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Inleiding
Sportvisie
Op 7 juni 2018 heeft de raad de Sportvisie ‘Sport Verbindt Valkenswaard 2018-2021’
vastgesteld. De visie die centraal staat is:
Sporten en bewegen is goed voor de lichamelijke en mentale gezondheid en heeft een
belangrijke sociale functie. Binnen de gemeente Valkenswaard is het voor iedereen
mogelijk om te sporten en bewegen.
In de sportvisie staan sportstimulering en het bevorderen van sociale cohesie centraal.
We vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen sporten en bewegen
(sportstimulering) omdat dit goed is voor de gezondheid. Voor een aantal specifieke
doelgroepen (jeugd, ouderen en mensen met een beperking) besteden we hier extra
aandacht aan omdat het hen kan helpen om deel te blijven nemen aan de maatschappij.
Accommodaties worden ingezet om de ambities op deze gebieden waar te kunnen
maken. De opbouw van de uitvoeringsnota komt overeen met de opbouw van de
sportvisie: sportstimulering (1), sociale cohesie (2) en sportaccommodatie (3). In de
sportvisie is 1.1 de inleiding, deze paragraaf wordt dus overgeslagen in deze nota en
wordt gestart met 1.2.
Uitvoeringsnota
Er is voor gekozen om de uitvoeringsnota voor 2018 te laten vervallen. De resultaten
over 2018 zijn verwerkt in de uitvoeringsnota voor 2019. In deze uitvoeringsnota, voor
2019, worden de ambities uit de sportvisie vertaald naar specifieke acties die de
komende jaren tot uitvoer worden gebracht. Specifiek betekent in dit geval: specifiek,
meetbaar en tijdsgebonden. Voor de indeling van deze nota is de structuur van de
sportvisie overgenomen. De punten die genoemd zijn in bijlage 4 van de sportvisie zijn
hier verder uitgewerkt.
De algemene ambities (out come) in de sportvisie zijn als volgt beschreven:
Algemene ambities m.b.t. sportstimulering
1. Er is een passend sport- en beweegaanbod voor inwoners van Valkenswaard van
jong tot oud;
2. In 2021 voldoet 70% van de inwoners aan de Nederlandse Norm Gezond
Bewegen (NNGB).
In de uitvoering zijn alle activiteiten (out put) afgestemd om bij te dragen aan deze 2
ambities. Voor de 1ste ambitie geldt dat het aanbod afgestemd moet zijn op de vraag. Om
hier aan te voldoen vindt een doorlopend proces plaats waarbij de vraag wordt opgehaald
(lokaal en regionaal) en dat het aanbod hier op af wordt gestemd.
Voor de 2de geldt dat het resultaat (per doelgroep: jeugd, volwassen en 65-plussers)
wordt gemonitord door de GGD. Hoewel er veel factoren van invloed zijn op de mate
waarin voldaan wordt aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (vooral sociaal
economische status) mag er vanuit gegaan worden dat het sportbeleid invloed heeft.
Voor de cijfers m.b.t. sportdeelname van mensen met een beperking zijn we afhankelijk
van landelijke cijfers.
Waar in de sportvisie de term ‘buurtsportcoaches’ (term die in het land gebruikt wordt) is
in deze uitvoeringsnota ‘sportconsulenten’ aangehouden. De laatste term is de
aanduiding die in Valkenswaard wordt aangehouden voor de inzet van
buurtsportcoaches. Veel van de genoemde acties in dit document worden uitgevoerd
door de sportconsulenten. In de bijlage 1 is weergegeven hoe de sportconsulenten
worden ingezet.
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Beleidsvisie sport en bewegen 2011
Tussen de beleidsvisie sport en bewegen uit 2011 en de huidige sportvisie zit veel tijd.
Het is niet zo dat er in de tussentijd niets gedaan is. Wel is het zo dat er in de
tussenliggende periode geen uitvoeringsnota’s zijn gemaakt. Met deze uitvoeringsnota
wordt dit proces weer opgestart. Dit is belangrijk omdat de uitvoeringsnota’s aanleiding
zijn om in gesprek te gaan over concrete doelen die passen binnen de ambities uit de
sportvisie. Daarnaast wordt er gesproken over resultaten en kunnen er op basis van deze
resultaten andere keuzes worden gemaakt. We stoppen met iets omdat het niet blijkt te
werken of we gaan intensiever met iets aan de slag omdat het werkt.
Ondanks dat er veel tijd zit tussen de vorige (2011) en de meest recente sportvisie
(2018) sluiten deze op sommige punten op elkaar aan. Dit betekent concreet dat niet
behaalde doelen uit de beleidsvisie uit 2011 zijn beoordeeld en verwerkt in de
uitvoeringsnota’s voor de komende jaren, mits deze passen binnen de huidige sportvisie.
De meest in het oog springende acties die niet gerealiseerd zijn in de sportvisie uit 2011
(zie bijlage 2 voor een overzicht van de acties) zijn het monitoren van ambities, een
daling van het aantal inwoners met overgewicht en het laten dalen van niet ingevulde
posities van vrijwilligers en kader bij sportverenigingen met 25%. In deze bijlage staat
ook beschreven hoe deze acties zijn verwerkt in de uitvoeringsnota.
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1. Sportstimulering
1.2 Verenigingen
We blijven sportconsulenten inzetten die opereren op het raakvlak van sport en
onderwijs
Inleiding: Valkenswaard komt in aanmerking voor inzet van 4.8 fte sportconsulenten. We
blijven sportconsulenten inzetten die opereren op het grensvlak van sport en onderwijs.
Specifiek: In samenwerking met o.a. onderwijs, WMO en jeugd wordt zorggedragen voor de
cofinanciering. In de begroting wordt geld opgenomen voor de gemeentelijke bijdrage.
Meetbaar: In 2019 zijn 4.8 fte sportconsulenten actief in Valkenswaard. Per taak/ functie
worden te behalen doelen vastgelegd in een jaarplan en –rapportage. De inzet is t.o.v. 2018
verhoogd met 0,32 fte.
Tijdgebonden: De cofinanciering is geborgd t/m 2021
Initiatief vanuit: Beleidsmedewerker sport/ coördinator sportconsulenten.
Resultaat 2019:
Bijdrage aan deskundigheidsbevordering van vrijwilligers sportverenigingen
Inleiding: We dragen bij aan de deskundigheidsbevordering van vrijwilligers op verschillende
thema's. Naast het geven van op maat advies worden themabijeenkomsten georganiseerd.
Specifiek: Thema’s voor 2019 zijn: 2 thema’s worden vastgesteld op basis van het contact
met de verenigingen (einde 2018).
Meetbaar: Minimaal 2 bijeenkomsten per jaar, de bijeenkomsten worden beoordeeld met
gemiddeld een 8 door het kader dat de bijeenkomst bijwoont.
Tijdgebonden: Doorlopend.
Initiatief vanuit: Sportconsulent verenigingsondersteuning.
Resultaat 2019: Jaarverslag Sportief Valkenswaard 2019 (gereed in april 2020)
Het sportgala blijft een middel om de vrijwilligers, verenigingen & (top)sporters te
waarderen voor de sportieve prestaties die zij geleverd hebben.
Inleiding: Topsport heeft geen prominente rol binnen uitvoering van de sportvisie. Dit neemt
niet weg dat sporters die prestaties leveren, als stimulans om zich te verbeteren, in het
zonnetje moeten worden gezet.
Specifiek: Het sportgala wordt jaarlijks georganiseerd.
Meetbaar: Er zijn jaarlijks minimaal 200 bezoekers.
Tijdgebonden: Doorlopend.
Initiatief vanuit: Coördinator sportconsulenten Sportief Valkenswaard.
Resultaat 2019:
Er is jaarlijks contact tussen verenigingen en de gemeente en
samenwerkingsverbanden worden begeleid vanuit de gemeente.
Inleiding: In het kader van het accountmanagement sport is het wenselijk om goed contact te
onderhouden met de verenigingen in Valkenswaard. Met de kleine en middelgrote
verenigingen is er te weinig of geen contact. Het achterliggende doel van het contact is dat
eventuele problemen sneller aan het licht komen.
Specifiek: Minimaal 1 keer per jaar contact met minimaal 50 verenigingen in Valkenswaard.
Het contact verloopt telefonisch of d.m.v. een bezoek aan de vereniging.
Meetbaar: 1 keer per jaar contact.
Tijdgebonden: 2019.
Initiatief vanuit: Accountmanager sport.
Resultaat 2019:
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Het aanvragen van de subsidie sportactiviteiten door verenigingen gebeurt op basis
van regels die recht doen aan het ‘stimuleren van sportactiviteiten’ en de inzet van
de sportverenigingen.
Inleiding: Naar aanleiding van een motie van de raad wordt gevraagd om het huidige
subsidiebeleid te evalueren.
Specifiek: De toets t.a.v. van de egalisatiereserve en de manier waar op hiermee wordt
omgegaan is een belangrijk aandachtspunt binnen de evaluatie. Daarnaast wordt met de
huidige interpretatie van de nadere regel bestaande activiteiten gefinancierd. De vraag is of
het wenselijk is om verenigingen meer te stimuleren om nieuwe activiteiten te laten
ontplooien.
Meetbaar: Nieuwe of aangepaste subsidie verordening en eventueel nadere regel.
Tijdgebonden: Evaluatie subsidiebeleid in 2019.
Initiatief vanuit: Evaluatie door externe partij (opdracht vanuit gemeente breed).
Resultaat 2019:
Pilot combilidmaatschap sportverenigingen Den Dries
Inleiding: Kinderen tussen de 13 en 18 jaar zijn steeds moeilijker te behouden voor de sport
en in het bijzonder de sportvereniging. Daarnaast nemen de motorische vaardigheden van
kinderen af. Door kinderen een bredere basis van motorische vaardigheden aan te leren
verbeterd hun motoriek. Daarnaast hebben zij, wanneer ze stoppen bij een sportvereniging,
een bredere basis om op terug te vallen waardoor het eenvoudiger is om andere sport- en
beweegactiviteiten te blijven doen.
Specifiek: Er wordt een pilot opgestart om kinderen (leeftijd 4 t/m 8) een omni-lidmaatschap
aan te kunnen bieden bij de verenigingen op het sportpark Den Dries. Kinderen nemen deel
aan diverse sporten die op het park worden aangeboden en worden, op basis van een
bestaande methodiek (bijv. Athletic Skills model, getraind op een breed palet van motorische
vaardigheden.
Meetbaar: op 1 september 2019 start een groep van minimaal 10 deelnemers. Er wordt een
MQ-scan uitgevoerd (0 en 1-meting) om de vordering op het gebied van motoriek bij te
houden.
Tijdgebonden: start in september 2019
Initiatief vanuit: Sportconsulent verenigingsondersteuning.
Resultaat 2019:

1.3 Vitale medewerkers (anders georganiseerde sport en bewegen)
De gemeente Valkenswaard inventariseert de mogelijkheid om ongeorganiseerd
sporten en bewegen te stimuleren tijdens en na werktijd
Inleiding: Nederland is Europees Kampioen zitten. 25% van de Nederlanders zit meer dan 9,5
uur per dag. Steeds meer mensen doen hun werk zittend, op dit vlak is, als het gaat om meer
bewegen, veel winst te behalen.
Specifiek: Op scholengemeenschap het Were Di en binnen de gemeentelijke organisatie wordt
het project Health @ Work uitgevoerd. Afhankelijk van het resultaat wordt hier een vervolg
aan gegeven binnen andere organisaties in Valkenswaard.
Meetbaar: Vanuit het project worden doelen gesteld en wordt bijgehouden wie deelnemen, per
deelnemer wordt (middels een quickscan, 0- en 1 meting) vastgelegd welke resultaten
behaald worden en volgt een beweegadvies.
Tijdgebonden: Het project wordt uitgevoerd in 2019.
Initiatief vanuit: Coördinator sportconsulenten Sportief Valkenswaard/ sportconsulent
voortgezet onderwijs.
Resultaat 2019:
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1.4 Sport en bewegen in de openbare ruimte
De sportaccommodaties worden overdag vaak niet gebruikt. We willen het mogelijk
maken dat groepen individuen, onder bepaalde voorwaarden, kunnen sporten op een
openbare sportaccommodatie
Inleiding: Steeds meer mensen (41 % in 2017) organiseren hun sportaanbod zelf. Om dit te
stimuleren wil de gemeente haar accommodaties toegankelijker maken. Een voorbeeld hiervan
van is dat er om de te renoveren atletiekbaan geen groot hek meer komt te staan zodat
inwoners van Valkenswaard zelf eenvoudig kunnen trainen/ rondjes lopen.
Specifiek: Bij elke renovatie/ nieuwbouw wordt hier rekening mee gehouden.
Meetbaar: Bij 100% van de renovaties en vervangingen is dit onderwerp van gesprek. Vanuit
sportbeleid bijgehouden voor welke accommodaties, welke maatregelen worden genomen.
Tijdgebonden: Gedurende uitvoeringstermijn sportvisie.
Initiatief vanuit: Beleidsmedewerker sport.
Resultaat 2019: Jaarlijks lijst maken mbt initiatieven waarbij dit een rol heeft gespeeld
(2018 geen).
Vanuit sport worden de kansen voor de omgevingswet benut. In 2018 wordt vanuit
sport aangegeven welke mogelijkheden benut kunnen worden
Inleiding: Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling
vereenvoudigen en samenvoegen. De omgevingswet kan dus bepalend zijn voor thema’s als
gezondheid en leefmilieu (met aandacht voor sociale cohesie).
Specifiek: De raad stemt in met een omgevingsvisie en geeft daar haar prioriteiten in aan
(2019), in het omgevingsplan komt de uitvoering te staan (2020), vooral in deze fase moet
input geleverd worden vanuit sport.
Meetbaar: Er wordt middels een procesverslag bijgehouden hoe het proces (vanuit het
perspectief sport en gezondheid) verloopt.
Tijdgebonden: Gedurende uitvoeringstermijn sportvisie.
Initiatief vanuit: Beleidsmedewerker sport.
Resultaat 2019:
Het aantal incidenten op gemeentelijke sportparken wordt geminimaliseerd
Inleiding: Op het gebied van veiligheid wordt goed samengewerkt met als doel overlast op de
sportparken te voorkomen.
Specifiek: Kern van de aanpak is dat incidenten (die overlast veroorzaken) worden gemeld bij
de politie en de accountmanager sport en het jongerenwerk in overleg gaan met de
betrokkenen en de gemeente indien nodig maatregelen neemt.
Meetbaar: Het aantal incidenten wordt teruggebracht tot 1 (vooralsnog 3 in 2018).
Tijdgebonden: Doorlopend.
Initiatief vanuit: Accountmanager sport.
Resultaat 2019:
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1.5 Sport en onderwijs
Basisonderwijs, tijdens en na schooltijd:
Bijdrage aan kwaliteit bewegingsonderwijs basisscholen (tijdens schooltijd)
Inleiding: De samenwerking met Fontys Sporthogeschool (Education/ALO) is een voorwaarde
om bij te kunnen dragen aan de kwaliteit. Door de samenwerking met de ALO-studenten is het
mogelijk om ondersteuning in te zetten tijdens gymlessen op het primair onderwijs.
Specifiek: De leerlingen maken kennis met een breed scala aan sport- & beweegactiviteiten en
er wordt aandacht besteed aan de doorstroming naar het lokale sport- en beweegaanbod.
Voor het schooljaar 2019/2020 wordt geïnventariseerd of de MQ-scan onderdeel uit van het
aanbod. Met de MQ-scan wordt de motoriek van leerlingen gemonitord.
Meetbaar: De inzet van sportconsulenten en stagiaires wordt vanuit het onderwijs beoordeeld
met een 8.
Tijdgebonden:
- resultaat kwaliteitsimpuls doorlopend;
- juli 2019: definitief of MQ-scan onderdeel wordt van het aanbod.
Initiatief vanuit: Sportconsulent primair onderwijs.
Resultaat 2019: Jaarverslag Sportief Valkenswaard.
Bijdrage aan kwaliteit bewegingsonderwijs basisscholen (tijdens schooltijd)
Inleiding: De motorische vaardigheden van kinderen nemen steeds verder af.
Specifiek: Met de MQ-scan wordt de motoriek van leerlingen gemonitord. Op basis van de
resultaten wordt sport- en beweegadvies gegeven. Voor het schooljaar 2019/2020 wordt
geïnventariseerd of de MQ-scan onderdeel wordt van het aanbod.
Meetbaar:
 van een nader te bepalen aantal kinderen worden de motorische vaardigheden in kaart
gebracht middels MQ-scan;
 nader aantal te bepalen kinderen wordt in 2019/2020 geadviseerd over sport- en
beweegactiviteiten
Tijdgebonden: juli 2019: definitief of MQ-scan onderdeel wordt van het aanbod, implementatie
start van het schooljaar 2019/ 2020;
Initiatief vanuit: Sportconsulent primair onderwijs.
Resultaat 2019: Jaarverslag Sportief Valkenswaard.
Sportstimulering leerlingen PO en VO na schooltijd
Inleiding: Mede dankzij de inzet van de sportconsulenten en vele stagiaires die zij aansturen,
is de afgelopen jaren een enorme impuls gegevens aan het sporten en bewegen na schooltijd.
Met het aanbod kunnen we jeugd kennis laten maken met breed scala aan sport- en
beweegactiviteiten en vindt er doorstroming plaats naar lokale sport- en beweegaanbod.
Specifiek: De Kids en Junior Academy, die in samenwerking met sportverenigingen worden
georganiseerd, krijgen een vervolg.
Meetbaar: Jaarlijks doen 600 scholieren mee aan deze naschoolse activiteiten. In 2017 waren
dit er 450 in 2018 600.
Tijdgebonden: Doorlopend.
Resultaat 2019: Jaarverslag Sportief Valkenswaard.
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Voortgezet onderwijs, tijdens en na schooltijd:
Gymlessen beter afstemmen op wensen en behoeften van leerlingen
Inleiding: Om ervoor te zorgen dat jeugdigen blijven sporten en bewegen is het van belang te
inventariseren waaraan zij behoefte hebben en het aanbod beter af te stemmen op deze
behoeften.
Specifiek: De bovenbouw van de scholengemeenschap het Were Di (4, 5, 6) zou zelf een
pakket samen kunnen stellen van sportblokken: bijvoorbeeld eerst blok hockeyen, vervolgens
atletiek etc.
Meetbaar: Scholieren beoordelen het sportaanbod positiever (0-meting in mei 2019, 1-meting
in mei 2020).
Tijdgebonden: De inventarisatie naar de beweegbehoefte vindt plaats in het schooljaar 2018/
2019, de implementatie/ uitvoer vindt plaats in het schooljaar 2019/2020.
Initiatief vanuit: Sportconsulent voortgezet onderwijs.
Resultaat 2019:
Gymlessen beter afstemmen op wensen en behoeften van leerlingen door
sportaccommodaties te benutten
Inleiding: De ski-schans is een bekend fenomeen wanneer het gaat over cijfers m.b.t.
sportparticipatie. Vanaf 18 jaar daalt het percentage volwassenen dat lid is van een
