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Inleiding 

Het in 2018 gesloten landelijk sportakkoord heeft gemeenten uitgedaagd om lokale sportakkoorden 
te gaan ontwikkelen. Ook de gemeente Rijssen-Holten heeft deze uitdaging opgepakt. Gedurende de 
afgelopen maanden hebben veel organisaties met elkaar een lokaal sportakkoord opgesteld. 

De eerste uitdaging die de ondertekenaars hebben opgepakt is het formuleren van een visie op sport 
en bewegen als middel in het sociaal domein. 

Vervolgens hebben de verschillende partners de voor de gemeente Rijssen-Holten belangrijke  
thema’s “inclusief sporten” en “vitale sport- en beweegaanbieders” nader uitgewerkt. 

In het sportakkoord Rijssen-Holten zijn ambities en acties opgesteld waar de partners de komende 2 
jaar mee aan de slag gaan. De ambities en acties zijn niet in beton gegoten. Gedurende de uitvoering 
zijn aanpassingen in overleg met partijen altijd mogelijk. Ook partijen die op dit moment nog niet zijn 
aangehaakt kunnen altijd nog meedoen. 

Dit lokaal sportakkoord is als volgt opgebouwd: 

1. Visie Sport en bewegen als middel binnen het sociaal domein 
2. Inclusief sporten 
3. Vitale sportaanbieders 
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1. Visie sport en bewegen als middel binnen het sociaal domein 
 

Met ingang van 1 januari 2015 is de gemeente op grond van de Wmo, Participatiewet en Jeugdwet 
verantwoordelijk geworden voor een groot aantal taken in het sociaal domein. 
 

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 
De gemeente is op grond van de Wmo verantwoordelijk voor de ondersteuning van inwoners zodat 
zij zoveel mogelijk meedoen en zelfstandig kunnen (blijven) participeren in de maatschappij. 
Belangrijke aandachtsgroepen binnen de Wmo zijn kwetsbare ouderen, inwoners met een fysieke of 
verstandelijke beperking en inwoners met psychische problematiek. Versterking van de basis is een 
belangrijk speerpunt binnen de Wmo zodat inwoners zoveel mogelijk op eigen kracht, eventueel met 
lichte ondersteuning, kunnen participeren in de samenleving. Voor bepaalde inwoners zal de basis 
niet toereikend zijn en kan er vanuit de Wmo extra ondersteuning worden geboden. Binnen het 
zorgdomein is er de laatste jaren veel aandacht voor positieve gezondheid1. Sport en bewegen zijn 
belangrijke elementen in dit beleid. 
 

Participatiewet 
Het doel van de Participatiewet is om mensen met arbeidsvermogen toe te leiden naar werk, bij 
voorkeur naar regulier werk. De gemeente is verantwoordelijk voor de re-integratie van mensen die 
nog kunnen werken maar daarbij wel ondersteuning nodig hebben. De doelgroep van de 
Participatiewet bestaat uit inwoners met een bijstandsuitkering, mensen met een arbeidsbeperking 
die wel over arbeidsvermogen beschikken (en niet kunnen instromen in de Wajong) en mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt die geen uitkering ontvangen. 
 

De Jeugdwet 
Met de Jeugdwet zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor alle zorg voor de jeugd 
(preventie, uitvoering van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering). De Jeugdwet heeft tot 
doel om kinderen gezond en veilig te laten opgroeien, waardoor zij hun talenten kunnen ontwikkelen 
en naar vermogen kunnen participeren in de samenleving. Sport en bewegen zijn uitstekende 
middelen voor preventieve en lichtere jeugdhulp. Sport en bewegen kunnen (onder de juiste 
condities toegepast) een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen. Een goede 
samenwerking tussen alle partijen is daarbij essentieel. 
 

Sport en bewegen als middel binnen het sociaal domein 
Sinds de decentralisaties in het sociaal domein is de aandacht voor “sport en bewegen als middel” 
flink toegenomen. Dat is logisch, want voldoende sporten en bewegen kan op verschillende 
manieren bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Uit diverse onderzoeken 
blijkt dat sport en bewegen positieve effecten heeft op de gezondheid en de participatiegraad van 
burgers. Onderzoek onderbouwt bovendien dat sport en bewegen sociaal economische waarde 
heeft. 

