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We kijken wederom terug op een bewogen jaar. Letterlijk
en figuurlijk. Natuurlijk gooide de ontwikkeling rondom
Covid-19 ook in 2021 op enkele momenten roet in het
eten. In de beginmaanden van het jaar was praktisch
alles op slot en ook gedurende de laatste weken van
2021 werden de nodige maatregelen getroffen. Dat heeft
de Kamper Sport er echter niet van weerhouden om
letterlijk in beweging te komen in de periode dat het
wél kon. Vele mensen werden bereikt, sportverenigingen
werden blijvend ondersteund en er vonden een aantal
schitterende sportevenementen plaats. Dit alles werd
mogelijk gemaakt door de vele partners van het Kamper
Sportakkoord.

Dit document bevat een terugblik op het Kamper Sportakkoord
2021. We nemen u mee in hetgeen er tot nu tot in Kampen is
bereikt en maken een doorkijk naar 2022. We blijven met hetzelfde
enthousiasme en energie werken aan een gezond en vitaal Kampen!

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.
2.
3.
4.
5.
6.

Inclusief Sport & Bewegen
Duurzame sportinfrastructuur
Vitale sport- en beweegaanbieders
Positieve sportcultuur
Vaardig in bewegen
Topsport die inspireert

Aan Nederlandse gemeenten is vervolgens gevraagd om deze landelijke ambities te vertalen naar een lokaal akkoord. Zo ontstond
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, met als resultaat de ondertekening van het akkoord in november 2019.
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Highlights resultaten
Kamper Sportakkoord 2021
Overkoepelend

Doelstellingen Kamper Sportakkoord
Voor het Kamper Sportakkoord zijn per pijler uit het landelijke akkoord één of meerdere lokale deelakkoorden opgesteld.

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

1. Inclusief Sport & Bewegen
Aanpakken van financiële, praktische en sociale randvoorwaarden 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.

6 Bijzondere prestaties inspireren (op basis van landelijke pijler ‘Topsport die inspireert’)
Aandacht vergroting voor sportevenementen, het inzetten
van talenten en zoeken naar breder draagvlak;
Inspiratie, talentherkenning en sportstimulering.

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.
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Kamper werkwijze: betrokken werkgroepen
Deze organisaties zijn in de uitvoering van het akkoord betrokken
in de werkgroepen. In 2021 vonden deze groepen elkaar waar het
kon live en op enkele momenten online. Soms eens per maand,
soms op basis van actualiteit. Zo is er het afgelopen jaar wederom
vanuit een netwerk gewerkt waarin tientallen mensen 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 sportcultuur’, is er in de uitvoering voor gekozen om deze werkgroepen
samen te voegen.

De communicatie naar de inwoners is verder ontwikkeld. Voor
Sportservice Kampen is er een nieuwe website live gegaan. In
september is gestart met de maandelijkse advertentie in De
Brug met daarop het activiteitenaanbod van de maand erna.
Verder is er rondom de Nationale Sportweek en de uitreiking
van de Buurtbeweegpakketten de nodige publiciteit geweest
op de online en offline media.
Twee externe adviseurs hebben in opdracht van de regiegroep
een onderzoek afgerond. Dit onderzoek had als doel de wijze
waarop de huidige sportstimuleringsstructuur in Kampen is
georganiseerd in kaart te brengen en op basis daarvan te
komen tot een advies voor de toekomst (inclusief financiële
onderbouwing). De eindrapportage is in juli gepresenteerd
aan het college van B&W, waar ook akkoord is gegeven op de
verdere uitwerking van het door de adviseurs voorgesteld
scenario. Deze uitwerking omvat ook een financiële paragraaf.
Het resultaat van dit onderzoek maakt onderdeel uit van het
overdrachtsdossier voor het nieuwe college.

1. Inclusief Sport & Bewegen
In 2020 is het platform ‘Sam&’ live gegaan. 2021 is gebruikt
om dit platform onder de aandacht te brengen van alle
inwoners. Zo heeft het een prominente plek op de vernieuwde
website van Sportservice Kampen gekregen. Tevens kregen
alle scholen tijdens de Koningsspelen een pakket met daarin
ook informatie over ‘Sam&’.
Er is een workshop ‘aangepaste sporten’ georganiseerd voor
vakleerkrachten, met als doel het kennisniveau rondom
aangepast sporten te vergroten.
Het sport- en beweegaanbod voor bijzondere doelgroepen
(Sportmix, Bewegen op recept, MRT-lessen, Gecombineerde
Leefstijl Interventie (GLI) en Blijf in de benen) is in 2021
gecontinueerd.
Er is een start gemaakt met een onderzoek naar de
toegankelijkheid van accommodaties.

