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Primair voor de sport in onze stad. 
Een platform waar verenigingen 
en commerciële sportaanbieders 
zich verenigen om kennis uit te 
wisselen en samen op te trekken 
wanneer er uitdagingen zijn. 
Daarnaast is het Sportplatform 
een volwaardige gesprekspartner 
over sport in onze stad.
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Lelystadse accenten op basis van NOC*NSF samenwerking 
met Platform Ondernemende Sportaanbieders, 
Vereniging Sport en Gemeenten, Sportbonden 
en Lelystadse Sportplatformleden. 



Sport en bewegen 
is geen kostenpost, 
maar een investering 
in een sterke 
maatschappij.

Inleiding

Gemeenten spelen een cruciale rol in de gezamenlijke inzet voor energieke en gezonde 
inwoners. Inwoners hebben behoefte aan sport en bewegen, dat heeft de corona crisis 
ons wel geleerd. Behoefte om samen te sporten, op de vereniging of bij de sportschool. 
Behoefte aan een goede plek om te sporten, passende in- en outdoor-accommodaties 
en voldoende openbare ruimte om te bewegen. Behoefte om samen van sport te 
genieten, meedoen aan een evenement of het bezoeken van een wedstrijd. Nog nooit 
werd de waarde van een vitale sport- en beweegsector zo duidelijk. En de inzet op sport 
en bewegen levert wat op. 

In opdracht van Kenniscentrum Sport & Bewegen berekende Rebel en het Mulier 
Instituut dat iedere euro die wordt geïnvesteerd in sport en bewegen 2,5 euro 
oplevert. Winst voor de maatschappij omdat de kwaliteit van leven wordt vergroot, 
het ziekteverzuim daalt, de arbeidsproductiviteit stijgt, de levensverwachting groeit en 
criminaliteitscijfers dalen. En daar is de Voorwoord onbetaalbare waarde van plezier en 
de sociale waarde van sport nog niets eens in meegenomen. Kortom, sport en bewegen 
is geen kostenpost, maar een investering in een sterke maatschappij.

Wat is het Sportplatform Lelystad
 
Het Sportplatform Lelystad bestaat uit een groep van 
inmiddels 36 Lelystadse Sportaanbieders. Zij hebben de 
intentieverklaring ondertekend met de ambitie elkaar te 
steunen en een volwaardige gesprekspartner te zijn in 
het belang van Sport en Bewegen in Lelystad.

Het Sportplatform Lelystad richt zich met dit document 
op het sociale domein en het ruimtelijke domein.



De toegevoegde 
waarde van sport
voor de gemeente 
Lelystad.

Sociaal Domein

De gemeente heeft een zeer belangrijke rol in de zorg en het welzijn van de 
inwoners. 

Als sport hopen we samen met de gemeente de kracht van sport en bewegen in 
te zetten voor de gezondheid en het welzijn van de inwoners van uw gemeente. 
Sportaanbieders hebben al een zeer belangrijke rol in de verbinding tussen inwoners, 
maar kunnen samen met de overheid een nog veel grotere rol spelen voor een gezonde 
jeugd, inclusieve samenleving en een vitale en gezonde leefstijl. We denken dat de 
sport met vier thema’s van toegevoegde waarde kan zijn voor het sociale domein in 
Lelystad: vitale sport- en beweegsector, sportieve gezonde generatie, inclusief sporten 
en bewegen en vitaliteit en gezonde leefstijl.

Sportverenigingen en hun vrijwilligers vervullen een belangrijke rol in Lelystad. 
Inwoners ontmoeten elkaar, werken aan een gezamenlijk doel, verhogen de 
saamhorigheid en creëren tegelijkertijd een aantrekkelijk sport- en beweegaanbod. 

Toch ervaren veel sportverenigingen dat het lastig is deze cruciale rol te blijven 
vervullen en kan het gros van de verenigingen hierbij een steuntje in de rug gebruiken. 
Het binden van voldoende leden en vrijwilligers blijft een continue uitdaging, terwijl de 
vragen die op verenigingen afkomen steeds meer professionele kennis vereisen. Dit 
terwijl er bij veel ondernemende sportaanbieders de nodige kennis bij de professionals 
aanwezig is. 
Door het versterken van het netwerk van verenigingen en ondernemende 
sportaanbieders en door de inzet van professionals kunnen we de kracht van 
verenigingen en het plezier van de vrijwilligers voor sport en bewegen vergroten.

Wat kan de gemeente doen? 
Als gemeente kunt u sportverenigingen helpen vitaler te worden. De kruisbestuiving 
tussen verenigingen en ondernemers is hierbij van groot belang. Door verenigingen 
met verschillende soorten professionele begeleiding te ondersteunen helpt u 
sportverenigingen zich te ontwikkelen. 



