
Laarbeeks Sport- en beweegakkoord
‘Ruimte geven aan een vitale zorgzame samenleving’



Het Nationaal 
Sportakkoord
Op 29 juni 2018 heeft minister Bruins 
samen met vertegenwoordigers  
van de sport, gemeenten en andere 
organisaties het eerste Nationale 
Sportakkoord, Sport verenigt  
Nederland, getekend. 

Naast deze inhoudelijke ambities hebben de landelijke 
partners afgesproken dat dit Sportakkoord in Nederland 
wordt vertaald naar lokale en regionale akkoorden, zodat 
de ambities in de lokale context worden uitgevoerd.

Hierin staan zes ambities centraal:

Inclusief sporten en bewegen 
waar voor iedereen een leven lang plezier in sporten en bewegen 
zonder belemmeringen wordt nagestreefd;

Duurzame sportinfrastructuur
om heel Nederland te voorzien van functionele, goede en duurzame 
sport- en beweegvoorzieningen;

Vitale sport- en beweegaanbieders
om voor iedere Nederlander een passend, bereikbaar en toegankelijk 
sport- en beweegaanbod te hebben;

Positieve sportcultuur
zodat iedereen overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos kan 
sporten en bewegen;

Van jongs af aan vaardig bewegen
met de ambitie dat meer kinderen aan de beweegnorm gaan voldoen 
en dat hun motorische vaardigheden gaan toenemen (met focus op 
de groep van 0 tot 12 jaar);

Topsport die inspireert
vanuit de gedachte dat Nederlandse topsportprestaties en top-
evenementen in Nederland een cruciale inspiratie vormen voor de  
verenigende waarde van sport
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Van Nationaal Sportakkoord naar 
Laarbeeks Sport-en beweegakkoord
In Laarbeek hebben we gehoor gegeven aan de oproep om te komen tot een Lokaal Sportakkoord. Samen met  
partners uit de sport, zorg, welzijn, onderwijs, kinderopvang, overig maatschappelijk middenveld en gemeente  
zijn we aan de slag gegaan om te komen tot het Laarbeeks Sport- en beweegakkoord. We hebben afspraken 
gemaakt rondom de thema’s Inclusief Sporten en Bewegen, Toekomstbestendige sport- en beweegaanbieders  
en accommodaties (bundeling van de thema’s Duurzame Sportinfrastructuur, Vitale sport- en beweegaanbieders 
en Positieve Sportcultuur) en Van jongs af aan vaardig in Bewegen, passend in de lokale context van Laarbeek.

De gemaakte afspraken staan beschreven in dit Sport- en beweegakkoord, aangevuld met een beschrijving van  
de toekomstige organisatie (hoe verankeren we de verbeterde samenwerking) en communicatie. Met dit akkoord 
willen we bereiken dat iedereen zich kan ontwikkelen en met plezier kan sporten en bewegen. Sport en bewegen 
als doel én als middel voor gezondheid en deelname aan de maatschappij. Van jong tot oud. Als deelnemer, vrij-
williger of toeschouwer. Op verschillende accommodaties of in de openbare ruimte.

Alle partners van dit akkoord onderschrijven het belang van 
samenwerking en het bundelen van de krachten, 
want samen kom je verder dan alleen!
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Laarbeek in beeld
Sporten en bewegen in Laarbeek

De gemeente Laarbeek bestaat uit Aarle-Rixtel, Beek en Donk,  
Lieshout en Mariahout, heeft ruim 22.000 inwoners en vormt samen 
met Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond en Someren de Peel-
gemeenten.

Laarbeek heeft sporters en bewegers, van jong tot oud, veel te bieden 
door een gevarieerd netwerk van sport- en beweegaanbieders, ver-
deeld over de kernen. Van voetbal tot paardrijden, van boksen tot  
fitness en van tennis tot scouting. We hebben de beschikking over  
4 gymzalen, 3 sporthallen, 4 sportparken, een zwembad, trimbanen 
en beweegtuinen.

Bijzonder om te noemen is de Gezondheidsrace Laarbeek: een initia-
tief van inwoners uit Laarbeek in samenwerking met lokale partners, 
de gemeente Laarbeek en GGD Brabant-Zuidoost. Het doel van de 
Gezondheidsrace is de inwoners van Laarbeek bewust te maken van 
en te stimuleren tot een gezonde leefstijl. Burgerparticipatie en een 
wedstrijdelement stonden centraal, wat dit project uniek maakt. 