2. Duurzame sportinfrastructuur
Het beleidskader voor sportaccommodaties is verder
doorontwikkeld. Het is de verwachting dat medio 2022 het
traject is afgerond. Ondertussen is er op dit terrein al winst
geboekt. De nieuwe sporthal van Reflex wordt bijna
energieneutraal gebouwd, evenals de gymzaal in Onderdijks.
Vanuit het Sportakkoord is input geleverd op het nieuwe
Speelbeleid. Onze belangrijkste input daarbij was dat we
graag zien het beleid wordt ingericht voor alle doelgroepen en
alle niveaus, waar sporten, bewegen en ontmoeten centraal
staat. Daarbij gaat het dan ook niet alleen om de kwantiteit
van bewegen, maar ook om de kwaliteit.
Via de buurtsportcoaches van Sportservice Kampen is het
gebruik van de openbare ruimte gestimuleerd door de uitgifte
van de Buurtsportbeweegpakketten. Deze pakketten, inclusief
leskaarten, zijn bedoeld om straten meer met elkaar te laten
sporten, spelen en bewegen. De 100 beschikbare pakketten
waren in korte tijd op. De grote hoeveelheid pakketten was
mede mogelijk door een subsidie van de provincie Overijssel.
De schaatsbaan op de Plantage (december) was een groot
succes. De baan is gerealiseerd in samenwerking met de BOK
(Binnenstad Ondernemers Kampen). In totaal hebben 10
basisscholen met 30 verschillende klassen (totaal ongeveer
600 kinderen) de baan gebruikt. Daarnaast ware alle 1.125
beschikbare plekken voor vrij schaatsen binnen 48 allemaal
gereserveerd. 93% van de deelnemers was 13 jaar of jonger.
Deze activiteit had vanzelfsprekend ook nauwe raakvlakken
met de pijler ‘Vaardig in bewegen’.
In 2021 zijn er door de gemeente en diverse partners stappen
gemaakt om te komen tot een sportieve invulling van het
Groene Hart. Wij streven er naar dit in 2022 te realiseren.
Er is gestart met het boekje ‘Plussers’, dat een inclusief sporten cultuuraanbod bevat.
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3. Vitale sport- en beweegaanbieders &
4. positieve sportcultuur
De nieuwe website van Sportservice Kampen is in 2021
gelanceerd en bevat veel informatie en tools voor de
verenigingen. Er is door de extra en nieuw opgezette
publiciteit veel aandacht gekomen voor het sportplatform
HeelKampenBeweegt.nl, waarop alle sport- en
beweegactiviteiten in de gemeente Kampen staan vermeld.
Ten aanzien van de deskundigheidsbevordering hebben
diverse activiteiten plaatsgevonden. De cursus sociale
hygiëne is afgerond, er zijn intervisiebijeenkomsten voor
sportbestuurders georganiseerd en het programma Taakie
(digitale toepassing voor vrijwilligerszaken) is inmiddels bij 4
verenigingen in gebruik.

V.v. Go-Ahead Kampen is van start gegaan met de pilot
‘Clubkadercoach’. Deze clubcoach is actief in de begeleiding
van het kader binnen de Jeugdopleiding van de vereniging. In
januari 2022 wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd
voor geïnteresseerde verenigingen.
De buurtsportcoaches van Sportservice Kampen zijn
gekoppeld aan de verenigingen, met als doel de verenigingen
waar mogelijk te ondersteunen met hun werkzaamheden en
een korte lijn te houden naar alle activiteiten op het gebied
van sportstimulering.
Vanuit de werkgroep is een aanvraag gehonoreerd van
korfbalvereniging Wit-Blauw om een aantal van hun trainers
breed motorisch op te leiden met een training.
Vanuit de werkgroep is een aanvraag gehonoreerd van
wielervereniging KWC om een aantal van hun trainers op te
leiden via een Trainer-2 opleiding en een particuliere opleiding
vanuit de BMX Academy.

5. Vaardig in bewegen
Eind 2021 is op enkele scholen in Kampen weer de BLOCbeweegtest afgenomen. In samenspraak met de scholen wordt
nu een passend vervolgaanbod op maat gerealiseerd.
Per 1 december zijn er extra middelen beschikbaar voor de vakleerkrachten bewegingsonderwijs, afkomstig vanuit de NPOgelden. Deze middelen zorgen voor extra beweegmomenten.
De specifieke invulling hiervan wordt in 2022 bepaald.
RK DOS is gestart met het Nijntje Beweegdiploma voor de
kinderen van het kinderdagverblijf. Het doel is dat de kinderen
op jonge leeftijd al vaardig in bewegen worden, met alle
(gezondheids)voordelen van dien op latere leeftijd. In 2022
wordt gekeken of dit ook kan worden uitgerold naar het primair
onderwijs.

