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Het Nationaal Sportakkoord gesloten. Dat is voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis. Sport draagt 
bij aan een gezond Nederland en kan zorgen voor een samenleving die zich één voelt. Iedereen moet met 
plezier sport kunnen beleven. Daarom hebben de minister van Sport, de Vereniging Sport en Gemeenten 
en NOC*NSF de handen ineen geslagen. Samen met de provincies, tal van maatschappelijke organisaties 
en bedrijven hebben we op 29 juni 2018 het Nationaal Sportakkoord ondertekend. 

De eerste stap is gezet. Het Nationale akkoord is een feit. Maar zonder de betrokkenheid van gemeenten 
en provincies kan de landelijke politiek haar doelstellingen niet waarmaken. 

Het ministerie van VWS, NOC*NSF, VSG en alle sporters roepen daarom op om een eigen lokaal spor-
takkoord te sluiten. Een mooi moment om hier aandacht voor te vragen binnen jouw gemeente is 
tijdens hét sportpromotie event van Nederland: De Nationale Sportweek!

Sportieve start van het politieke jaar

Wat kun jij doen?
Nog geen lokaal sportakkoord gesloten? Al een lokaal sport akkoord gesloten? 

Ga met lokale sportclubs, sportserviceorganisa-
ties, het onderwijs, de eerstelijnszorg en/of andere 
maatschappelijke partners in jullie gemeente in 
gesprek over sport. Gebruik 17, 18 of 19 sep-
tember om letterlijk en figuurlijk in beweging te 
komen: organiseer een sportieve activiteit voor 
lokale politici, sluit een intentie tot of een lokaal 
sportakkoord en ga in gesprek over de invulling 
hiervan. Laat zien hoe belangrijk sport en bewegen 
is binnen jouw gemeente.

Gefeliciteerd! Vraag er tijdens de Nationale Sport-
week binnen jouw gemeente of provincie aandacht 
voor en vertel wat jullie de komende jaren gaan 
doen op het gebied van sport. Organiseer een 
sportieve activiteit tijdens de Nationale Sportweek 
op 17, 18 of 19 september voor alle lokale politici 
en laat hiermee zien hoe belangrijk sport en bewe-
gen is binnen jouw gemeente.

Voor meer informatie ga naar 
www.nationalesportweek.nl 
en ‘doe mee als gemeente’. 

http://www.nationalesportweek.nl
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Waarom een lokaal sportakkoord? 
Het Nationaal Sportakkoord is de kapstok en geeft de doelen aan voor het nationale beleid. Zonder de 
borging van de lokale politiek kan ook het kabinet de doelstellingen niet bereiken. Daarom is dit hét 
moment om samen sport op de agenda te plaatsen.

Waarom tijdens de Nationale Sportweek? 
Tijdens de 15e Nationale Sportweek (15 tot en met 29 september 2018) zetten alle sportclubs, sport-
bonden, scholen en gemeenten sport in de etalage. Heel Nederland laat zien hoe leuk het is om te 
sporten en te bewegen. Het ideale moment om te laten zien hoe mooi sport binnen jouw gemeente is.

Waarom een sportieve activiteit?
Practice what you preach! Door het goede voorbeeld te geven zullen velen volgen. Daarom zou het leuk 
zijn als ook jij met collega’s lekker zelf beweegt. Daarnaast is de Nationale Sportweek er op gericht om 
zoveel mogelijk aandacht aan sport te geven. Als alle raadsleden van Nederland gaan sporten, zijn we 
ervan overtuigd dat heel Nederland ons verhaal wil horen. 

Hoe ver moet ik gaan?
Idealiter werkt jouw gemeente aan een inhoudelijk sportakkoord waarin duidelijke doelstellingen staan 
geformuleerd. In het stappenplan geven we handvaten om hiermee aan de slag te gaan. Kom je er niet 
aan toe om een uitgewerkt sportakkoord te realiseren voordat de Sportieve Start van het Politieke Jaar 
plaatsvindt? Niets aan de hand! Ga voor een kwalitatief goed akkoord, in plaats van akkoorden die in aller 
haast tijdens de zomerperiode zijn opgesteld. Onderteken op 17, 18 of 19 september dan als gemeente, 
eventueel samen met betrokken partijen, een intentie tot het sluiten van een lokaal sportakkoord of een 
lokaal sportakkoord op hoofdlijnen. Hiermee laten jullie alle inwoners zien dat sport een belangrijk punt 
is op jullie politieke agenda. Maak hier een mooi moment van, zodat je direct van de positieve publiciteit 
kan profiteren!