Met in totaal 102 georganiseerde activiteiten werden ruim 13.000 
deelnemers uit diverse bevolkingsgroepen bereikt. De Gezondheids-
race heeft een positieve invloed gehad op inwoners, bijv. dat zij door de 
gezondheidsrace meer sociale contacten hebben. Werkzame elemen-
ten behalve burgerparticipatie en het wedstrijdelement zijn het gebruik 
van sociale netwerken en tussentijdse feedback en waardering.

Een andere positieve ontwikkeling is een initiatief van inwoners  
uit Lieshout die zich hard maken voor de komst van een pumptrack 
en de revitalisatie van een speelpark. Verwacht wordt dat deze pro-
jecten in 2021 gerealiseerd kunnen worden, mits alle procedures 
doorlopen zijn en het benodigde geld bij elkaar is. 

Op een aantal fronten werken de Peelgemeenten (nauw) samen.  
Zo zag een aantal jaren geleden Uniek Sporten de Peel het daglicht, 
een regionale samenwerking gericht op aan gepast sporten voor 
mensen met een beperking. Een samenwerking die niet onopgemerkt 
is gebleven.
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Laarbeek in cijfers
Bronnen: GGD Brabant-Zuidoost, NOC*NSF, Kenniscentrum Sport

Sporten, bewegen en spelen:

4-11 JARIGEN
94% beweegt gemiddeld 1 uur 
per dag of meer

1-11 JARIGEN
25% speelt meer dan 14 uur 
per week buiten

VOLWASSENEN (>19 JAAR)
66,9% haalt de beweegnorm (63% landelijk)
28,5% is lid van een sportvereniging (25,3% landelijk)

12-18 JARIGEN
28% beweegt voldoende (7 dagen per wk, min. 1 uur  
per dag) en 80% denkt zelf voldoende te bewegen

EENZAAMHEID
38,9% van de volwassenen (19+ jaar) en ouderen
19% van de kinderen (12-18 jaar) 

ARMOEDE
2% van de kinderen van 0 tot 11 jaar heeft door 
geldgebrek geen lidmaatschap bij een sportvereniging. 
0,1% kan daardoor niet op zwemles

OVERGEWICHT
50,1% van de volwassenen en ouderen *
6% van de kinderen tussen 12 en 18 jaar
12% van de kinderen tussen 1 en 11 jaar

* Het percentage overgewicht en obesitas onder  
19-64 jarige inwoners van Laarbeek is sinds 2009  
stabiel geweest. Hetzelfde geldt voor de regio Zuid-
oost-Brabant. Ook zien we dat het percentage inwoners 
van 19-64 jaar met obesitas niet afwijkt van dat in  
de regio.
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Trends en ontwikkelingen
Landelijk zien we een aantal trends en ontwikkelingen ten aanzien van sport en bewegen. Het zal niemand verbazen dat ook Laarbeek  
hiermee te maken heeft of krijgt en op moet anticiperen. Op een aantal daarvan doen we dat met de Laarbeekse ambities:
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niseerd en 

anders- 
georganiseerd 
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Ambities t.b.v. sport en bewegen 
in Laarbeek
De redenen voor mensen om te gaan sporten of bewegen, of daar een bijdrage aan te leveren als ze dat  
zelf niet (meer) kunnen of willen, zijn divers. Omdat ze er plezier aan beleven, erbij willen horen, willen  
integreren, zichzelf willen uitdagen, omdat ze willen werken aan een goede gezondheid of een bijdrage  
leveren aan de maatschappij. Wat de reden ook is, iedereen moet zichzelf kunnen ontwikkelen en plezier 
beleven aan sporten en bewegen. Op wat voor manier dan ook. Deze uitgangspunten komen terug in  
de Laarbeekse ambities, die uiteraard ook gebaseerd zijn op de thema’s in het Nationaal Sportakkoord.

Bij alle acties behorende bij de Laarbeekse ambities hebben we één of  
meerdere ambitie-eigenaren vermeld. Deze ambitie-eigenaren zijn  
degenen die ten aanzien van die actie een voortrekkersrol hebben omdat  
ze zelf aangegeven hebben daar graag een rol in te willen vervullen en/of  
de daartoe aangewezen of logische organisatie zijn.
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Ambitie 1
Inclusief sporten en bewegen
De ambitie Inclusief Sporten en Bewegen in het Nationaal Sportakkoord heeft als 
doel dat meer Nederlanders een leven lang plezier aan sporten en bewegen beleven 
in een inclusieve sport- en beweegomgeving. Dat wil zeggen dat we drempels weg-
halen voor de mensen die belemmeringen ervaren om te gaan sporten en bewegen. 
Belemmeringen door bijv. leeftijd of beperking, maar ook culturele achtergrond, 
geaardheid of financiële situatie. Iedereen moet in staat zijn om met plezier te 
kunnen sporten en bewegen.

