
De Plus op het totaal
Het huidige beleid wordt voorgezet 
(sportvisie) via extra keuzes in over-
leg met partijen (zoals bij de sportvi-
sie) met een inzichtelijk programma.

De huidige activiteiten zijn in kaart 
gebracht. Belangrijk om nu concreet 
te maken welke borging er op de 
langere termijn is van de bestaande 
activiteiten.

De uitvoeringsacties (sportvisie) zijn 
bezien en zijn voor zover nog niet 
(geheel) opgepakt terug te vinden 
in de actiepunten van het Lokaal 
sportakkoord.

Beleid en (gewenste) uitvoering 
worden vastgelegd in kwalitatieve 
prestatiegerichte afspraken tussen 
alle betrokken partijen.

Vitale sportaanbieders

Inclusief sporten

•  Inclusief sporten en bewegen via uitwerken van de afspraken 
tussen negen gemeenten ‘Grenzeloos actief’. 

•  Uniek sporten, beweegcoach, etc. (regionaal verband).

•  LV gaat samen met de regiogemeenten Haaglanden kijken hoe de 
WMO-voorzieningen zijn om mensen met een beperking te laten 
sporten en deze WMO-voorzieningen regionaal zoveel mogelijk op 
elkaar afstemmen. 

•  Onderzoek naar en verbinding met afdeling WIJZ

•  Deel van uitvoeringsbudget inzetten voor waardering en stimulans 
van nieuwe initiatieven.

Focus op ouderen

•  Focus op doelgroep 55+ als plus op huidig beleid (lopende 
activiteiten). Dit sluit aan bij doelstellingen uit het Nationaal 
sportakkoord.

•  Meer ouderen laten bewegen en participeren bij vereniging. Win-win 
zit in het tegengaan van eenzaamheid en het aanbod van vrije tijd 
(voor bijvoorbeeld vrijwilligerswerk) die ouderen hebben.

•  In overleg met het ouderenfonds invulling geven aan de ‘derde helft’. 

•  Onderzoek samen met ouderen in LV naar maatregelen 
(beweeggids) voor de 55+ in LV. 

Duurzame Infrastructuur

•  Accommodatiebeleid maken met de betrokken partijen, eerste 
stap is visie op wat LV wil met het buurthuis van de toekomst. 

•  Inventariseren van dekkingsgraad in woonwijken en potentiele 
benuttingsgraad om beter op langere termijn te kunnen sturen

•  Creatieve werksessie(s) organiseren met gemeente, 
beheersstichtingen van sportparken en Sportfondsen via een 
inspirerend gespreksleider met als uitdaging bezetting te 
stimuleren. 

•  Huidig onderzoek naar LED op sportparken, mits financieel 
haalbaar, als opdracht vanuit het sportakkoord nader uitwerken.

•  Onderzoek naar beweegvriendelijke openbare ruimte (maar ook 
gebruik maken van sportparken).

•  Veiligheid als extra aandachtspunt bij openbare ruimte en 
sportparken (bijvoorbeeld verlichting parken en overige locaties). 

Focus op jongeren

•  Extra aandacht voor motorische vaardigheden van de jongste jeugd, 
benutten van kinderopvang en onderwijs. Bewegen in de klas. 

•  Uitrollen van MultiSport binnen aandachtswijken, direct na schooltijd.

•  Beweeggesteldheid onderzoek voor kinderen 6 tot 12 jaar 
(beweegprogramma) benutten voor vervolgactiviteiten.

•  Onderzoek verlagen leeftijdsgrens Ooievaarspas naar 2 jaar. 

•  Samen met jongeren mogelijkheden onderzoeken voor activiteiten 
en maatregelen om jongeren van 12 t/m 18 die (te) weinig bewegen in 
beweging te krijgen. Aansluiting zoeken bij ontwikkelingen rondom 
gaming, e-sports en nieuwe urbansports ontwikkelingen.

•  Heroriëntatie schoolzwemmen om zwemvaardiger te worden. 
Inventariseren wie diploma heeft in groep 6, aanbod (subsidie) voor 
leerlingen die geen diploma hebben. 

Gezonde keten

•  Leefstijl/sport- en beweegprogramma met afspraken met HMC 
Antoniushove, plus mogelijke andere partijen zoals de GGD.

•  ‘Warme overdracht’ tussen (oncologie) patiënten naar reguliere sport 
en beweegaanbieders. 

•  Sportaanbieders geven overzicht van beweegmogelijkheden aan 
informatieplein HMC Antoniushove, mogelijk een informatieavond.

•  Steun aan project Nordic Walking HMC Antoniushove.

•  Uitwisseling van kennis en dienstverlening rondom blessures.

•  In kader Alliantie Nederland Rookvrij op gemeentelijk niveau kennis 
uitwisselen, betrekken bij rookvrije accommodaties, gezonde voeding 
kan hieraan toegevoegd worden.

•  Samenwerking met GGD in breder perspectief, aansluiten bij JOGG 
gemeente LV 

• Toewerken naar integraal leefstijlakkoord (relatie preventieakkoord)

Vitale sportaanbieders

•  Visie ontwikkelen voor de vereniging/buurthuis van de toekomst met 
verbinding met andere organisaties. Op basis van deze visie starten 
van een pilot ‘hekken weg’ met betrokken verenigingen. Openstelling 
voor gebruik sportcomplex op incourante tijden. 

•  Sportaanbieders die aan eisen van maatschappelijk actief (inclusief) 
voldoen krijgen predicaat van Plusvereniging LV, hiervoor komt een 
toetsingskader naar Rotterdams voorbeeld. Sportaanbieders die aan 
de eisen voldoen worden extra ondersteund. 

•  Verenigingsondersteuning doorontwikkelen op basis van recent 
behoefteonderzoek, alle verenigingen kunnen hiervan gebruik maken. 
Mogelijk uitbouwen naar shared services en werkgeverschap. 

•  Benutten aanbod landelijke partijen in de sport op basis van services 
binnen het sportakkoord. Lokaal uitvoeren op basis van de vraag die er is. 

•  Overleg tussen lokaal, gemeente en lokale sportadviseur plannen 
om concreet te maken. Actief kijken naar nieuwe vormen van 
lidmaatschappen. 

•  Stimuleren gebruik Ooievaarspas, onderzoek naar onvolkomenheden 
en administratieve lasten. 

•  Leerlingplaatsen, werktrajecten en integratietrajecten via 
verenigingen door onderzoek en verbinding met afdeling WIJZ en 
onderwijs. 

•  Onderzoek naar mogelijkheden Volwassenfonds Sport & Cultuur 
inwoners van 18 jaar en ouder met een laag besteedbaar inkomen 
(initiatief team sportservice). 

Voor een gezond en blij Leidschendam-Voorburg
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De komst van het landelijk sportak-
koord sterkt de noodzaak om inzicht 
te krijgen in lokale ontwikkelingen. De 
gemeente heeft gebruik gemaakt van 
de mogelijkheid een sportformateur 
te laten kijken naar de mogelijkheden 
van een lokaal sport- en beweegak-
koord. Vanuit de uitgebreide analyse 
van landelijk en lokaal beleid, be-
staande activiteiten en vele gesprek-
ken, heeft de sportformateur in zijn 
bevindingenrapportage laten zien 
wat er allemaal gebeurt in Leidschen-

dam-Voorburg. Dat is veel! De ge-
meente onderkent al langer de kracht 
van sport en bewegen en werkt via 
de sportvisie sinds 2016 aan de eigen 
ambitie om de ‘sport- en beweeg ge-
meente van Nederland te worden.’

Dagelijks werkt een team van vrijwilli-
gers en professionals binnen en buiten 
de sportverenigingen (waar mogelijk 
al in samenwerking met onder meer 
het onderwijs, welzijnswerk en jon-
gerenwerk) aan het verwezenlijken 

van die ambitie. De vraag is dan ook 
gerechtvaardigd wat heeft het Natio-
naal sportakkoord met haar 6 am-
bities inclusief sporten en bewegen, 
duurzame sportinfrastructuur, vitale 
sport- en beweegaanbeiders, posi-
tieve sportcultuur, van jongs af aan 
vaardig in bewegen en topsport die 
inspireert daaraan toe te voegen?