6. Bijzondere prestaties inspireren
(incl. evenementen)
Helaas zijn door Corona enkele evenementen komen te
vervallen. De evenementen die wel doorgang konden vinden
zijn succesvol verlopen. Zo waren er activiteiten tijdens de
Watersportweek, Summer Games en Nationale Sportweek,
waar in totaal enkele honderden Kampenaren aan hebben
deelgenomen.
Kampenaar Roy van den Berg is door de Sportraad Kampen en
KWC gehuldigd voor zijn gouden Olympische medaille,
behaald tijdens de zomerspelen in Tokio.

Financiën
Voor de uitvoering van het Kamper Sportakkoord is voor de kalenderjaren 2019, 2020 en 2021 een Rijksbijdrage van € 30.000 beschikbaar gesteld. In 2021 ontvingen we eenmalig € 30.000 extra. De
gemeenteraad heeft boven op de Rijksbijdrage een extra bedrag in
2020 en 2021 beschikbaar gesteld van € 50.000 per kalenderjaar.
Ook zijn er extra inkomsten gegenereerd met een eigen bijdrage
voor het project clubkadercoaching en provinciale subsidies van in
totaal € 16.750. Daarmee was er voor de jaren 2019 – 2021 een
totaalbedrag van €236.750 beschikbaar.

2022: krachten bundelen in het Leefstijlakkoord
Het jaar 2021 was ook het jaar van de totstandkoming van het Leefstijlakkoord. Dit akkoord, aangejaagd vanuit Den Haag, heeft als
doel om te werken aan een gezonde leefstijl voor alle inwoners van
de gemeente Kampen. De ambities uit het Sportakkoord en
Preventieakkoord komen bij elkaar. Door de gesprekken is namelijk
duidelijk geworden dat het Sportakkoord en Leefstijlakkoord veel
raakvlakken hebben. Het was dan ook een logische stap om het
Sportakkoord integraal onderdeel te laten worden van het nieuwe
Leefstijlakkoord.
Vanuit een gezamenlijke visie geven we in Kampen aan de hand
van zes thema’s invulling aan het concept ‘positieve gezondheid’.
Hierbij wordt gezondheid niet gezien als de af- of aanwezigheid
van ziekte, maar als het vermogen van inwoners om met fysieke,
emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel
mogelijk eigen regie te voeren. De zes thema’s zijn:
1. Gezonde keuze als makkelijke keuze
2. Werken aan fysieke en mentale gezondheid
3. Beweging in de openbare ruimte
4. Iedereen kan meedoen
5. Vitale aanbieders
6. Een leven lang bewegen
De rapportage van de werkzaamheden die tot voorheen onder het
Sportakkoord vielen, worden dan vanaf 2022 ook vanuit het Leefstijlakkoord gerapporteerd.
Kijkend naar de ambities die in het Kamper Sportakkoord al waren
opgesteld en nu ook onderdeel uitmaken van het Leefstijlakkoord,
verwachten we in 2022 weer een aantal mooie stappen te kunnen
maken. We streven er bijvoorbeeld naar een aantal sport- en beweegvoorzieningen aan het Groene Hart toe te voegen en blijven
door het activiteitenprogramma werken een de sportieve ontwikkeling van de inwoners van de gemeente Kampen. Tot slot hopen
met de uitkomsten van het onderzoek naar de huidige sportstimuleringsstructuur een belangrijke basis te leggen voor de toekomstige Kamper sportinfrastructuur. Op naar een sportief 2022!

Aanvullend is er rond de zomerperiode een extra bedrag voor sport
& leefstijlinterventies beschikbaar gesteld door het Rijk.
In de periode 2019 - 2021 waren de uitgaven in totaal € 152.556. Het
feit dat de uitgaven lager zijn dan de inkomsten komt doordat het
Sportakkoord pas in december 2019 is vastgesteld door de raad en
doordat er in met name in 2020 door Covid-19 activiteiten zijn uitgesteld. Het resterende budget uit die jaren plus de bijdrage voor
2022 en de extra ontvangen middelen voor sport en leefstijlinterventies worden in 2022 ingezet om opgestelde ambities te realiseren.
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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

