en monitoring voor sport en bewegen in Leusden 
(incl. monitoring van de werkzaamheden van de BSC); 

• advies over de inrichting van de Leusdense sportstructuur; 

• inzicht in de relatie / samenhang van het Leusdens Sport – en Beweegakkoord met het met 
Preventieakkoord.  

 
Het onderzoek bestaat uit 3 elementen:   

1. Analyse van lokale situatie 
Hoe loopt het nu in Leusden? (soort startfoto: probleemdefinitie, kansen, wensen, 
behoeften, huidige Leusdense sportstructuur, status Preventieakkoord, etc.) 

2. Analyse van de context 
Verhouding sportakkoord versus gemeentelijk sportbeleid, rol van het PSB, van de 
gemeente, rol buurtsportcoachorganisatie (LeusdenFit!), wie is de karttrekker? Uitvoering: 
wie zijn betrokken? Prioritering etc.  

3. Monitoring  / evalueren / borging 
Hoe stellen we vast of we met het Sport- en Beweegakkoord vooruitgang boeken? Wat 
levert het Sport- en Beweegakkoord de gemeente op? Borging, hoe vorm te geven? 
 

Aan dit onderzoek wordt deelgenomen door Henriëtte Jansen (beleidsambtenaar Sport van de 
gemeente Leusden), Nancy Hooijer (coördinator BSC/LeusdenFit!) , Evelien (Makelaar S&B) en 
Peter Barendse (PSB). 
Begin februari vond de 1e bijeenkomst plaats. In het najaar 2021 moet het onderzoek afgerond zijn. 
 
Verankering in gemeentelijke visie en beleid 
We willen de ambities en resultaten van het akkoord vasthouden en voorkomen dat ze eenmalig 
zijn of dat het effect wegebt na de afronding van de realisatieperiode (in 2023). Daarom is het van 
essentieel belang dat de ambities én resultaten uit het Leusdens Sport- en Beweegakkoord geborgd 
worden door opname in een gemeentelijk sport- en beweegbeleid. 
 
Om tot beleid te komen moet eerst een gemeentelijke visie op sport en bewegen geformuleerd 
worden. De ambities, speerpunten en resultaten van het Leusdens Sport- en Beweegakkoord 
kunnen hier de basis voor zijn. Op deze wijze wordt het Sport- en Beweegakkoord geborgd en 
worden de CUP-doelen en budgetten hieraan gekoppeld. 
Om een breed gedragen visie te kunnen formuleren is belangrijk in kaart te brengen welke actoren 
hier invloed op hebben en hen hierbij te betrekken. Denk bijvoorbeeld aan het Sportnetwerk i.o. 
Politieke partijen (portefeuillehouders Sport) moeten gestimuleerd worden om een aparte sport- 
en beweegparagraaf op te nemen in het (toekomstig) collegeprogramma.  
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In de gemeentelijke visie moet ons inziens aandacht gegeven worden aan ‘sport als middel’ én aan 
‘sport als doel’. Immers,  sportontwikkeling en -stimulering is essentieel voor een gezonde 
bevolking, voor de sociale cohesie van Leusden en voor het mentale welzijn en de prettige 
leefomgeving van de Leusdenaar. In de visie zouden onder meer onderwerpen aan de orde moeten 
komen als: 

1. Het stimuleren en, waar nodig, (financieel) ondersteunen van Leusdenaren tot deelname 
aan sport en beweging; 

2. Het stimuleren van een gezonde leefstijl programma’s (o.a. ‘Gezonde School, GLI = 
gecombineerde leefstijl programma, GALM voor ouderen etc.; 

3. Het creëren en behouden van een infrastructuur die uitnodigt tot sport en beweging en die 
sport en beweging faciliteert (onder meer in en rondom basisscholen en openbare ruimte); 

4. (Top)sport evenementen bijv. als onderdeel van city marketing; 
5. Bewegingsonderwijs: kwaliteit bewegingsonderwijs omhoog en meer beweegmomenten 
6. Zwemonderwijs: schoolzwemmen weer terug? 

 
De visie van de gemeente Leusden op deze thema’s moet uitgewerkt worden en vervolgens worden 
vertaald naar doelstellingen en beleid per thema, inclusief een uitwerking van de gemeentelijke 
verantwoordelijkheden, rollen en taken daarin. 
 