In Laarbeek omarmen we deze ambitie. Deelname aan sport en bewegen door alle 
doelgroepen verhoogt niet alleen de sportparticipatie, maar heeft ook vele andere 
positieve effecten, onder andere op gezondheid en het opdoen van sociale contacten. 
Met de lokale context in het achterhoofd hebben we geconcludeerd dat er voor dit 
thema in Laarbeek vooral aandacht moet zijn voor de volgende actiepunten:

Actie 1 Drempels verlAgen voor mensen met een beperking
• omschrijvinG
Met de komst van Uniek Sporten de Peel (sportloket voor mensen met een  
beperking) een aantal jaren geleden, heeft het sport- en beweegaanbod voor 
mensen met een beperking een mooie boost gekregen. Verschillende sport-
aanbieders hebben nieuw aanbod gecreëerd voor deze doelgroep of hun aanbod 
uitgebreid. En mensen met een beperking zijn begeleid naar een sport die bij  
hen past. Echter, we willen drempels voor mensen met een beperking om te  
gaan sporten en bewegen nog meer verlagen door middel van meer en betere 
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communicatie en nieuw aanbod voor mensen met een (ver  stan-
delijke) beperking opzetten. Tevens willen we het beweeg aanbod 
voor ouderen, waaronder dementerenden, uitbreiden. Goede  
voorlichting aan mensen met dementie, en hun mantelzorgers,  
is hierbij van belang.

• Ambitie eiGenAren
Uniek Sporten de Peel, Laarbeek Actief, Lev Groep, Gemeente  
Laarbeek/Buurtsportcoach

• Wie/WAt hebben We hiervoor noDiG?
Sport- en beweegaanbieders in Laarbeek, GGD Brabant-Zuidoost, 
Kbo/Seniorenraad, Zorgpartners, goede communicatie, onder-
steuning bij het opzetten van nieuw aanbod voor deze doelgroepen 
via services in de Sportlijn.

Actie 2 vergroten kennis en kunDe vrijwilligers
• omschrijvinG
Het vergroten van de kennis en kunde van onze vrijwilligers:
–  Hoe herkennen we bepaalde, niet altijd zichtbare, beperkingen 

(bijv. in het autistisch spectrum of dementie)?
–  Hoe gaan we om met beperkingen, hoe zorgen we ervoor dat 

iedereen zo lang mogelijk kan meedoen in het reguliere aanbod 
en wanneer besluiten we dat aangepast aanbod beter is?

–  Wat kunnen we betekenen voor mensen in armoede?
–  Hoe betrekken/motiveren we doelgroepen die nog niet bewegen?
–  Bij wie of welke instantie kunnen we terecht in geval van vragen?
We starten met het inzichtelijk maken van behoeften, wensen en 
uitdagingen bij enerzijds verenigingen en anderzijds de diverse 
instanties die hier een rol in moeten/willen spelen. Vervolgens 
organiseren we daar waar wenselijk/noodzakelijk passende trainin-
gen, activiteiten of nieuw aanbod.

• Ambitie eiGenAren
Lev Groep, Gemeente Laarbeek/Sociaal Team Laarbeek

• Wie/WAt hebben We hiervoor noDiG?
Laarbeek Actief, Sport- en beweegaanbieders in Laarbeek,  
professionals en vrijwilligers om de trainingen te verzorgen  
(het betreft hier maatwerk, er zijn verschillende mogelijkheden 
(lokaal) beschikbaar), Ondersteuning via services in de Sportlijn.
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Actie 3 bewegen op recept
• omschrijvinG
Bij ‘Bewegen op recept’ verwijst een gezondheidsprofessional 
mensen door naar een sportcoach in plaats van het voorschrijven 
van medicijnen. De klachten verminderen door voldoende te bewe-
gen (bijv. diabetes) en de doelstelling is te kunnen stoppen met of 
het verminderen van medicijnen. 
’Welzijn op recept’ is een sociale oplossing voor mensen met psy-
chosociale klachten. In plaats dat een arts een patiënt doorverwijst 
naar een collega of medicijnen voorschrijft, wordt een recept gege-
ven voor (sport- en beweeg)activiteiten en doorverwezen naar een 
welzijns- of sportcoach.
De sportcoaches van Laarbeek Actief willen in samenwerking met 
Uniek Sporten de Peel, LEV Groep en zorgpartners passende 
beweegactiviteiten organiseren voor zowel kinderen, volwassenen 
als ouderen.

