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Startbijeenkomst 



Welkom 

• Even voorstellen 

Johan Vermeulen Sportformateur Maastricht 

• Wie zitten er in de zaal?
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Wethouder Bert Jongen

“Het sportakkoord biedt kansen om iedereen in 
beweging te krijgen in Maastricht.”
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De (sport) wereld verandert 

• Individualisering│netwerksamenleving│
digitalisering│ontgroening en vergrijzing│    
aandacht voor gezondheid │langer   
vitaal│participatie│24/7

Maar ook 

• Motorische vaardigheden kinderen
• Mensen die niet kunnen sporten
• Respect 
• Verenigingen onder druk
• Aantal sporters neemt af
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1. Inclusief sporten en bewegen

2. Duurzame sportinfrastructuur

3. Vitale aanbieders

4. Positieve sportcultuur

5. Vaardig in bewegen

6. Topsport inspireert

Thema’s
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Meer Nederlanders beleven een 
leven lang plezier aan sporten en 
bewegen in een inclusieve sport- en 
beweegomgeving.

1. Inclusief sporten 
en bewegen
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Nederland voorzien van een 
functionele, goede en duurzame 
sport-infrastructuur

2. Duurzame 
sportinfrastructuur
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Alle aanbieders toekomst-
bestendig maken, zodat sport 
en bewegen voor iedereen 
toegankelijk en bereikbaar blijft.

3. Vitale sport- en 
beweegaanbieders
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Overal met plezier, veilig, eerlijk en 
zorgeloos sporten

4. Positieve sportcultuur
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Meer kinderen voldoen aan de 
beweegrichtlijn en motorische 
vaardigheden nemen toe.

5. Vaardig in bewegen
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• Set aan afspraken tussen gemeente, 
sportaanbieders en maatschappelijke 
partners en bedrijfsleven

• Prikkelt tot lokale samenwerking en 
verbinding

• Zet aan tot uitvoering

• Gericht op en sluit aan op de lokale 
situatie en het Nationaal Sportakkoord

Wat is een lokaal   
sportakkoord?
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• Voortbouwen op wat er al is 
• Kracht van sport en bewegen nog 

beter benutten
• Meer verbinding met andere 

sectoren
• Ambities, krachten en financiën 

bundelen

Waarom een lokaal 
sportakkoord? 
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• We doen het samen!
• Gelijkwaardigheid en co-creatie

• Sportformateur 
• Adviseur Lokale Sport

Wie doen mee?
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Implementatie 

• Nationale lijn
• Lokale lijn
• Sport lijn



• 50% van de bevolking voldoet aan 
• de beweegrichtlijnen 
• 52 % sport wekelijks
• 15.3 % lid van een of meerdere 

sportbonden

• Beweegvriendelijke omgeving    2.3 
(Publieke ruimte)

• Sportvoorzieningen 3.7
• Speelplekken                                  1                                         

(vijfpuntsschaal) 

Maastricht 
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Er gebeuren al ontzettend veel goede 
dingen in Maastricht 

Sport en beweegaanbod 
• Kinderen en jeugd
• Volwassen
• Senioren 
• Sporten met een beperking 
• Kwetsbare groepen

JOGG gemeente

Pijlers Sportnota 2020 

Maastricht 
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Basisschool in Beweging
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• Gezond/sportief klimaat in en 
rond de school

• Eigenaarschap & draagvlak 

• Samenwerking met kindpartners



• SMILE is een 
verbindingsproject waar sport, 
elkaar ontmoeten in een 
andere omgeving dan de 
dagelijkse situatie en integratie 
voor alle doelgroepen 
(jongeren, ouderen, mensen 
met een beperking) centraal 
staat en mogelijk is.

Wat is SMILE?
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• Van jongs af aan bezig met 
sporten, en zo lang mogelijk 
door blijven gaan met bewegen 
(welpenvoetbal en walking
football).

• Mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt, om welke reden 
dan ook, laten participeren 
(bewegen) en uiteindelijk 
(re)integreren.

SMILE – voorbeeld 1
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• De buurt laten meegenieten 
van de beschikbare faciliteiten, 
met jong en oud samen, en dus 
samen laten bewegen richting 
het sportpark (“de 
hoeskamer”, aandacht geven).

SMILE – voorbeeld 2
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• SMILE moet uiteindelijk leiden 
tot een afname van het gebruik 
van de algemene middelen (bv 
WMO, eerste lijnzorg) maar 
ook tot meer levensinhoud en 
een betere levensstijl.

• SMILE zorgt uiteindelijk voor 
een bredere inzet van het 
sportpark, en dus vitalere 
sportverenigingen.

Gevolg van SMILE
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• De foto van vandaag  

• Onze droom 

• Sportakkoord 

Aan de slag  
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Time to share   
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Oktober/november 2019    
Verdiepingsbijeenkomsten per  
deelakkoord 

December 2019
0pstellen concept Sportakkoord 

Januari 2020 
Definitief Sportakkoord en  
ondertekenen 

Februari 2020 
Aanvraag uitvoeringsbudget

Planning 
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• 29 okt Duurzame sportinfrastructuur

• 30 okt Vitale sport- en  
beweegaanbieders/ Positieve              
sportcultuur

• 6 nov Van jongs af aan vaardig in 
bewegen

• 13 nov Inclusief sporten & bewegen 

Vervolgbijeenkomsten  
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Meer informatie:
www.sportakkoord-maastricht.nl 