Het Sportplatform is zich ervan bewust, dat er al 
veel gebeurt in onze stad. Het is belangrijk, dat 
er onderzoek wordt gedaan naar de effectiviteit 
van deze ingezette acties. We staan achter een 
professionele cultuur waarin vooral de vraag 
gesteld wordt wat kan beter in de samenwerking 
met de sportaanbieders en het leiderschap 
daarbij. Niet alleen aandacht voor het product 
maar ook voor de betrokken bewoner(s), 
sportaanbieders en vrijwilligers. Actieve 
wederkerigheid als uitgangspunt op basis van 
gelijkwaardigheid. Voor de professionals een 
taak om vroegtijdig in overleg te gaan met 
de sportaanbieders en met hen ideeën te 
genereren. Sportaanbieders hebben immers 
leden. Leden zijn inwoners en die weten wat 
goed is voor onze stad. 

• Versterk het sportnetwerk van sportverenigingen en ondernemende sportaanbieders.
• Bied professionele begeleiding bij het ontwikkelen van een gezamenlijke visie voor  
 de sportvereniging.
• Bied professionele begeleiding voor het ontwikkelen van passend vrijwilligersbeleid, 
 inclusief opleiding en ontwikkeling.
• Bied professionele projectmatige begeleiding bij het uitvoeren van nieuwe 
 initiatieven.
• Zorg voor een verbinding met zorg, welzijn, onderwijs en andere maatschappelijke 
 organisaties door de inzet van een buurtsportcoach. Zorg voor een effectieve 
 toeleiding vanaf het (basis)onderwijs naar de sportaanbieders in onze stad. Met 
 name in het middelbaar beroepsonderwijs is de toeleiding naar de sportaanbieders 
 erg problematisch.
• Faciliteer de samenwerking tussen kinderdagverblijven, scholen en de sportsector 
 voor een afgestemd sportaanbod voor kinderen van alle leeftijden, bijvoorbeeld het 
 gezamenlijk inzetten van accommodaties, sportscholen en trainers.
• Creëer bewustwording bij ouders en verzorgers over het belang van sport en 
 bewegen door middel van informatie via consultatiebureaus, kinderdagverblijven, 
 scholen, buurtsportcoaches en sportaanbieders.
• Ondersteun sportaanbieders met nieuw sportaanbod voor de jeugd, zowel bij 
 sportverenigingen als bij ondernemende sportaanbieders.
• Maak cursusaanbod beschikbaar voor trainers en coaches die zich willen scholen op 
 het gebied van jeugdsport.
• Stimuleer en ondersteun clubs met het creëren van een veilig en positief sportklimaat 
 door te helpen met een vertrouwenscontactpersoon, de VOG voor medewerkers en 
 vrijwilligers en het opstellen van preventief beleid.
• Maak sporten toegankelijk voor kinderen uit een kansarme omgeving. Maak het 
 sportaanbod ook voor specifieke doelgroepen goed vindbaar en passend bij vraag en 
 aanbod in de regio. Zorg dat sportaanbieders voldoende in staat zijn deze 
 doelgroepen op te vangen.
• Speciale aandacht voor alleenstaande ouderen in onze stad. Een beter (aangepast) 
 en/of zichtbaarder sportaanbod kan een bijdrage leveren deze groep aan het sporten 
 te krijgen. De toeleiding van de maatschappelijke organisaties voor ouderen naar de 
 sportaanbieders moet beter. 
• Een speciaal fonds voor minder draagkrachtige volwassen inwoners zodat ook deze 
 groep gebruik kan maken van ons sportaanbod.  

Concrete ideeën
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Het creëren
van een 
beweegvriendelijke 
beweegomgeving

Concrete ideeën

• Zorg voor vroegtijdige samenwerking tussen bouwers, beheerders en gebruikers bij 
 bouwplannen en relevante beheer beslissingen. Besef dat bv. het toelaten van lange 
 rietkragen onze sportvissers kunnen hinderen. Zo ook het schrappen van 
  tribunefaciliteiten bij bouwplannen waardoor sportverenigingen ernstig gehinderd 
  worden in hun rol als gastheer/vrouw.
• Zorg voor een gelijkwaardige rechtspositionele positie van de sportaanbieders. 
• Zorg voor een onafhankelijke geschillencommissie waar sportaanbieders in bezwaar 
 kunnen gaan tegen beslissingen van bv het Sportbedrijf.
• Zorg voor een gedegen en actuele inventarisatie van onze beschikbare 
 accommodaties. Onderzoek of dit in afstemming is met de ambities van de 
 sportaanbieders.

Ruimtelijk Domein 

De gemeente heeft een belangrijke rol in de inrichting van de openbare ruimte en staat 
u de komende jaren voor keuzes op het gebied van ruimtelijke ordening, woningbouw, 
verduurzaming, mobiliteit en verkeer. Als sport hopen we dat u in de ruimtelijk 
inrichting ook de kracht van sport en bewegen meeneemt. Immers zorgt een omgeving 
die uitnodigt om te bewegen niet alleen voor een aantrekkelijke leefomgeving, maar 
stimuleert het ook de gezondheid van de inwoners. 

We denken dat de sport met twee thema’s van toegevoegde waarde kan zijn in de 
uitdagingen binnen het ruimtelijk domein: 
• de verduurzaming van sportaccommodaties en  
• het creëren van een beweegvriendelijke leefomgeving. 

Sportplatform Lelystad 
info@sportplatformlelystad.nl 
sportplatformlelystad.nl

Voor meer informatie:


