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Sport en bewegen leuk en toegankelijk maken voor iedere Nederlander! Dat is de ambitie van het Natio-
naal Sportakkoord dat door het ministerie van VWS, NOC*NSF, sportbonden en tal van maatschappelijke 
partners is gesloten.

Om sport en bewegen ook voor iedere inwoner van Brunssum leuk en toegankelijk te houden is echter 
lokale invulling nodig. Daarom heeft de gemeente Brunssum het initiatief genomen om te komen tot het 
Sportakkoord Brunssum. Samen met maatschappelijke partners zijn de afgelopen periode gezamenlijke 
ambities en acties geformuleerd waarmee we Brunssum in beweging willen krijgen en houden. 
Het resultaat hiervan is vastgelegd in het Sportakkoord Brunssum. 

In de volgende hoofdstukken worden de pijlers van het Sportakkoord Brunssum toegelicht en is tevens 
een overzicht te vinden van de partners die samen werk willen maken van het akkoord.
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Openbare voorzieningen die uitnodigen om te 
wandelen en fietsen. Een rijk verenigingsleven. 
Actieve inzet op een gezonde generatie 
inwoners zoals met de Gezonde Basisschool van 
de Toekomst. En aansprekende evenementen, 
zoals de Parelloop. Dit is slechts een greep uit de  
faciliteiten en initiatieven die het sportlandschap 
van Brunssum kenmerken.

Desondanks bewegen inwoners van Brunssum 
minder dan gemiddeld in Nederland. Ook zien 
we bij kinderen en jongeren in Brunssum dat de 
ontwikkeling van hun motorische vaardigheden 
aandacht behoeft. 
En voor kwetsbare groepen inwoners is het niet 
altijd vanzelfsprekend dat ze kunnen deelnemen 
aan sport- en beweegactiviteiten.

Met het Sportakkoord Brunssum zetten we dan 
ook gericht in op sport en bewegen voor de 
jeugd (pijler: Sportief opgroeien) en kwetsbare 
groepen (pijler: Iedereen Kan Sporten).  
Tevens zoeken we met dit akkoord de aansluiting 
bij zowel lokale (bijvoorbeeld JOGG) als regionale 
maatschappelijke ontwikkelingen (zoals Trend-
breuk Zuid-Limburg). Het Sportakkoord Brunssum 
heeft daarbij een open en dynamisch karakter.  
Zo blijven nieuwe partners uitgenodigd zich aan 
te sluiten en kunnen nieuwe pijlers, ambities  
en acties worden toegevoegd om nog meer  
inwoners van Brunssum in beweging te krijgen  
en houden.

HET SPORTAKKOORD BRUNSSUM

Voldoen aan beweegrichtlijnen 50% 39%
(18 jaar en ouder)

Wekelijkse sporters 51% 40%
(18 jaar en ouder)

Lid van een sportvereniging 25% 17%

Nederland Brunssum



Om een leven lang met plezier te kunnen sporten en bewegen is het aanleren van de benodigde  
motorische vaardigheden op vroege leeftijd essentieel. Daarom zetten we in op structurele aandacht voor 
sport en bewegen in de kinderopvang en het onderwijs. Daarnaast willen we kinderen in Brunssum laten 
kennismaken met verschillende takken van sport. Niet alleen binnen school, maar ook in samenwerking 
met lokale verenigingen en aanbieders. En waar nodig helpen we verenigingen en aanbieders om  
het sportaanbod beter aan te laten sluiten bij de motorische vaardigheden van kinderen.

•  Van jongs af aan (zo vroegtijdig mogelijk) motorische vaardigheden ontwikkelen door structurele 
aandacht en activiteiten binnen de peuter- en kinderopvang (door opgeleide / getrainde 
pedagogisch medewerkers).

•  Kinderen laten kennismaken met verschillende vormen van bewegen en takken van sport door 
(kennismakings)activiteiten binnen de kinderopvang en het onderwijs.

•  Kinderen en jongeren toeleiden naar structureel sport- en beweegaanbod door verbinding 
te maken tussen onderwijs en sportaanbieders / verenigingen.