• Ambitie eiGenAren
Laarbeek Actief, Lev Groep, Gemeente Laarbeek/Sociaal Team 
Laarbeek

• Wie/WAt hebben We hiervoor noDiG?
Zorgpartners (o.a. huisartsen, fysiotherapeuten), Uniek Sporten de 
Peel, Seniorenraad/Kbo Beweegtuin Laarbeek, sport- en beweeg-
aanbieders in Laarbeek, goede communicatie

Actie 4 communicAtie: wAt is ons AAnboD en hoe  
verbinDen we DAt met De uitDAgingen en wensen vAn  
De verschillenDe Doelgroepen
• omschrijvinG
Om een goede verbinding te kunnen maken tussen het bestaande 
sport- en beweegaanbod en de wensen en uitdagingen van de ver-
schillende doelgroepen, is beter inzicht in het aanbod noodzakelijk. 
Daarnaast is het van belang om informatie over andere relevante 
instanties, denk bijv. aan Stichting Leergeld, beter zichtbaar/ 
vindbaar te maken. Met actie 1 willen we drempels verlagen voor 
mensen met een beperking, maar we trekken dit graag breder.  
Dat betekent ook drempels verlagen voor mensen in armoede, 
mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, statushouders, etc.
Gemeente Laarbeek maakt inzichtelijk wat er al is, wie wat aanbiedt 
en overige relevante informatie. Vervolgens moeten we afspraken 
maken over hoe deze informatie up to date te houden.

• Ambitie eiGenAren
Gemeente Laarbeek/Buurtsportcoach, Laarbeek Actief

• Wie/WAt hebben We hiervoor noDiG?
Uniek Sporten de Peel, Lev Groep, sport- en beweegaanbieders  
in Laarbeek, overige van belang zijnde stichtingen/organisaties
Gemeente Laarbeek/Team communicatie en Sociaal Team  
Laarbeek.
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Ambitie 2
Toekomstbestendige sport- en beweegaanbieders en accommodaties
In het Nationaal Sportakkoord staan onder andere de thema’s Duurzame sport-
infrastructuur, Vitale sport- en Beweegaanbieders en Positieve sportcultuur.  
Deze thema’s raken de sportaanbieder in de kern, want ze gaan over het toekomst-
bestendig maken of houden van sportaccommodaties, het verduurzamen van  
sportaccommodaties (energietransitie), het toekomstbestendig maken en houden 
van sport- en beweegaanbieders en het creëren van een veilig en positief sport-
klimaat.

Uiteraard gaat de inhoud van deze ambities verder dan alleen sportaanbieders, maar 
we hebben ervoor gekozen om met name te focussen op de toekomst van sport-
verenigingen als grootste sport- en beweegaanbieder in en voor Laarbeek. We hebben 
in dit kader de volgende afspraken gemaakt:

Actie 5 onDersteuning bij verenigingsvrAAgstukken
• omschrijvinG
Gebleken is dat veel sport- en beweegaanbieders met dezelfde vraagstukken/uit-
dagingen worstelen. We willen leren van elkaar, meer gebruik maken van elkaars 
kennis en mogelijkheden. Daarnaast willen we niet alleen de samenwerking 
onderling, maar ook de samenwerking met andere partners zoals onderwijs, zorg, 
Seniorenraad etc. verbeteren. Om dat te bereiken, organiseren we een aantal 
keren per jaar Sportcafés, waarbij we specifieke thema’s (gebaseerd op gedeelde 
interesses en belangen) bespreken. De sportverenigingen bepalen dus mede de 
agenda. 
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Doelstelling:
–  informeren: kennis en kunde delen
–  inspireren: ten aanzien van relevante en actuele thema’s als 

bestuurskracht, financiën, werven leden, vrijwilligers management, 
creëren van nieuw aanbod (bijv. voor jeugd tussen 16 en 30 jaar  
of voor ouderen, interdisciplinaire sportmogelijk heden, combi 
lidmaatschap, strippenkaart), gezonde sport kantines en – sport-
parken (rookvrij, met een gezonde keuze in voeding en verant-
woord alcohol gebruik), positief sportklimaat, etc.

–  netWerKen: elkaar beter leren kennen. Door te bouwen aan een 
(sport)netwerk wordt samenwerking vanzelfsprekender.

De gemeente Laarbeek en Laarbeek Actief nemen hierin het voor-
touw.

• Ambitie eiGenAren
Gemeente Laarbeek/Buurtsportcoach, Laarbeek Actief

• Wie/WAt hebben We hiervoor noDiG?
Medewerking en betrokkenheid sport- en beweegaanbieders,  
GGD Brabant-Zuidoost, andere van belang zijnde en geïnteresseerde 
partners en ondersteuning via services sportlijn.