sportvereniging fors (van 83% naar 59%) en daarmee ook de wekelijkse sportdeelname (fact
sheet sportdeelname 2015/ 2016 Mulier Instituut). Het is van belang dat jeugd plezier beleeft
aan het sporten, zodat ze minder snel geneigd is om er mee te stoppen. Om dit te
bewerkstelligen wordt het aanbod beter afgestemd op de wensen en behoeften van leerlingen
en wordt het aanbod verbeterd. Dit laatste gebeurt o.a. doordat lessen voor scholieren van het
Were Di’ als hockey, atletiek, voetbal op de locaties worden aangeboden die hier specifiek voor
zijn aangelegd. Daar zijn de faciliteiten optimaal en kan de sport optimaal beoefend worden.
Specifiek: 2 sporten worden aangeboden op de daarvoor bedoelde accommodatie. Studenten
beoordelen het aanbod dat wordt aangeboden positiever.
Meetbaar: Scholieren beoordelen het sportaanbod positiever (0-meting in mei 2019, 1-meting
in mei 2020).
Tijdgebonden: Schooljaar 2019/ 2020.
Initiatief vanuit: Sportconsulent voortgezet onderwijs.
Resultaat 2019:
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2. Sport en sociale cohesie
Mensen met een beperking
We matchen de vraag en het aanbod van en voor mensen met een beperking
Inleiding: Het aanbod dat beschikbaar is voor mensen is niet altijd bekend bij de doelgroep.
De sportconsulent aangepast sporten helpt het juiste aanbod te zoeken.
Specifiek: Vanuit de rol als sportmakelaar (matchen vraag en aanbod) haalt de sportconsulent
de vraag op en verwijst hij/ zij mensen door naar het juiste aanbod. Hij/ zij geeft ook op maat
advies. Dit advies kan per mail of telefonisch plaatsvinden, maar de consulent kan ook
meegaan om de desbetreffende persoon persoonlijk te begeleiden. Door het up to date
houden van informatie omtrent beweegaanbod. Voor mensen met een beperking is dit de
website unieksporten.nl voor senioren is dit de online beweegbrochure (op Sportief
Valkenswaard.nl). De consulent aangepast sporten maakt onderdeel uit van het
samenwerkingsverband aangepast sporten regio Eindhoven, Spo(r)tlight genaamd.
Meetbaar: In 2019 worden 150 mensen doorverwezen naar sport- en beweegaanbod, in 2018
waren het er 150, in 2017 54. Daarnaast wordt vastgelegd hoe de doorverwijzing binnenkomt,
hoeveel deelnemers er zijn die deelnemen aan het aangepast sportaanbod en hoeveel unieke
bezoekers er zijn op de website www.unieksporten.nl
Tijdgebonden: Doorlopend.
Initiatief vanuit: Sportconsulent aangepast sporten.
Resultaat 2019: Jaarverslag Sportief Valkenswaard.
Structurele samenwerking met Fontys Sporthogeschool i.h.k.v. het partnership
Inleiding: In de samenwerking tussen Fontys en de gemeente Valkenswaard staat centraal om
als lerende organisaties te blijven innoveren, met als doel continue professionalisering van het
curriculum en het werkveld van sporten en bewegen. De studenten worden voornamelijk
ingezet binnen het sociaal domein.
Specifiek: Voor de gemeente Valkenswaard betekent dit dat, door structureel samen te
werken, het niveau en de inzet van studenten die worden ingezet om doelen (zoals genoemd
in deze uitvoeringsnota) te bereiken omhoog gaat gedurende de samenwerking. Daarnaast
staat de ontwikkeling van de student centraal.
Meetbaar: Jaarlijks worden zo’n 45 studenten ingezet op thema’s die gerelateerd zijn aan de
sportvisie, met name binnen het sociaal domein. De inzet van studenten is gekoppeld aan
prestatie indicatoren. Het opleidingscompetentieprofiel is leidend voor de beoordeling van de
studenten.
Tijdgebonden: Doorlopend.
Initiatief vanuit: Coördinator sportconsulenten.
Resultaat 2019: Jaarverslag Sportief Valkenswaard.
Beweegimpuls (beweeggroep) voor mensen met een verstandelijke beperking
Inleiding: Mensen met een verstandelijke beperking hebben vaak extra begeleiding nodig om
te (gaan) sporten en bewegen. Bij de sociale omgeving zoals ouders en begeleiders maar ook
bij reguliere sportaanbieders ontbreekt vaak kennis over sporten en bewegen voor deze
groep. De sportconsulenten die een beweeggroep voor deze doelgroep leiden, beschikken wel
over deze kennis.
Specifiek: De vaste structuur, duidelijke regels, extra aandacht voor het individu zijn de
uitgangspunten voor deze beweeggroep. Er wordt geen resultaat bijgehouden op
deelnemersniveau. Het aantal deelnemers wordt aangehouden als indicator om te beoordelen
of het aanbod aansluit bij de vraag.
Meetbaar: In 2019 nemen een 12 deelnemers per week deel aan het aanbod, in 2018 waren
dit er 11, in 2017 waren dit er 10.
Tijdgebonden: Deze activiteit vond plaats in 2017 en 2018 en krijgt een vervolg in 2019.
Initiatief vanuit: Sportconsulent aangepast sporten.
Resultaat 2019:
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Sportmaatjes voor mensen met een beperking
Inleiding: De sportdeelname van mensen met een beperking blijft achter. Sporten is gezond,
ook voor mensen met een beperking. Het geeft mensen zelfvertrouwen en stimuleert dat ze
grenzen verleggen en deelnemen aan de samenleving. Het traject is succesvol als de
deelnemer een passende sportieve hobby vindt tijdens de programma periode.
Specifiek: Studenten van de Fontys Sporthogeschool worden ingezet als “Sportmaatje” om
mensen met een beperking te helpen een actieve, sportieve hobby te vinden. Er wordt een
koppeling gemaakt met bestaande projecten in de wijk om ook bij kwetsbare inwoners thuis
de vraag op te halen.
Meetbaar: 15 mensen met een beperking gaan dankzij de inzet van de sportmaatjes sporten
bij een regulier vereniging. Dit is 10% van het totaal aantal geschatte deelnemers.
Tijdgebonden: Deze activiteit vindt plaats tijdens het schooljaar (einde 2018 tot juni 2019).
Initiatief vanuit: Sportconsulent aangepast sporten.
Resultaat 2019:
Senioren
Beweegadvies voor 65-plussers (Sociaal Vitaal)
Inleiding: We zien in Valkenswaard, evenals in grote delen van het land, het verschijnsel van
‘dubbele vergrijzing’: de gemiddelde leeftijd stijgt én het aandeel ouderen binnen het totaal
van de bevolking neemt toe. In 2017 zijn er 7500 65-plussers en dit aantal neemt de
komende jaren toe. Voor een deel van deze groep (de oudere 65-plussers geldt) dat zij het als
prettig ervaren om een beweegadvies te krijgen.
Specifiek: De senioren is van groot belang om een passend en toegankelijk aanbod te creëren.
Hij/ zij stemt het aanbod af op de vraag en haalt deze vraag actief op. Het actief ophalen van
de vraag gebeurt o.a. door middel van fittesten. Daarnaast worden sportaanbieders
ondersteund bij het aanbieden van hun activiteiten.
Meetbaar: In 2019 worden 175 65-plussers geadviseerd mbt passend aanbod, in 2018 waren
dit er 170 (Sociaal Vitaal). In 2017 waren dit er 218 (Sociaal Vitaal en Max Vitaal).
Tijdgebonden: Deze activiteit vond plaats in 2017 en krijgt een vervolg in 2019.
Initiatief vanuit: Sportconsulent senioren.
Resultaat 2019: Jaarverslag Sportief Valkenswaard.
Beweegimpuls voor senioren van zorgcentra in Valkenswaard
Inleiding: Uit onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is gebleken dat
ouderen in zorginstellingen structureel te weinig bewegen. Voldoende beweging is, naast
goede voeding, een belangrijk onderdeel van een gezonde leefstijl. Een gezondere kan een
grote gezondheidswinst met zich meebrengen.
Specifiek: Eerste- en tweedejaars studenten Sportkunde van Fontys Sporthogeschool gaan
aan de slag twee verschillende onderdelen:
 Het stimuleren en bevorderen van functioneel bewegen rondom dagelijkse
handelingen; bijvoorbeeld tijdens de dagelijkse zorg of dagbesteding.
 Het stimuleren en bevorderen van recreatief bewegen; het gaat hier om activiteiten
waarbij bewegen een rol speelt.
Meetbaar: Het aantal (extra) recreatieve beweegmomenten (op basis van 0- en 1-meting) en
deelnemers wordt geregistreerd.
Tijdgebonden: Deze activiteit vindt plaats tijdens het schooljaar (einde 2018 tot juni 2019)
Initiatief vanuit: Sportconsulent aangepast sporten
Resultaat 2019:
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Jeugd
De sport- en beweeggroep, waar goede resultaten mee geboekt worden, voor
kinderen met gedragsproblemen en overgewicht krijgt een vervolg;
Inleiding: Niet alle kinderen kunnen aansluiting vinden bij reguliere sport- en beweeggroepen
doordat de uitleg te snel gaat, er (voor hen) te weinig structuur is of het niveau (fysiek) te
hoog ligt.
Specifiek: De vaste structuur, duidelijke regels, extra aandacht voor het individu zijn de basis
uitgangspunten voor deze beweeggroep.
Meetbaar: In 2019 nemen 12 kinderen deel aan deze groep (9 in 2018, 13 in 2017), ouders en
kinderen beoordelen de lessen gemiddeld met een 8. Er wordt bijgehouden hoeveel kinderen
jaarlijks doorstromen naar het reguliere aanbod.
Tijdgebonden: Doorlopend.
Initiatief vanuit: Sportconsulent PO/ VO.
Resultaat 2019: Zie jaarverslag Gemeente Sportief Valkenswaard.
Vergroten van weerbaarheid en sociale vaardigheden bij kinderen
Inleiding: Vanuit het basisonderwijs en de afdeling jeugd binnen de gemeente Valkenswaard is
de vraag gekomen om jeugd weerbaarder te maken en hun sociale vaardigheden te vergroten.
Specifiek: In het schooljaar 2019/2020 gaat de sportconsulent het pestproject verzorgen voor
de groepen 7/8. In 2019 (september) komen er 2 trajecten bij voor de groepen 3/4 en 5/6. Er
ontstaat een leerlijn waarbij het ontwikkelen van sociale vaardigheden centraal en gezondheid
centraal staat. Deze methodiek moet doorontwikkeld worden en wellicht kan er een brug
geslagen worden naar de sportaanbieders en wellicht het Were Di.
Meetbaar: In het plan van aanpak ten aanzien van de nader te ontwikkelen trajecten wordt
ook aandacht besteed aan monitoring (vooruitgang sociale vaardigheden).
Tijdgebonden: Ja, zie specifiek.
Initiatief vanuit: Coördinator sportconsulenten, sportconsulent PO &VO.
Resultaat 2019:
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en status houders
We ondersteunen kwetsbare inwoners zonder werk door middel van sport
Inleiding: Kwetsbare burgers zonder werk komen soms in een isolement. De gemeente kan
hen ondersteunen, door middel van sport, om weer in contact te komen met andere mensen.
Specifiek: De sport- en beweegaanbieders kunnen een bijdrage leveren aan het in beweging
brengen van mensen zonder werk of, de eerste stap, naar een zinvolle dagbesteding.
Deelnemers krijgen meer zelfvertrouwen, kunnen beter over komen in gesprekken met
potentiele werkgevers en vergroten hun sociale netwerk. Dit zijn de eerste treden op de
participatieladder van geïsoleerd (1), naar sociale contacten buitenshuis (2), naar deelname
aan georganiseerde activiteiten (3).
Meetbaar: In 2019 nemen 80 (75 in 2018, 31 in 2017) mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt deel aan een activiteit i.h.k.v. de beweegcarrousel (die waar mogelijk i.s.m. de
sportvereniging wordt georganiseerd) en zetten zo de eerste treden op de participatieladder
(van 1 naar 3). Een bijkomend resultaat kan zijn dat mensen naar aanleiding van de sport- en
beweegactiviteiten (vrijwilligers)werk gaan doen (trede 4 van de participatieladder).
Tijdgebonden: Doorlopend.
Initiatief vanuit: Coördinator sportconsulenten.
Resultaat 2019: Zie jaarverslag gemeente Sportief Valkenswaard.
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Laagdrempelig aanbod voor mensen met een kleine beurs
Inleiding: we willen dat iedereen in Valkenswaard kan sporten
Specifiek: Om er aan bij te dragen dat iedereen kan sporten wordt het laagdrempelige
(goedkope) aanbod in de wijken ’t Gegraaf, Dommelen en Geenhoven in kaart (digitaal en
fysiek) gebracht en onder de aandacht gebracht van de doelgroep. Wanneer blijkt dat het
aanbod ontoereikend is worden nieuwe laagdrempelige beweegactiviteiten opgezet.
Meetbaar: Een informatiesheet met laagdrempelig aanbod.
Tijdgebonden: 2019
Initiatief vanuit: Coördinator sportconsulenten.
Resultaat 2019: Zie jaarverslag gemeente Sportief Valkenswaard.
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3. Accommodaties
In de accommodatiebehoefte dient sport een meerjarenperspectief te creëren om, in
afstemming met vastgoed, in de behoefte te kunnen voorzien.
Inleiding: In de accommodatiebehoefte dient sport een meerjaren accommodatieperspectief te
creëren om in de behoefte te kunnen voorzien.
Specifiek: Een aantal zaken zullen voor de vastgoedbehoefte van cruciaal belang zijn. Te
denken valt aan bezettingscijfers (gekoppeld aan NOC*NSF norm) en prognoses, trends,
tarieven. Die moeten geborgd worden in een lange termijn visie voor sport en afgestemd
worden op het daarvoor beschikbare sportaccommodatie-, en vastgoedbeleid. Een belangrijke
ontwikkeling, die de behoefte van inwoners van Valkenswaard beïnvloedt, is dat de
gemiddelde leeftijd van de inwoners steeds verder toeneemt. Voor de toekomst is het van
belang om na te gaan of het huidige sportaccommodatiebestand ook voldoende voorziet in de
wensen en behoefte van senioren. Zo moet onderzocht worden of er meer behoefte is aan
kleinschalige multifunctionele (sport/ bewegen, cultuur, ontmoeting) accommodaties.
Meetbaar: Het resultaat van deze actie is een rapportage met aanbevelingen.
Tijdgebonden: Het onderzoek en de rapportage worden in 2019 uitgevoerd en opgeleverd.
Initiatief vanuit: Beleidsmedewerker sport, vastgoed, beheer en uitvoering.
Resultaat 2019: I.s.m. vastgoed: eigendomsvorm, uniforme tarieven, bezettingsgraad.
Herverdeling van zaalruimte
Inleiding: In april 2019 staat er, volgens de huidige planning, een nieuwe sporthal op het
Sportpark Den Dries. De gemeente Valkenswaard wil alle huidige gebruikers van
(gemeentelijke) sportaccommodaties de mogelijkheid bieden om ruimte te huren in deze
nieuwe sporthal.
Specifiek: Het gaat daarbij dan niet alleen om een verdeling van zaalruimte van de nieuwe
sporthal, maar ook om de verdeling van uren in de gymzalen. Het doel is om de nieuwe
indeling in te laten gaan met de start van het sportseizoen 2019/2020.
Meetbaar: Alle verenigingen zijn herverdeeld in de gymzalen en sporthal.
Tijdgebonden: Het traject is afgerond in juni 2019.
Initiatief vanuit: Beleidsmedewerker sport.
Resultaat 2019:
Digitaal loket maatschappelijk vastgoed sport
Inleiding: verenigingen hebben de wens uitgesproken om accommodaties (paviljoen,
opbergruimte, kleedkamers) meer multifunctioneel te gebruiken, samen te delen.
Specifiek: door het vraag en het aanbod op een punt te verzamelen kan inzichtelijk worden
gemaakt of er matches zijn.
Meetbaar: er komt een digitaal meldpunt voor de vraag en het aanbod van maatschappelijk
vastgoed.
Tijdgebonden: vanaf 1 maart is het loket beschikbaar
Initiatief vanuit: Beleidsmedewerker sport.
Resultaat 2019:
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Bijlage 1: Doelstellingen sportvisie 2011
september 2018