Sport en bewegen dragen aantoonbaar bij in zowel het behalen van de doelen in het kader van de 
inclusieve samenleving als de realisatie van gezond Rijssen-Holten. Sport en bewegen dragen 
intrinsiek bij aan het welbevinden en de gezondheid van alle inwoners. Sportverenigingen verzorgen 
een groot aantal activiteiten. Het verzorgen van sport- en beweegprogramma’s is hun corebusiness 
en zij zijn daar ook heel goed in. Ook versterken sport- en beweegactiviteiten de lokale samenleving 
door het bevorderen van maatschappelijke participatie. 

                                                           
1
 het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren in het licht van de fysieke, emotionele en 

   sociale uitdagingen van het leven. 
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In het kader van het sociaal domein en het gezondheidsbeleid wordt de samenwerking tussen 
maatschappelijke instellingen op gebied van zorg en welzijn, onderwijs, maatschappelijke 
organisaties en sportorganisaties wat betreft sport en bewegen actief bevorderd. Ook het aanhaken 
van het bedrijfsleven kan hierbij helpen. 

Om de ambitie van een gezond Rijssen-Holten te realiseren, stuurt de gemeente op concrete doelen 
en resultaten die we willen behalen binnen het sociaal domein. Daarbij gaan we met het brede 
werkveld in gesprek voor het organiseren van een passend sport- en beweegaanbod. 

Inzet van sport en bewegen als middel kan ook voor de sportaanbieder voordelen opleveren. 
Activiteiten naar behoefte van nieuwe groepen kunnen leiden tot meer leden, vrijwilligers en 
inkomsten door het breder openstellen van de accommodatie. 
 
Lokaal sportakkoord 
Samen met het brede werkveld (onderwijs, zorg, welzijn, participatie en sport) is een lokaal 
sportakkoord opgesteld. In dit akkoord zijn de ambities en acties beschreven die we binnen de 
gemeente Rijssen-Holten de komende jaren willen realiseren. 

Gefaciliteerd door de gemeente, zal er jaarlijks in samenwerking met een afvaardiging (stuurgroep) 
vanuit dit brede werkveld richting gegeven worden aan realisatie van een resultaatgerichte 
samenwerking. Hierbij zetten we in op het organiseren van matches tussen een sportaanbieder (met 
activiteit, accommodatie en sociaal netwerk) en een maatschappelijke organisatie (die deelnemers 
kan vinden, binden en begeleiden). 
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2. Inclusief sporten 
 

Ambities 
In de visie is vastgesteld dat sport en bewegen een uitstekend middel is om met name in het sociale 
domein mensen in beweging te zetten en te houden. 

In het lokaal sport akkoord is inclusief sporten als belangrijk thema aangewezen. Duidelijk is ook dat 
nog niet iedereen in Rijssen-Holten meedoet en plezier aan sport en bewegen ervaart. 

Alle partijen, sportverenigingen, commerciële sportaanbieders, welzijnsorganisaties, zorgorganisaties 
en het bedrijfsleven hebben de ambitie om alle inwoners met plezier mee te laten doen aan sport en 
bewegen. Meedoen betekent welkom zijn, erbij horen en geaccepteerd worden. 

We streven er naar, zo lang de gezondheid dit toelaat, om iedere inwoner van Rijssen-Holten 
minimaal 1 uur per week matig intensief te laten bewegen. Daarnaast willen wij proberen om 5 % 
van de gemeentelijke Wmo- en Jeugdklanten te begeleiden naar een passend sport- of 
beweegaanbod. 

De doelgroepen waarop het lokale akkoord zich op zal richten zijn: 

 mensen met een beperking; 

 eenzame mensen; 

 statushouders; 

 kwetsbare jongeren en jongeren die afhaken bij de sportvereniging; 

 mensen met overgewicht; 

 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

 

Acties 
1. Buurtsportcoaches krijgen een rol in het samenbrengen van vraag en aanbod van 

maatschappelijke organisaties en sportverenigingen. We willen dit doen door te starten met 
kleine pilots en bij succes dit verder uit te rollen over de hele gemeente. 
 

2. Sport verenigingen proberen meer aanbod te creëren voor mensen met een beperking. 
Hierbij zou samenwerking gezocht kunnen worden met Only Friends Twente. 
 

3. Om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan organiseren we meer beweegaanbod met 
het accent op realisatie van sociale contacten. 
 

4. Mensen (en met name jongeren) worden gestimuleerd om langer te blijven sporten en 
bewegen binnen de sportvereniging. Dit vergt aanpassing van het aanbod op hun wensen. 
 