Binnen Leidschendam-Voorburg 
gebeuren veel goede dingen en de 
gemeente scoort op veel sportzaken 

bovengemiddeld, maar het kan altijd 
beter. Om in sporttermen te blijven: 
kleine wijzigingen in de opstelling en 
teamtactiek maken het mogelijk om 
deze wedstrijd te winnen. In de woor-
den van de formateur is dat wat we 
met elkaar afspreken in het Lokale 
sportakkoord: een plus op het totaal!

Het Lokaal sportakkoord
Leidschendam-Voorburg
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Waar staan we?
Wat willen we bereiken?

Wat doen we en waarom?
Wat doen we goed?

Hoe kunnen we 
het controleren?

Wie doet wat 
een wanneer?

Wat wordt 
de aanpak?

Hoe doen we het?
Wat zijn kansen en 

wat zijn bedreigingen?

Het Lokaal sportakkoord wordt uit-
gevoerd naast de bestaande afspra-
ken en subsidieafspraken. Elk thema 
wordt opgepakt door een thema-ei-
genaar die zorgt voor samenhang 
met de huidige activiteiten en nieuwe 
aanjaagt. Het lijkt logisch deze functie 
neer te leggen bij de uitvoeringsorga-
nisatie/buurtsportcoach. Dit eige-
naarschap wordt gedeeld met betrok-
ken partijen. 
Buursportcoaches worden via des-
kundigheidsbevordering toegerust op 
nieuwe rollen, partijen worden onder-
steund in het duurzaam verbinden. De 
thema-eigenaar is in staat activiteiten 
aan te jagen, te inspireren, leiding te 
nemen, mensen en organisaties mee 
te nemen en energie te brengen. De 
uitvoeringsgelden worden hiertoe zo 
efficiënt mogelijk ingezet door aan te 

sluiten bij bestaande activiteiten en 
aanverwante bronnen aan te boren. 
De begeleiding en monitoring van dit 
proces is in handen van een externe 
procesbegeleider die zorg draagt voor 
voldoende ‘energie en beweging’ en 
voortgang in dit proces. 
De, al dan niet tijdelijk uitgebreid met 
andere partijen, kopgroep functio-
neert als begeleidingsgroep. Zij wor-
den toegerust op deze taak. 
De financiering van deze uren en ac-
tiviteiten komt (deels) uit het uitvoe-
ringsbudget en overige bronnen, het 
resterende deel van het uitvoerings-
budget wordt benut voor activiteiten 
of stimulans-uitkeringen. Op korte 
termijn wordt een begroting hiervoor 
opgesteld. De kopgroep treedt hier-
voor op als toetsingspartij. 

Meten is weten:
Naast de waardebeker en de beleids-
analyse, nu richten op een scherper 
beeld van de Social Return on Invest-
ment (SROI). Sport is meer dan sport 
alleen: gezondheidswaarde, onderwijs, 
sociale cohesie, WMO, armoedebeleid 
etc. 
Inventariseren van de bestaande 
monitoring door bijvoorbeeld scholen 
en GGD is een goed vertrekpunt. Be-
langrijk om concreet te maken welke 
borging er op de lagere termijn is van 
de bestaande activiteiten. Meten en 
registreren is niet een doel op zich. In 
dit lokaal sportakkoord staat zowel 
onderzoek als een aantal nieuwe 
activiteiten en aandachtsvelden. Dat 
vraagt goed vastleggen, verwach-
tingen duidelijk aangeven en vooral 
kijken naar structurele borging.

Nieuwe samenwerkingen:
Partijen hebben de ambitie om ver-
binding te maken tussen sport en 
bewegen en cultuur. Die verbinding 
bestaat deels al bij de brede school. 
Nieuwe samenwerkingen tussen sport, 
school, gezondheid, cultuur, welzijn 
en lokale ondernemers kunnen het 
best op wijkniveau plaatsvinden. Als 
vervolg op dit lokale akkoord kunnen 
uitwerkingen gericht op (enkele) wij-
ken plaatsvinden (wijkakkoord). 
Samenwerkingen zijn gericht op 
het bereiken van hetzelfde doel, dat 
hierdoor sneller en beter bereikt kan 
worden. 
Op wijkniveau kunnen hierdoor nieu-
we activiteiten ontstaan zoals wijk- en 
straattoernooien. De behoeft daartoe 
moet zo dicht mogelijk bij de burger 
worden opgehaald. 