De doelstellingen uit de beleidsnota uit 2011 en de toelichting bij de realisatie zijn hieronder
weergegeven. Daarnaast staat vermeld wat er mee gedaan is in het kader van de uitvoeringsnota’s
(2018 en 2019) die zij opgesteld als vervolg op de sportvisie ‘Sport Verbindt Valkenswaard 20182021’.
Doelstelling/voornemen
Realisatie t/m 2017
Sportvisie’18-‘21
In de uitvoeringsnota’s staan alleen
Monitoren
ambities Deels gerealiseerd:
0-meting tarievenbeleid: in 2015 is
acties opgenomen die gemonitoord
(beleidsinstrumenten
inzichtelijk gemaakt wat de kostprijs
kunnen worden
sportstimulering,
van
sportaccommodaties
is
en
welk
sportaccommodaties
en
percentage wordt doorgerekend aan
subsidies
en
tarieven
sportaanbieders. De overige ambities
beleidsambities
worden
zijn gemonitord op basis van data
geformuleerd.(par. 5.5)
afkomstig van het CBS en GGD (m.b.t.
overgewicht)
Verbetering kwaliteit en
borging bewegingsonderwijs
op basisscholen
(par. 6.1, blz. 21)
Verruiming aanbod sport en
beweging, gericht op
ontwikkeling leerling
voortgezet onderwijs,
themalessen gezondheid en
beweging (par. 6.1 blz. 21)
Aanstellen 4.1 fte
combinatiefunctionarissen
(continuering BOS-impuls)
(par. 6.1, blz. 22)
25% van de verenigingen
heeft sportende senioren
(55 +)
(par. 6.2, blz. 23)
Gelijkwaardige
sportdeelname door mensen
met een beperking
(par. 6.3, blz. 24)

