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Om met sporttermen te spreken: het is halftime. Dat  
betekent dat we halverwege de uitvoering van het  
Kamper Sportakkoord 2019-2021 zijn. Na de onderteke-
ning van het Kamper Sportakkoord in november 2019 
stond het team klaar om te werken aan de ambitie van 
een sportief Kampen. Een ambitie waarbij alle inwoners 
een plek vinden om op een leuke en gezonde wijze te 
sporten, bewegen en ontmoeten. Het basisteam bestond 
uit een groot aantal netwerkpartkers: van gemeente tot 
de welzijnsorganisaties en van vakleerkrachten tot 
sportverenigingen.  
 
Dit document bevat een tussenstand van het Kamper Sportak-
koord. We nemen u mee in hetgeen er tot nu tot in Kampen is  
bereikt en maken een doorkijk naar 2021. We blijven met hetzelfde 
enthousiasme en energie werken aan een gezond en vitaal  
Kampen! 

Sport en bewegen in coronatijd 
Zoals vaker is het wedstrijdverloop niet geheel te voorspellen.  
De ontwikkelingen rond COVID-19 wierpen een schaduw over alle 
activiteiten in onze samenleving, ook op het Kamper Sportak-
koord. Dat neemt niet weg dat alle betrokkenen van het Kamper 
Sportakkoord de schouders eronder hebben gezet en vooral heb-
ben gekeken naar wat er wél mogelijk was. En dat brengt mooie 
resultaten met zich mee. Daar komt nog bij dat de afgelopen 
maanden meer dan eens de nut- en noodzaak van voldoende sport 
en bewegen naar voren kwam.  
 
Los van de ontwikkelingen die direct verband hadden met de am-
bities uit het Kamper Sportakkoord, liet de Kamper sport zich ook 
op een andere manier van de goede kant zien in deze lastige tijd. 
In de eerste lockdown is in korte tijd een verhuursysteem opgezet, 
wat verenigingen (binnensport) in korte tijd in staat stelde om  
buiten te sporten. Zo kon je op een willekeurige avond de gymnas-
ten van Wilhemina bezig zien op de oude honkbalvelden en de tur-
ners van RK DOS op de voetbalvelden van KHC. Ook de openbare 
ruimte is benut, gezien bijvoorbeeld de bootcampgroepen van  
Argendos in het Groene Hart en de vele loop- en beweeggroepen 
in het Reevediep. Zo maakten we met zijn allen in deze bijzondere 
tijd sport en bewegen toch mogelijk! 
 
Aanleiding – landelijk sportakkoord 
In 2018 is in Den Haag het nationaal Sportakkoord ondertekend 
door de VSG, NOC*NSF, het Ministerie en VNG. Dit Sportakkoord 
geeft richting voor sport in de komende jaren in Nederland. Het 
nationaal Sportakkoord omvat 6 pijlers. 
 
1. Inclusief Sport & Bewegen  
2. Duurzame sportinfrastructuur 
3. Vitale sport- en beweegaanbieders 
4. Positieve sportcultuur 
5. Vaardig in bewegen 
6. Topsport die inspireert   
 
Aan Nederlandse gemeenten is vervolgens gevraagd om deze  
landelijke ambities te vertalen naar een lokaal akkoord. Zo ont-
stond er in elke stad of dorp een lokaal plan van aanpak. Kampen 
was één van eerste gemeenten waar een sportformateur aan de 
slag is gegaan om te komen tot een Kamper Sportakkoord. Dit met 
als resultaat de ondertekening van het akkoord in november 2019.  
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Doelstellingen Kamper Sportakkoord 
Voor het Kamper Sportakkoord zijn per pijler uit het landelijke  
akkoord één of meerdere lokale deelakkoorden opgesteld.  
 
1. Inclusief Sport & Bewegen  

Aanpakken van financiële, praktische en sociale randvoor-
waarden voor inclusief sport en bewegen;  
Aanbieden, stimuleren en promoten inclusief sport en  
bewegen in alle facetten van de sportpraktijk; 
De werkgroep sluit aan bij landelijke en lokale ontwikkelingen. 

 
2. Duurzame sportinfrastructuur 

Breder en intensiever gebruik van en verduurzaming  
van accommodaties; 
Beweegvriendelijke openbare ruimte. 

 
3. Vitale sport- en beweegaanbieders 

Investering in sportkader; 
Samenwerkingsverbanden stimuleren en activeren;  
Innovatie aanbod en moderne lidmaatschappen. 

 
4. Positieve sportcultuur 

Samenwerking sportkader en sportaanbieders met partners 
uit de werkgroepen; 
Plezier en veiligheid voorop. 

 

5 Vaardig in bewegen 
Motorische vaardigheid, beweegnorm en sportdeelname bij 
de opvang, het onderwijs en de sportaanbieder/club; 
Bewustzijn ouders/verzorgers. 