Verder zou uitvoeringsorganisatie LeusdenFit hierop aangepast moeten worden (zie 3e speerpunt). 
LeusdenFit! speelt een belangrijke rol bij de realisatie van de doelstellingen op het gebied van 
beweeg- en sportstimulering door de inzet van haar buurtsportcoaches. Hiervoor is budget vanuit 
de rijksbijdrage (40% van de regeling) toegekend. 
Ons advies is de verwachte toekomstige uitbreiding van het rijksoverheid budget voor ‘de brede 
regeling combinatiefuncties’ te koppelen aan het leggen van verbindingen met de programma's 
Bewegen & Sport binnen het onderwijs. 
 
Wethouders Sport en Gezondheid en raadsfracties in positie brengen 
Het is belangrijk dat de gemeente Leusden proactief haar steun uitdraagt voor de realisatie van het 
Leusdens Sport- en Beweegakkoord en de toekomstige borging hiervan in de nieuwe gemeentelijke 
visie op sport en beweging. De huidige en toekomstige wethouder(s) Sport en Gezondheid spelen 
hierin een belangrijke rol. 
 
Het Platform Sport & Bewegen en de Makelaar Sport & Bewegen streven ernaar de betrokkenheid 
en zichtbaarheid van de gemeente Leusden te versterken, onder meer door: 

• de wethouders Sport én Gezondheid uit te nodigen voor overleg met het PSB: presentatie 
huidige stand van zaken en 2 jarig uitvoeringsplan en de toekomst; 

• raadsleden (portefeuillehouders Sport) te informeren en te betrekken, onder meer door 
hen dit Uitvoeringsplan aan te bieden en het met hen te bespreken; 

• overleg met ambtenaren (nader te bepalen) te initiëren om toe te werken naar verankering 
en uitwerken van de toekomstige sportstructuur in Leusden; 

• de wethouders Sport en Gezondheid een rol te geven in de communicatie met de partners. 
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Globale planning 
 
De leden van het PSB zijn betrokken, maar wel vrijwilliger en hebben naast hun PSB-activiteiten ook 
een baan die aandacht vraagt. De partners, met name de sportverenigingen, draaien eveneens 
voornamelijk op de inzet van vrijwilligers. Dit betekent dat de volgende planning gebaseerd is op 
intenties en – in een aantal gevallen – afspraken met externe partijen. 
 

 
1e speerpunt: 

Het stimuleren, inspireren en (financieel) ondersteunen van projecten 
die bijdragen aan de ambities van het akkoord 

 

Periode → 
Actie  

Q1 
2021 

Q2 
2021 

Q3 
2021 

Q4 
2021 

2022 2023 

Online werkbijeenkomsten       

Ondersteunen en financieren initiatieven       

Informeren       

Cursussen, lezingen en themabijeenkomsten       

 
2e speerpunt: 

Het creëren van een duurzaam relatienetwerk van sport- en beweegaanbieders 
onderling en met andere partners 

 

Periode → 
Actie  

Q1 
2021 

Q2 
2021 

Q3 
2021 

Q4 
2021 

2022 2023 

Op- en inrichting Sportnetwerk       

1. intakegesprekken        

2. vormgeving netwerk/kerngroep        

3. uitvoering        

Versterken rol makelaar       

Ontwikkeling van een online social community 
platform 

      

1. initiatiefase       

2. implementatiefase       

3. beheer en doorontwikkeling       

 
3e speerpunt: 

Versterken positie en rol van de buurtsportcoaches 
 

Periode → 
Actie  

Q1 
2021 

Q2 
2021 

Q3 
2021 

Q4 
2021 

2022 2023 

Stimuleren en initiëren inzet BSC’s 
bij initiatieven en versterken toekomstige rol 

      

Integratie speerpunten Leusdens S&B-akkoord in 
jaar- / werkplan LeusdenFit! 

      

1. regiegroep opgestart       

2. BSC-kompas beschikbaar t.b.v. monitoring 
LeusdenFit! 

      

3. inrichting org. LeusdenFit! en KPI formuleren       
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4e speerpunt: 

Borging van het Leusdens Sport- en Beweegakkoord in gemeentelijk beleid 
 

Periode → 
Actie  

Q1 
2021 

Q2 
2021 

Q3 
2021 

Q4 
2021 

2022 2023 

Monitoring van de ontwikkeling van sport en 
bewegen in Leusden > Deelname onderzoek 
Mulier/VSG 

      

1. analyse van lokale situatie       

1. analyse van de context       

2. monitoring  / evalueren / borging       

Verankering in gemeentelijk beleid       

1. uitwerken Leusdense sportstructuur in 2023       

2. raadsleden informeren       

3. overleg ambtenaren m.b.t. toekomstige 
sportstructuur 

      

Wethouder Sport/Gezondheid en raadsfracties in 
positie brengen 

      

 