Percentage inwoners dat
aan overgewicht lijdt is
gedaald met 5%
(par. 6.4, blz. 25)

Gerealiseerd:
Met het realiseren van de Junior
Academie sport & cultuur wordt een
stimulans gegeven aan het sport- en
beweegaanbod.
Gerealiseerd
Met het realiseren van de Were Di
Academie Sport & Cultuur is een
impuls gegevens aan het naschools
sportaanbod.
Gerealiseerd: Het college heeft op 102-2015 te besloten om de Brede
Impuls Combinatiefuncties op te hogen
(tot 140%) naar 5,7 FTE.
Gerealiseerd: van de 100
sportverenigingen hebben er 35 een
aanbod voor 55+: specifiek aanbod of
er doen mensen van 55 jaar en ouder
mee aan het aanbod.
Niet gerealiseerd: dit is een brede
ambitie. Er in 2017 een regionaal
sportloket gerealiseerd. Ook is er
sindsdien een sportconsulent voor
mensen met een beperking en een
mogelijkheid om digitaal naar het
juiste aanbod te zoeken
Niet gerealiseerd: T.o.v. de data die
vermeld staan in de sportvisie van
2011 heeft er geen daling
plaatsgevonden in vergelijking met de
het gezondheidsprofiel gemeente
Valkenswaard (2016).

