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Hannie van der Wal-Hortensius
Wethouder Waddinxveen

Portefeuille
• Financiën
• Onderwijs
• Volksgezondheid
• Sport
• Cultuur

Welkom

•



Tang Soo Do
Jan van der Schee

Sportclub Antilope 
Danielle van de Berg 

Sportclub DenEdel
Richard van Riel

Gemeente Waddinxveen
Hannie van der Wal-Hortensius

Intentieverklaring
Sportakkoord Waddinxveen



• Sociale en politieke wetenschappen

• Werkzaam op snijvlak sportbeleid,     
-onderzoek en -onderwijs 

• Voorheen o.a. directeur Mulier
Instituut en lector Sport, 
Management en Ondernemen aan 
Hogeschool van Amsterdam

• Veel ervaring in vrijwilligersfuncties 
in sport en welzijn

Jan Janssens
Sportformateur



• Introductie

• Van landelijk sportakkoord naar 
lokaal sport akkoord

• Inventarisatie ambities en 
uitdagingen

• Inspirerende voorbeelden

• Inventarisatie ideeën

• Wrap-up

• Hoe verder?

Programma



Het Nationaal 
Sportakkoord
Sport verenigt 
Nederland





1. Inclusief sporten en bewegen

2. Duurzame sportinfrastructuur

3. Vitale aanbieders

4. Positieve sportcultuur

5. Vaardig in bewegen

6. Topsport inspireert

Ambities



Iedere Nederlander beleeft een leven lang 
plezier aan sporten en bewegen

1. Inclusief sporten 
en bewegen



Nederland beschikt over een 
functionele, goede en duurzame 
sportinfrastructuur en een 
beweegvriendelijke omgeving

2. Duurzame 
sportinfrastructuur



Alle sportaanbieders zijn 
toekomstbestendig en sluiten aan bij 
behoeften deelnemers

3. Vitale sport- en 
beweegaanbieders



Overal met plezier, veilig, eerlijk en 
zorgeloos sporten

4. Positieve sportcultuur



Kinderen spelen en sporten, voldoen 
aan de beweegnorm en zijn motorisch 
vaardig

Er is aandacht voor gezonde leefstijl en 
een gezonde sportomgeving

5. Vaardig in bewegen



6. Topsport inspireert



Implementatie

1. Nationale lijn

2. Lokale lijn

3. Sport lijn



Lokaal sportakkoord

Géén gemeentelijk beleidsvisie, maar…

• Een set afspraken tussen sportaanbieders, 
maatschappelijke partners, gemeente, 
bedrijfsleven enz.

• Die aanzet tot uitvoering

• Prikkelt tot lokale samenwerking en 
verbinding

• Bijdraagt aan versterking van de sport zelf 
en/of vergroting van de maatschappelijke 
functies van de sport



Ambities en uitdagingen

3G/4G

Wifi: WDV-Public

Mentimeter:

www.menti.com

http://www.menti.com/


Praktijkvoorbeelden uit het hele land

• Verschillende thema’s

• Verschillende takken van sport

• Verschillende 
samenwerkingspartners

• Groot en klein

• Eenvoudig en complex

Ter inspiratie



‘Witjes’

6 Ambities
6 Flip-overs

1. Nadenken
2. Opschrijven
3. Ophangen
4. Rondkijken
5. Contact maken

Inventarisatie ideeën





Hannie van der Wal-Hortensius
Wethouder Waddinxveen

Portefeuille
• Financiën
• Onderwijs
• Volksgezondheid
• Sport
• Cultuur

Wrap-up

•



• Verslag

• Clustering en concretisering

• Vervolgsessies en -gesprekken

• Concept akkoord

• Presentatie definitief sportakkoord 

Hoe nu verder?



Veel dank
voor deelname 
en ideeën

Jan Janssens

sportformateur@sportakkoord-waddinxveen.nl

www.sportakkoord-waddinxveen.nl