 
6 Bijzondere prestaties inspireren (op basis van lan-

delijke pijler ‘Topsport die inspireert’) 
Aandacht vergroten voor sportevenementen, het inzetten  

van talenten en zoeken naar breder draagvlak; 
Inspiratie, talentherkenning en sportstimulering.  

 
 
Kamper werkwijze: betrokken werkgroepen 
Het Kamper Sportakkoord is tot stand gekomen in samenspraak 
tussen inwoners en organisaties. Deze organisaties zijn in de  
uitvoering van het akkoord betrokken in de werkgroepen. In de 
huidige tijd vinden deze werkgroepen elkaar vooral online.  
Soms eens per maand, soms op basis van actualiteit. Zo is er het 
afgelopen jaar een netwerk ontstaan waarin tientallen mensen, 
allemaal vanuit hun eigen kennis en expertise, bijdragen aan de 
realisatie van de doelstellingen van het akkoord.  
 
Vanwege overeenkomstige doelstellingen en doelgroepen bij de 
deelakkoorden ‘vitale sportaanbieders’ en ‘positieve sportcul-
tuur’, is er in de uitvoering voor gekozen om deze werkgroepen 
samen te voegen. 
 

Overkoepelend 
Door de komst van het Kamper Sportakkoord is er door alle 
partners aangegeven dat er behoefte is aan een eenduidige 
communicatie vanuit Sportservice Kampen. De vind- en zicht-
baarheid van de sport kan worden verbeterd. Er is daarop een 
visiestuk op communicatievlak ontwikkeld en we zijn in ge-
sprek met een websitebouwer om de website van Sportservice 
Kampen te herzien; 
Er zijn twee externe adviseurs bezig met een onderzoek naar 
de wijze waarop de ondersteuning van sport en bewegen in 
Kampen is vormgegeven en op basis daarvan te komen tot een 
advies voor de toekomst (inclusief financiële onderbouwing). 
Dit onderzoek en het daaropvolgende gesprek moet daarmee 
de basis leggen voor de Kamper sport na de looptijd van het 
Kamper Sportakkoord.  

 
 
 
1. Inclusief Sport & Bewegen  
 

Het regionale samenwerkingsverband en platform heet ‘Ie-
dereen actief’, maar de database had de naam ‘Sportwijzer 
Overijssel’. Deze Sportwijzer wordt opgeheven en het aanbod 
wordt overgezet naar de landelijke database ‘Iedereen actief’. 
Het platform ‘Iedereen actief’ (onze regionale samenwerking) 
blijft hiermee wel bestaan. Hiermee bieden we meer mensen 
de kans kennis te maken met het aanbod in Kampen. Ander-
zijds geven we een breder beeld van de mogelijkheden voor 
het sporten met beperking in Kampen en daarbuiten; 
Kamper inwoners die leven in armoede kunnen vanaf 4 januari 
2021 terecht bij de site van Sam&. Sam& Overijssel handelt de 
aanvragen af op het vlak van sport, cultuur, vrije tijd, school 
en verjaardagsvoorzieningen. De richtlijnen zijn in overleg met 
deze partners en vanuit de sport herzien. Ouders en interme-
diairs kunnen nu efficiënter en laagdrempeliger aanvragen 
doen wat moet zorgen voor een groter bereik (1 op de 10 kinde-
ren leeft in armoede). Vanuit het Kamper Sportakkoord heb-
ben we hieraan meegewerkt; 
Projecten als Sportmix en Bewegen op recept hebben we  
kunnen continueren. We hebben een start gemaakt met MRT-
lessen, waar kinderen met een beweegachterstand in een 
kleine en veilige setting een steuntje in de rug krijgen. 

2. Duurzame sportinfrastructuur 
 

De nieuwe sporthal van het Ichthus College wordt energie-
neutraal gebouwd. Hetzelfde geldt voor de nieuw te bouwen 
zaal in het Onderdijks; 
Er is een meerjarenonderhoudsplan opgesteld voor alle sport-
accommodaties in de gemeente Kampen (binnen en buiten), 
waardoor de lange termijn investeringen voor vervangingen 
en onderhoud beter in beeld zijn en daar beter financieel op 
kan worden gestuurd;  
Er is in de eerste lockdown (maart 2020) in korte tijd een 
nieuw verhuursysteem van de sportvelden opgezet, waardoor 
de binnensportverenigingen in deze periode toch buiten actief 
konden blijven binnen de geldende richtlijnen. Hiermee hiel-
den we de inwoners in beweging; 
Er is een sport- en speluitleen opgezet. Via de website 
 Heelkampenbeweegt.nl kunnen verenigingen, maatschappe-
lijke organisaties en inwoners sport- en spelmateriaal lenen; 
Vanuit het Kamper Sportakkoord zijn we bij verschillende  
initiatieven aangesloten om sport en bewegen in de openbare 
ruimte mogelijk te maken. Dit betreft onder andere het 
schoolplein van basisschool De Mirt, het Groene Hart in het 
Stadspark en in de wijk Onderdijks in combinatie met de 
nieuwe gymzaal; 
We hebben input geleverd voor het nieuwe speelruimtebeleid 
van de gemeente Kampen.   
Er is een aanzet gegeven voor het opstellen van een beleids-
kader voor de binnensportaccommodaties.  
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Highlighst resultaten 
Kamper Sportakkoord 2020 



3. Vitale sport- en beweegaanbieders &  
4. positieve sportcultuur 
 

De fysieke scholingsbijeenkomsten konden niet doorgaan.  
Echter, de webinar ‘Het moet anders!’ in oktober 2020 was een 
groot succes. Tientallen betrokken verenigingen en maat-
schappelijke organisaties zijn geïnspireerd op het thema en 
hebben nagedacht over de vereniging van de toekomst. Een 
aantal verenigingen heeft te kennen gegeven hiermee aan  
de slag te willen en maakt daadwerkelijk werk van het thema 
‘bestuurlijke vernieuwing’; 
Voor verenigingen met meer dan 100 leden is het programma 
Taakie beschikbaar gesteld om beter leden aan vrijwilligers-
taken te koppelen; 
Sportverenigingen zijn blijvend ondersteund op diverse 
thema’s. Go-Ahead Kampen maakt een start met de  
clubkadercoach: een professional die de vrijwilligers  
ondersteunt op pedagogisch en methodisch vlak; 
Korfbalvereniging Wit-Blauw wil werk maken van het thema 
‘veelzijdig bewegen’ binnen de verenging en wordt hierbij on-
dersteund.  

 
 
 
5. Vaardig in bewegen 
 

In het najaar in 2020 zijn 600 kinderen van 4 basisscholen ge-
test op hun motorische vaardigheid. Met als doel ze gericht te 
kunnen monitoren en doorverwijzen naar eventuele zorgpart-
ners of juist naar een talentprogramma. De resultaten zijn bij 
het schrijven van dit document nog niet bekend. Er wordt een 
vervolgaanbod voor de leerlingen opgezet waarbij iedereen de 
kans krijgt om op zijn of haar eigen niveau een extra beweeg-
moment te volgen;  
Het beweegteam verzorgt het hele jaar door sport- en  
beweegaanbod in de wijken. Sport- en beweegaanbieders  
worden uitgenodigd om hun aanbod op de website  
heelkampenbeweegt.nl te plaatsen. Het beweegteam  
enthousiasmeert de jeugd voor deze activiteiten.  

 
 
 

6. Bijzondere prestaties inspireren  
 

De COVID-19 zijn alle geplande evenementen in 2020 afgelast 
of verplaatst. Waar mogelijk is het digitaal georganiseerd 
(zoals webinar). Om die reden is er binnen dit thema in 2020 
niet veel gebeurd. 

 
 
Financiën  
Voor de uitvoering van het Kamper Sportakkoord is voor de  
kalenderjaren 2019, 2020 en 2021 een Rijksbijdrage van € 30.000 
beschikbaar gesteld. De gemeenteraad heeft bovenop de Rijks- 
bijdrage een extra bedrag in 2020 en 2021 beschikbaar gesteld van 
€ 50.000 per kalenderjaar. 
 
In 2019 en 2020 waren de uitgaven in totaal € 83.000. Het reste-
rende budget uit die jaren plus de bijdrage voor 2021 worden dit 
jaar ingezet om opgestelde ambities te realiseren.  
 
 
Ambities komende periode 
De reële verwachting is dat COVID-19 ons nog even in zijn greep 
houdt. Ook de sport. De komende periode blijven we echter  
onverminderd doorwerken aan het realiseren van de ambities van 
het Kamper Sportakkoord. We kijken vooral naar wat er wél  
mogelijk. Daarbij realiseren we ons dat de huidige tijd een blij-
vende impact kan hebben op het sport- en beweeggedrag van  
inwoners. Wat betekent het voor het verenigingsleven? Welke  
keuzes maken sportscholen straks in hun aanbod en welke rol blijft 
de openbare ruimte spelen in het faciliteren van de sport- en  
beweegbehoefte van de inwoners. Duidelijk is dat we hier vanuit 
het Kamper Sportakkoord alert op blijven en een sportieve invul-
ling voor alle inwoners mogelijk willen maken.   
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Contactinformatie  
 
Sportservice Kampen 
Postadres 
Postbus 5009 
8260 GA Kampen 
 
Bezoekadres 
Burgemeester Berghuisplein 1 
8261 DD  Kampen 
038-339 2981 
 
sportservice@kampen.nl 
www.heelkampenbeweegt.nl 
www.sportservicekampen.nl 