Actie 6 multifunctionele en goeD bezette  
sportAccommoDAties
• omschrijvinG
Kunnen we een betere bezetting van sportaccommodaties bevor-
deren, door gebruik te maken van de faciliteiten door meerdere 
sport- en beweegaanbieders? En kunnen we beweegactiviteiten 
voor bepaalde doelgroepen koppelen aan bijv. het gezondheids-
centrum? Een multifunctionele accommodatie moet voldoen aan 
specifieke voorwaarden en een programma van eisen van de diverse 
gebruikers. Dat betekent echter niet dat er nieuwe accommodaties 
gebouwd moeten worden, want er liggen kansen tot samenwerking 
in reeds bestaande accommodaties. We moeten urgentie kweken, 
het besef creëren dat het belangrijk is hier nu aandacht aan te 
besteden, want steeds meer verenigingen hebben of krijgen het 
moeilijk. In het kader van groot denken maar klein beginnen, willen 
we onderzoeken welke verenigingen nauwer willen samenwerken. 
Ten aanzien van bestuurlijke taken, beheer, organisatie, onderhoud, 
etc. En welke mogelijkheden er zijn om accommodaties multifunc-
tioneler te gebruiken, waarbij we tevens oog hebben voor andere 
partners dan in de sport. Denk aan bijv. kinderopvang, huiswerk-
begeleiding, beweeggroepen zoals bijv. yoga of zorgpartners. 
 
Gemeente Laarbeek heeft in beeld welke verenigingen een eigen 
accommodatie hebben en voor welke uitdagingen de verenigingen 
staan. Dit onderwerp vraagt echter om continue aandacht omdat 
uitdagingen door de tijd kunnen veranderen. De gemeente Laarbeek 
onderzoekt in dit kader welke andere partners openstaan voor 
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samen  werking (omgevingsscan). Dit vergt wel realiteitszin en open-
heid van betrokken partners. Op basis daarvan kan het gesprek 
worden gevoerd hoe partijen elkaar kunnen versterken, wie met wie 
zou kunnen samenwerken. Niet meteen heel groots en ingewikkeld, 
maar klein beginnen en ervaren wat wel werkt en wat niet. 

• Ambitie eiGenAren
Gemeente Laarbeek

• Wie/WAt hebben We hiervoor noDiG?
Medewerking van sport- en beweegaanbieders, medewerking van 
organisaties buiten de sport (breed georiënteerd), urgentiebesef bij 
verenigingen, bevorderen toekomstvisie bij sportverenigingen

Actie 7 verDuurzAmen sportAccommoDAties
• omschrijvinG
In 2050 moeten alle sportaccommodaties in Nederland co2-arm 
zijn. Naast dit einddoel is er een tussentijdse doelstelling van 49% 
co2-reductie in 2030. In Laarbeek worden al stappen op het gebied 
van duurzaamheid ondernomen, maar bij diverse sportaccommoda-
ties zijn nog geen duurzaamheidsmaatregelen getroffen. We willen 
een plan van aanpak uitwerken waarmee we alle sportaccommoda-
ties, op basis van maatwerk, en uitgaande van eerst energie besparen 
en vervolgens opwekken, kunnen verduurzamen. 

• Ambitie eiGenAren
Gemeente Laarbeek

• Wie/WAt hebben We hiervoor noDiG?
Medewerking en betrokkenheid van sport- en beweegaanbieders, 
aansluiten bij en financiën vanuit de landelijke Routekaart Verduur-
zaming Sport.
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Actie 8 verbeteren sAmenwerking beDrijfsleven en 
sportverenigingen
• omschrijvinG
Al enige tijd bestaat de intentie om de samenwerking tussen sport-
verenigingen en het Laarbeekse bedrijfsleven te verbeteren:
–  Duurzame inzetbaarheid van werknemers wordt een steeds 

belangrijker thema bij bedrijven (om werknemers fysiek en  
mentaal sterk te houden, ziekteverzuim te verminderen en  
contact/plezier met collega’s te bevorderen)

–  Er is behoefte aan beweegmogelijkheden op bedrijventerreinen
–  Verenigingen zijn en blijven op zoek naar sponsoren en leden
–  Etc.
Samen met het Ondernemersfonds Laarbeek (Stichting Park-
management Laarbeek, Centrummanagement Laarbeek en  
Stichting Buitengebied Laarbeek) en andere geïnteresseerde  
ondernemers, willen we als verenigingen komen tot samen-
werkingsafspraken. Belangrijk startpunt daarbij is inventarisatie 
van de behoeften van de verschillende partijen.