Aantal niet ingevulde
posities kader en
vrijwilligers bij
sportverenigingen is gedaald
met 25%
(par. 6.5, blz. 26)

Niet gerealiseerd: Onbekend: er heeft
geen 0- en 1 meting plaatsgevonden

Definitieve keuze

Niet gerealiseerd: N.a.v. van een

De nieuwe sportvisie heeft als
ambitie om er voor te zorgen dat
iedereen kan sporten en bewegen.

In de uitvoeringsnota (2018) wordt
ingezet op specifieke activiteiten
(beweeggroepen) voor mensen met
overgewicht.

Met de nieuwe sportvisie wordt
ingezet op vitale verenigingen. Het
gaat niet alleen om vrijwilligers,
maar om ook om o.a. financiën,
accommodatie etc. Op maat worden
verenigingen ondersteund. In 2018
wordt met 50 vereniging contact
geweest.
In de nieuwe sportvisie staat dat 2
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oplossingsrichting
multifunctionele sporthal en
rollerhal De Dennenberg
(par. 7.1, blz. 30)

raadsbesluit op 27 februari 2014 kan
VRC t/m 2019 gebruik maken van hun
huidige accommodatie. Er is jaarlijks
budget beschikbaar voor onderhoud.
Daarna moet gezocht worden naar een
vervangende locatie.

Ontwikkeling visie op
maatschappelijk vastgoed,
incl.
binnensportaccommodaties
(par. 7.1, blz. 31)
Definitieve beslissing over
de toekomst van de Wedert
o.b.v. onderzoek publiekprivate samenwerking
(par. 7.2, blz. 32)

Gerealiseerd: Het maatschappelijk
vastgoedbeleid is vastgesteld door de
raad op 21 april 2016. Hier in wordt
ook de binnensport behandeld.

Instellen van een nader te
bepalen
samenwerkingsvorm op
sportpark Den Dries
(par. 7.4, blz. 36)
Evaluatie
samenwerkingsvorm Den
Dries(par. 7.4, blz. 36)
Ruimtelijke procedure
uitbreiding sportpark Den
Dries
(par. 7.4, blz. 37)

Start
bestemmingsplanprocedure
Eurocircuit(par. 7.5, blz. 39)
Reguleren en optimaliseren
eigendom en beheer
Eurocircuit (par. 7.5)
Criteria ontwikkelen voor
kunstgras in
werkgroepverband
(par. 7.6, blz. 41)
Ombouwen huidige
subsidieregelingen
(par.8.1, blz. 42)
Transparant en
vereenvoudigd
tarievensysteem
(par.8.1, blz. 42)

Gerealiseerd: in maart 2017 heeft het
college de externe en interne
verzelfstandiging vastgesteld als meest
geschikte beheervormen. Een publiekprivate samenwerking is daarmee niet
aan de orde.
Niet gerealiseerd: wel hebben de
betrokkenen verenigingen op Den
Dries hebben in de ‘kadernotitie
Sportpark Den Dries’ (augustus 2016)
aangegeven dat de verenigingen een
visie willen ontwikkelen m.b.t. het
verder ontwikkelen van het park.
Niet gerealiseerd: zie boven, deze
samenwerking is niet vastgesteld of
geëvalueerd.
Gerealiseerd: In 2015 lag het plan
(uitbreiding van de golfbaan) ter
besluitvorming voor bij zowel het
college van b&w als de ALV van de
golfvereniging. De ALV
heeft op 19 mei 2015 definitief
besloten dat uitbreiding van de baan
is. O.a. gebaseerd op de informatie
vanuit de provincie.
Gerealiseerd: de
bestemmingsplanprocedure is in maart
2017 gestart.
In behandeling: in 2016 is een
projectleider aangesteld met o.a. als
taak het Reguleren en optimaliseren
eigendom.
Niet gerealiseerd: deze criteria zijn niet
ontwikkeld. Per vereniging (RKVV
Dommelen en de Valk) zijn (op maat)
de mogelijkheden besproken m.b.t.
onderhoud en kostenbesparing.
Gerealiseerd:
Niet gerealiseerd: Omdat
buitensportverenigingen unaniem
hebben aangegeven dat het nieuwe
tarievenbeleid (voor
sportaccommodaties de sport
onbetaalbaar zal maken, is de raad in
april 2017 voorgesteld om geen
tariefwijzigingen door te voeren.

jaar voor elke vervanging renovatie
een proces wordt opgestart om de
renovatie voor te bereiden.

Op dit moment vindt er structureel
overleg plaats met de verenigingen
om concrete punten op te pakken

Kunstgras is gerealiseerd

raadsbesluit
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Bijlage 2: Overzicht Combinatiefunctionarissen 2018
Coördinator Brede Sportimpuls en Programmaleider NME

1,00

Sportconsulent Sportraad/Sportaanbieders;

0,56

-

bijeenkomsten sport- en beweegaanbieders;
ondersteuning/deskundigheidsbevordering sport- en
beweegaanbieders;
- sportgala/vrijwilligersgala.
Sportconsulent Primair Onderwijs (PO) en sportstimulering via Jeugdzorg
(Sociaal Domein);
kwaliteitsimpuls gymlessen en naschools sportaanbod
(cofinanciering onderwijs);
- sportgroep voor kinderen met overgewicht en autisme
(cofinanciering jeugd);
- schooljudo en antipestproject;
- begeleiding stagiaires ikv samenwerkingsovereenkomst Fontys
ALO;
- project bewegen BSO en peuterspeelzalen (pilot septemberdecember 2018).
Sportmedewerker: buitenschoolse/Buurtsport

1,54

-

naschools sport- en spelaanbod, sportevenementen in buurt en
wijk ism wijkcommissies/wijkraad/
buurtverenigingen/sportaanbieders voor alle doelgroepen
Sportconsulent Senioren en Beperkten via Partnership Fontys
Sporthogeschool en sport- en beweeg stimulering via WMO en
Participatiewet (Sociaal Domein)

0,06

-

1,1

-

pilots Move to Health;
sportloket aangepast sporten en ouderen (adviesvraag ophalen
matchen, cofinanciering WMO);
- samenwerking met Stichting Valkenhof (cofinanciering vanaf
september 2018)
- beweeggroep Lunetzorg (cofinanciering WMO);
- beweeggroep dagbesteding GGzE de Boei (cofinanciering W&I)
- beweegroep i.s.m. werk en inkomen (cofinanciering W&I);
- Fittest en doorverwijzen naar passend aanbod (cofinanciering
vanuit WMO)
- Samenwerking met MBVO
- Regio samenwerking Uniek Sporten
Sportconsulent Voortgezet Onderwijs

0,22

- Cultuur- en sportaanbod WereDi Academie
n.t.b. ophoging inzet sportconsulenten vanaf 1 januari 2019

0,32
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