•  Plezier en succesbeleving in sport vergroten door aanbod (lessen bewegingsonderwijs, trainingen 
bij vereniging) beter aan te laten sluiten bij de motorische vaardigheden van kinderen.  

•  Bekendheid geven aan het sport- en beweegaanbod door dit te bundelen en (meer) onder 
de aandacht brengen (Sjors Sportief).

SPORTIEF OPGROEIEN
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Voor kwetsbare groepen is deelname aan sport en bewegen vaak nog niet zo vanzelfsprekend.  
Denk bijvoorbeeld aan mensen met een beperking of jongeren met gedragsproblemen. Om sport en 
bewegen ook voor deze doelgroepen mogelijk te maken gaan we verenigingen en sportaanbieders  
helpen en begeleiden om hun aanbod toegankelijker te maken, coachen we het kader hierin, gaan we 
meer bekendheid geven aan het aanbod en begeleiden we waar nodig de doelgroep richting dit aanbod.

•  Sport- en beweegaanbod toegankelijker maken door verenigingen (met regulier aanbod)  
te enthousiasmeren, activeren en begeleiden zich “open te stellen” voor kwetsbare doelgroepen 
(zoals mensen met beperking).

•  Passende begeleiding van sport- en beweegactiviteiten voor mensen met een beperking door 
trainers / coaches op te leiden en begeleiden in de omgang met kwetsbare doelgroepen.

• Instroom naar sport en bewegen verhogen door het (aangepast) aanbod meer bekendheid te geven.

•  Matchen van sportbehoefte bij deelnemers en aanwezige sportaanbod door jongeren, volwassenen  
en ouderen te begeleiden (individueel, helpende hand).

•  Sport- en beweegaanbod voor kwetsbare groepen passender maken door samenwerking met  
en uitvoering door (professionals uit) de zorg / maatschappelijk werk.

IEDEREEN KAN SPORTEN

ACTIES
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Het sluiten van het Sportakkoord Brunssum  
betekent tevens het startsein voor uitvoering.
Om tot deze uitvoering te komen gaan de  
partners van het akkoord in de opstartfase  
pragmatisch, informeel en zonder optuiging van 
organisatie aan de slag. Hiervoor zullen periodiek 
bijeenkomsten worden gepland waarin zowel 
ruimte is voor ontmoeting en samenwerking 
tussen partners, alsook ruimte om te komen tot 
afspraken voor de uitvoering van het akkoord.  

Dit zowel Sportakkoord-breed als per pijler. 
Tevens worden met de partners van het akkoord 
afspraken gemaakt over de inzet van het (lande-
lijk ter beschikking gestelde) uitvoeringsbudget 
van €20.000 euro voor 2022. Ook zal de Adviseur 
Lokale Sport aangehaakt blijven om de verbinding 
te blijven maken met de georganiseerde sport in 
Brunssum.

UITVOERING

De Adviseur Lokale Sport werkt namens de gezamenlijke 
sport (NOC*NSF, sportbonden, NL Actief) en is gericht 
op de lokale organisatie van sport- en beweegaanbie-
ders. Deze functionaris kan daarbij diverse interventies 
en ondersteuningsmogelijkheden inzetten voor lokale 
sport- en beweegaanbieders. De Adviseur Lokale Sport 
blijft ook actief na het sluiten van het lokaal Sportak-
koord en kan daarmee zorgen voor continuïteit bij de 
opstart van de uitvoeringsfase.
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De partners van het Sportakkoord Brunssum 
ondersteunen de ambities en willen een bijdrage 
leveren om deze te realiseren.

• BS Langeberg
• BSO de Sjoepkar (Sport BSO)
• Cicero Brunssum
• CMWW Brunssum
• GB Benjamin Brunssum
• Gemeente Brunssum 
• Humankind 
• Iedereen Kan Sporten Parkstad
• Innovo
• JOGG Brunssum
• LEVANTOgroep
• Movare
• NOC*NSF / Adviseur Lokale Sport
• RiskCare Preventie 
• Samenkracht Brunssum

PARTNERS