• Ambitie eiGenAren
Bedrijfsleven: stimuleren van Leven Lang Leren & Ontwikkelen en 
Duurzame inzetbaarheid van werknemers

• Wie/WAt hebben We hiervoor noDiG?
GGD Brabant-Zuidoost, medewerking en betrokkenheid van sport- 
en beweegaanbieders, medewerking en betrokkenheid van bedrijfs-
leven, Gemeente Laarbeek
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Ambitie 3
Van jongs af aan vaardig in bewegen
Het thema Van jongs af aan vaardig in bewegen in het Nationaal Sportakkoord heeft 
als doel dat meer kinderen van 0 tot en met 12 jaar voldoen aan de beweegrichtlijn 
en dat hun motorische vaardigheden toenemen. Kinderen bewegen steeds minder 
en spelen steeds minder buiten door digitalisering, ontgroening, verstedelijking, te 
weinig veilige speelplekken, voorzichtige houding van de ouders bij buitenspelen, 
etc. Door deze ontwikkeling gaan de motorische vaardigheden van kinderen sterk 
achteruit. 

In Laarbeek erkennen we het belang van goede motorische vaardigheden. Vanuit de 
gedachte dat een goede motoriek de basis vormt voor een leven lang met plezier 
sporten en bewegen én dat goede motorische vaardigheden van belang zijn bij het 
ontwikkelen van een gezonde leefstijl. We mogen er vanuit gaan dat iedereen onder-
tussen wel weet hoe belangrijk voldoende beweging en goede voeding voor kinderen 
zijn. Maar in (te) veel gevallen blijft het bij die kennis. Om uiteenlopende redenen.

We willen bewustwording creëren. Bij de kinderen zelf, in het onderwijs, bij sport- en 
beweegaanbieders, maar vooral ook bij de ouders. Goede communicatie is hierbij 
van groot belang. Daarnaast kan bijv. een gezamenlijk beweegprogramma een goede 
stimulans zijn. In dit programma gaan ouders en kinderen samen bewegen en krijgen 
ouders tips om meer met hun kinderen te bewegen en om hen te stimuleren meer 
buiten te spelen/te bewegen.
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We vinden het belangrijk dat op alle scholen kwalitatief bewegings-
onderwijs wordt gegeven door vakleerkrachten. We spreken daarom 
nadrukkelijk het advies uit aan alle scholen om vakleerkrachten in  
te zetten voor de gymlessen. Wellicht dat de werkdruk verlagende 
middelen een (deel van de) oplossing kunnen bieden.

Tevens willen we kinderen meer beweegmogelijkheden bieden voor, 
tijdens en na schooltijd en de kinderopvang, door kinderen te verlei-
den om meer te bewegen. Denk aan het Nijntje beweegdiploma voor 
de allerjongsten, beweegvriendelijke schoolpleinen (Groene School-
plein), bewegend leren en beweegaanleidingen creëren. Een ander 
goed voorbeeld is Gezonde School, waar naast voldoende bewegen 
ook gezonde voeding en het drinken van voldoende water wordt ge -
stimuleerd en gezondheidsproblemen worden gesignaleerd. We  
adviseren de scholen in Laarbeek om een brede visie op bewegen te 
ontwikkelen om bewegen onder leerlingen te stimuleren.

Ten aanzien van dit thema willen we graag inzetten op het volgende 
actiepunt:

Actie 9 uitbreiDen sAmenwerking onDerwijs en  
sport- en beweegAAnbieDers
• omschrijvinG
We willen dat bij de invulling van de gymlessen nog meer wordt 
samengewerkt met sportverenigingen. De reden hiervan is twee-
ledig: de kinderen maken kennis met andere vormen van sport en 
bewegen en ontwikkelen zich breder; de verenigingen kunnen de 
kinderen interesseren voor hun aanbod. Het initiatief van dit actie-
punt ligt bij de gemeente Laarbeek en de sportcoaches van Laar-
beek Actief. Zij gaan als verbinder hierover in gesprek met 
geïnteresseerde sport- en beweegaanbieders en onderwijs tijdens 
of naar aanleiding van de Sportcafés.

• Ambitie eiGenAren
Laarbeek Actief, Gemeente Laarbeek

• Wie/WAt hebben We hiervoor noDiG?
Sport- en beweegaanbieders voor het aanbieden van hun sport en/of 
hun accommodatie/materialen etc., GGD Brabant-Zuidoost, onder-
wijs, mbo/hbo studenten.
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Samenhang ambities
Onze ambities dragen ruimschoots bij aan meerdere thema’s 
van het Nationaal Sportakkoord:

Drempels verlagen voor mensen 
met een beperking

Vergroten kennis en 
kunde vrijwilligers

Bewegen op recept

Communicatie: aanbod verbinden 
met uitdagingen en wensen

Ondersteuning bij 
verenigingsvraagstukken

Multifunctionele en goed bezette 
sportaccommodaties

Verduurzamen 
sportaccommodaties

Verbeteren samenwerking bedrijfsleven 
en sportverenigingen

Uitbreiden samenwerking onderwijs en 
sport- en beweegaanbieders

Inclusief s
porte

n &
 bewegen

Duurzame sporti
nfra

stru
ctu

ur

Vita
le sport-

 en beweegaanbieders

Positi
eve sportc

ultu
ur

Van jo
ngs af a

an vaard
ig in

 bewegen
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Organisatie Stuurgroep Laarbeeks sport- en beweegakkoord
In april 2020 hebben we gezamenlijk het Laarbeeks Sport- en beweegakkoord gesloten. 
Omdat we het belangrijk vinden dat het niet bij dit akkoord blijft en dat de ambities ook daad-
werkelijk worden uitgevoerd, hebben we een stuurgroep benoemd waaraan het Laarbeeks 
Sport- en beweegakkoord wordt overgedragen. We vinden het belangrijk dat deze stuurgroep 
een afspiegeling is van de diversiteit aan sectoren die zich als partner aan dit Sport- en 
beweeg akkoord verbinden. 

stuurgroep
> sport Asv ’33 – Gerjan Beniers
> Welzijn lev Groep – Suzan de Koning
> onDerWijs Eenbes Kindcentrum Beekrijk, locatie Muldershof – Dries Klösters
> beDrijfsleven Stichting Parkmanagement Laarbeek – Niels Rutten
> overheiD Gemeente Laarbeek – Donny van den Wildenberg

De stuurgroep gaat aan de slag met de prioritering van de ambities, het maken van afspraken 
met de partners (wie doet wat) en het toewijzen van het uitvoeringsbudget gedurende de  
periode 2020 – 2021. Ook initieert de stuurgroep de evaluatie in 2022.

Tijdens de Sportcafés en in overleg met de andere partners monitoren we de voortgang van 
verschillende ambities en bijbehorende actiepunten, delen we ontwikkelingen en formuleren 
we (waar nodig) nieuwe ambities. 
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Communicatie
Tijdens het proces om te komen tot het Laarbeeks Sport- en beweegakkoord is meerdere malen het belang van 
goede communicatie benadrukt. Om zowel goede communicatie ten aanzien van het plan van aanpak, om te 
komen tot uitvoering van de actiepunten in dit Sport- en beweegakkoord, alsook communicatie over uitvoering 
van de specifieke actiepunten te borgen, hebben we Team Communicatie van de gemeente Laarbeek gevraagd 
ons hierbij de adviseren en ondersteunen.

Inzet Adviseur Lokale Sport
Om de sport te versterken, stelt de gezamenlijke sport (sportbonden, nL Actief en noc*nsf) vanuit de ‘sportlijn’ 
van het Nationale Sport akkoord aan elke gemeente een Adviseur Lokale Sport en een aantal Services ter 
beschikking. Deze adviseur, voor Laarbeek is dat Kim van Olst van KnGU, blijft beschikbaar gedurende de  
periode van uitvoering van het sportakkoord (t/m 2021).

De Adviseur Lokale Sport:

Vertegenwoordigt en adviseert de gezamenlijke sport

Match de behoeften van de sportaanbieders met de services vanuit de gezamenlijke sport

Adviseert over de inzet van uitvoeringsbudget

Mogelijkheden bekijken voor een lokale samen werkingsverband tussen sportaanbieders

Is een tijdelijke functie gekoppeld aan het sportakkoord
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informeren & inspireren
•  1 of 2 bijeenkomsten
•  sport generiek
•  vrijwilligers, besturen,  

trainers/coaches,  
vertrouwenscontactpersoon

opleiDen & ontwikkelen 
technisch hArt
•  meerdere bijeenkomsten
•  club/sport specifiek
•  sporttechnische opleidingen 

niv. 0, 1 en 2
•  procesbegeleiding voor  

trainers en coaches

opleiDen & ontwikkelen 
besturen
•  meerdere bijeenkomsten
•  club/sport specifiek en 

generiek
•  procesbegeleiding voor 

bestuurders

uitvoeren & reAliseren
•  verduurzamen  

sportaccommodaties
•  gezonde Sportomgeving
•  inclusief sporten: stimule-

ringsbudget noc*nsf
•  gericht op een club of 

accommodatie

Lokaal kan gebruik gemaakt worden van zgn. Services. De ambities en behoeften van verenigingen staan hierbij 
centraal. Op basis daarvan wordt met de Adviseur Lokale Sport bekeken welke services optimale ondersteuning 
bieden. Deze services worden door professionals uit de sport geleverd. Tevens kan noc*nsf extra ondersteuning 
bieden in de vorm van procesbegeleiding bovenop het beschikbare budget aan services. Ook dit kan door de 
Adviseur Lokale Sport worden aangevraagd.
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Financiën
Uitvoeringsbudget Sportakkoord Laarbeek
De gemeente Laarbeek kan met het Laarbeeks Sport- en beweeg-
akkoord in 2020 en 2021 uitvoeringsbudget van het Ministerie vWs 
ontvangen. Met dit budget kan uitvoering worden gegeven aan de 
geformuleerde ambities. Het gaat om een jaarlijks budget van 
 € 20.000,-.

Dit budget wordt door het Ministerie op een gemeentelijke rekening 
gestort. De gemeente is hiermee budgetbeheerder en zorgt samen 
met de stuurgroep voor juiste verdeling van de middelen en ziet met 
de stuurgroep toe op juiste besteding daarvan.

Subsidies
Op landelijk niveau worden subsidiemogelijkheden geboden.  
We noemen er een aantal:

bosA: subsidie van 20% voor stimulering bouw en onderhoud van 
sportaccommodaties, met extra subsidie van 10% voor maatregelen 
op het gebied van duurzaamheid en toegankelijkheid.
www.dus-i.nl/subsidies/stimulering-bouw-en-onderhoud-sport-
accommodaties 

vsbfonds: iedereen doet mee. Dit fonds steunt – met geld, raad en 
daad – iedereen die actief wil meedoen. En iedereen die anderen  
actief uitnodigt tot meedoen met projecten die zorgen voor nieuwe 
verbindingen, zodat iedereen een plek krijgt in onze diverse samen-
leving.
www.vsbfonds.nl 

Jantje Beton: omdat kinderen nooit mogen stoppen met spelen, ook 
niet als je ouder wordt. Want spelen is niet alleen het belangrijkste 
onderdeel van een gezond leven, het is ook nog eens het leukste.
https://jantjebeton.nl
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Sport- en beweegaanbieders
Asv ’33
Attc ’77
Badmintonclub Lieshout
Badmintonclub Mixed Beek en Donk
Cialfo turnvereniging
Handbalvereniging beDo
Laarbeek Verenigt
rKvv eLi
Rollerclub De Oude Molen – Beek en Donk
Runnersclub Lieshout
Runningteam Laarbeek
Sparta ’25
Tafeltennisvereniging ‘een en twintig’
Turnvereniging De Ringen

Voetbalvereniging Mariahout
Wtc Beek en Donk
Zwemvereniging Beek en Donk

Onderwijs en kindpartners
Donkey kinderdagverblijf
Eenbes Kindcentrum Beekrijk,  
    locatie Muldershof
Laarbeek Commanderij College

Zorg
GGD Brabant-Zuidoost

Welzijn
Lev Groep

Maatschappelijke organisaties
Seniorenvereniging Kbo Beek en Donk
Seniorenraad
Sporten met gedrag
Stichting Yammas Mariahout
Zorg om het dorp Mariahout

Bedrijven
Ondernemersfonds Laarbeek:
 - Stichting Parkmanagement Laarbeek
- Centrummanagement Laarbeek
- Stichting Buitengebied Laarbeek

Overheid
Gemeente Laarbeek

Partners
Met uiteenlopende partijen in Laarbeek zijn we uitgedaagd en hebben we elkaar geïnspireerd om 
ambities ten aanzien van sport en bewegen te formuleren. Wij spreken hiermee uit dat wij als partners 
van het Laarbeeks Sport-en beweegakkoord bereid zijn een bijdrage te leveren aan de realisatie van  
de ambities in dit akkoord. Iedere sportaanbieder of andere organisatie die zich alsnog achter deze 
ambities wil scharen, kan aansluiten bij dit Sport- en beweegakkoord voor Laarbeek. Het akkoord is 
een ambitiedocument, hier kunnen verder geen rechten aan worden ontleend.
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Het Laarbeeks Sport- en beweegakkoord is tot stand gekomen onder regie van  
sportformateur Miriam van Moll van ssnb (Stichting Sportservice Noord-Brabant).