5. Jaarlijks worden ontmoetingsbijeenkomsten voor maatschappelijke organisaties en 
sportverenigingen georganiseerd, waarbij delen van elkaars kennis en expertise centraal 
staat. 
 

6. Een informatiekaart voor statushouders wordt opgesteld over wat een sportvereniging is en 
welke mogelijkheden sportverenigingen bieden. 
 

7. Voor meer duidelijkheid zal een communicatieplan opgesteld worden om daarmee het 
Jeugdsportfonds meer onder de aandacht te brengen. 
 

8. Aansluiting zal gezocht worden in de promotietour aangepaste sporten als voorbereiding op 
de in Twente te organiseren Special Olympics 2022.  
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3. Vitale sport- en beweegaanbieders 
 

Inleiding 
Vitale sport- en beweegaanbieders zijn van groot belang voor de sportinfrastructuur. Zonder 
voldoende goed georganiseerde aanbieders kan een sportstimuleringsbeleid niet goed van de grond 
komen. 

De gemeente Rijssen-Holten kent een rijk verenigingsleven. Tevens beschikt de gemeente over een 
groot aanbod in verschillende takken van sport. Daarentegen herkennen de sportaanbieders 
problemen rond het hebben van voldoende vrijwilligers, voldoende sporttechnisch kader, financiën 
etc. Verenigingen zijn zich zeer bewust van hun maatschappelijke rol. Meer dan de helft heeft 
groeiambities. Belangrijke thema’s hierbij zijn gezondheid, gezonde leefstijl, pedagogisch 
verantwoord sportklimaat en het bevorderen van sportdeelname doelgroepen. 

Ambities 

 Sportaanbieders zijn in de toekomst voldoende vitaal en hebben voldoende vrijwilligers; 

 Sportaanbieders ontwikkelen nieuwe vormen van sport- en beweegaanbod, vooral ook voor 

kwetsbare doelgroepen; 

 Pedagogisch sportklimaat verbeteren blijft een aandachtspunt; 

 Meer samenwerking onderling en met maatschappelijke partners. 

 
Acties 

1. Professionalisering van besturen en vrijwilligers. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van 

het aanbod van de adviseur lokale sport en het project Rabobank versterkt en het 

servicepunt vrijwilligers. 
 

2. Inzet van verenigingsmonitor om op basis hiervan verenigingen te ondersteunen om 

organisaties duurzamer en sterker te maken. 
 

3. Werklast voor verenigingen verlichten door bijvoorbeeld gezamenlijke financiële 

administratie, 1 AVG-coördinator voor alle verenigingen, 1 vertrouwenscontactpersoon voor 

alle verenigingen, gezamenlijke inkoop bijvoorbeeld horeca. 
 

4. Ondersteuning sporttechnisch kader, met name op het terrein van het pedagogisch klimaat 

door inzet clubkadercoach en buurtsportcoaches. 
 

5. Samenwerking en kennisontwikkeling door verenigingen door jaarlijks een sportcafé te 

organiseren. 
 

6. Ontwikkeling van samenwerking tussen sport, zorg, onderwijs, welzijn en bedrijfsleven om 

vraag en aanbod beter op elkaar te kunnen afstemmen. Primaire taak van de 

sportaanbieders is het verzorgen van eigen sport- en beweegaanbod. Via pilots kunnen 

sociaal-maatschappelijke projecten aan dit aanbod worden toegevoegd. 
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4. Uitvoering 
 

Na indiening van het lokale sportakkoord is het de verwachting dat medio juni 2020 budget 
beschikbaar komt voor de uitvoering van acties die zijn afgesproken. 

Alle betrokkenen bij dit akkoord hebben toegezegd, elk vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid, mee 
te werken aan de uitvoering van dit akkoord. 

Als belangrijke partner bij dit akkoord is de gemeente (vanuit haar regierol) voornemens afspraken te 
maken over de inzet van buurtsportcoaches voor de uitvoering van dit lokale sportakkoord. Verder is 
het de bedoeling om met enkele ondertekenaars van dit akkoord een groep te vormen die ten 
minste 2 keer per jaar de voortgang van de uitvoering zal monitoren. 

In de periode van uitvoering kan mogelijk ook de verbinding worden gelegd met thema’s zoals de 
gezonde sportkantine en rookvrije sportaccommodaties. 
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WRV Rijssen 

5. Partijen  
 

De volgende partijen hebben het lokaal sportakkoord Rijssen-Holten ondertekend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