Op de website van de Nationale Sportweek en in deze toolkit staan simpele tips. Ook de afdeling Public 
Affairs van NOC*NSF staat klaar om je te helpen. Neem contact op met public.affairs@nocnsf.nl. Zij 
helpen je graag op weg!  

Wie kan mij helpen?

Waarom 17, 18 of 19 september?
We hebben drie dagen gekozen voor de Sportieve Start van het Politieke Jaar, zodat je zelf kunt bepalen 
welke dag het beste past voor jouw gemeente.

mailto:public.affairs%40nocnsf.nl?subject=
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Stap 1: Breng in kaart wat de status is van het lokale sportakkoord

Stappenplan
In deze toolkit zijn twee stappenplannen uitgewerkt: In deze toolkit zijn twee stappenplannen uitgewerkt: 
het eerste stappenplan helpt jou als gemeente om (een intentie tot) een lokaal sportakkoord te sluiten. 
Het tweede stappenplan helpt je bij het organiseren van een sportieve activiteit tijdens de Nationale 
Sportweek voor de lokale politiek. 

Stappenplan voor het lokale sportakkoord

Hoever is jouw gemeente met het sluiten van een lokaal sportakkoord? Is er al een team samengesteld? 
Wat moet er nog gebeuren? Is er een coalitieakkoord wat hier al over schrijft? Of wil je het coalitieak-
koord bijvoorbeeld gebruiken als basis voor het lokale sportakkoord? Beslis bij deze stap of je een inten-
tie tot een sportakkoord wilt sluiten of dat je al zover bent om een inhoudelijk akkoord te presenteren 
tijdens de Sportieve Start van het Politieke Jaar.

Stap 2: Stel een team samen
Bekijk wie binnen jouw gemeente een belangrijke rol speelt in de sport. Met welke partijen wil jij het loka-
le sportakkoord opstellen en sluiten? Wie kan jouw gemeente helpen om de sportdoelstellingen voor de 
komende jaren te formuleren en te realiseren? Denk bijvoorbeeld aan sportclubs, sportbedrijven, scholen 
of andere maatschappelijke organisaties.  

Tip: combineer de stappen en gebruik de Sportieve Start van 
het Politieke Jaar om 1) inhoudelijk in gesprek te gaan en 

2) om letterlijk in beweging te komen door te sporten. Laat zien hoe 
belangrijk sport en bewegen is binnen jouw gemeente! 

Tip: Kom je er niet aan toe om deze stap te realiseren voor 
17, 18 of 19 september? Gebruik de Sportieve Start van het 

Politieke Jaar dan bijvoorbeeld als uitnodiging aan de stad. Nodig 
partijen uit om samen met jullie het traject op te starten. 



Stap 3: Ga rond de tafel en bepaal wat jullie belangrijk vinden
Kom samen met de verschillende partijen en bespreek met elkaar de onderwerpen die belangrijk zijn 
binnen jullie gemeente. Ligt de focus, net als bij het Nationale Sportakkoord op bijvoorbeeld inclusief 
sporten en bewegen, of willen jullie je juist richten op meer beweging op scholen? Het kan natuurlijk ook 
allebei! Formuleer belangrijke aandachtspunten.

Tip: in het Nationaal Sportakkoord 
staan 6 aandachtsgebieden. Bekijk 

het akkoord op www.nationalesportweek.
nl (doe mee als gemeente) en bepaal of jullie 
je ook willen richten op één of meerdere 
aandachtsgebieden.

Stap 4: Formuleer concrete sportdoelstellingen
Maak van de belangrijke aandachtspunten concrete doelstellingen. Wat wil jouw gemeente bereiken en 
hoe ga je dat meetbaar maken? Is het haalbaar en realiseerbaar? Wanneer wil je de doelstellingen bereikt 
hebben?

Stap 5: Stel een contract op
Stel een contract op waarin alle afspraken van het lokale sportakkoord worden geformuleerd. Onderteken 
dit contract met de betrokken partijen en zorg dat de beloftes worden waargemaakt de komende jaren. 
Wij hebben een format voor een dergelijk contract opgesteld dat je kunt gebruiken als basis van jouw 
contract (zie www.nationalesportweek.nl > doe mee als gemeente).

Check de website www.nationalesportweek.nl om formats te downloaden

Tip: Heb je een team samengesteld, 
maar ben je nog niet met het team 

samengekomen voor 17, 18 of 19 september? 
Zet de Sportieve Start van het Politieke Jaar 
dan in om bijvoorbeeld de intentie te tekenen 
dat jullie met elkaar aan de slag gaan en om 
een eerste brainstorm te organiseren met de 
betrokken partijen.

mailto:www.nationalesportweek.nl%20?subject=
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Stap 1: Stel een team samen

Stappenplan voor het organiseren van een event tijdens de 
Sportieve Start van het Politieke Jaar

Bekijk wie binnen jouw gemeente een belangrijke rol speelt in de sport. Met welke partijen wil (of heb) jij 
het lokale sportakkoord sluiten(/gesloten)? Wie kan jou helpen om de Sportieve Start van het Politieke 
Jaar op 17, 18 of 19 september te organiseren? 

Tip: vraag bijvoorbeeld de lokale bootcampclub om een 
bootcamp te geven op een plein voor het gemeentehuis of 

organiseer een voetbaltoernooitje bij de plaatselijke voetbalvereniging.

Stap 6: Organiseer een evenement tijdens de politieke start van het jaar
Organiseer op 17, 18 of 19 september een event waarbij je 1) inhoudelijk in gesprek gaat over sport en 
het lokale akkoord, 2) (een intentie tot) een lokaal sportakkoord ondertekent* en 3) met lokale politici 
letterlijk in beweging komt door te sporten. Vraag aandacht voor het event (bijvoorbeeld door de lokale 
pers te betrekken), zodat heel jullie gemeente weet dat sport een belangrijk punt is op de politieke agen-
da. Meer weten over het organiseren van dit event? Lees dan het stappenplan voor het organiseren van 

Maak een groot bord waarop alle betrokken partijen tijdens de Sportieve Start van het Politieke Jaar 
zichtbaar een handtekening kunnen zetten, zodat er een mooi persmoment van gemaakt kan worden. 
Check de website www.nationalesportweek.nl ‘doe mee als gemeente’ om formats te downloaden. We 
hebben een viertal formats samengesteld:
- Intentie tot het sluiten van een lokaal sportakkoord vanuit de gemeente
- Intentie tot het sluiten van een lokaal sportakkoord samen met alle betrokken partijen
- Lokaal sportakkoord op hoofdlijnen
- Uitgewerkt lokaal sportakkoord 

Nog niet alle stappen gerealiseerd voorafgaand aan de Sportieve Start van het Politieke Jaar?
Het kan zijn dat je nog niet aan stap 2 t/m 5 bent toegekomen voordat de Sportieve Start van het 
Politieke Jaar plaatsvindt. Geen enkel probleem! Ook dan kun je een sportief event organiseren en 
aandacht vragen voor sport binnen jouw gemeente. Gebruik het moment op de manier die voor jouw 
gemeente het beste past.
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Stap 2: Breng in kaart wat jullie tijdens de politieke start van het jaar 
willen uitstralen

Afhankelijk van waar jullie staan in het proces om een lokaal sportakkoord te ontwikkelen, kun je invulling 
geven aan dit event. Gebruiken jullie de Sportieve Start van het Politieke Jaar als startschot voor het tra-
ject en nodigen jullie de stad uit om te helpen met het opstellen van een lokaal sportakkoord? Of hebben 
jullie al een team samengesteld en wordt dit de eerste brainstorm om aandachtspunten te formuleren? 
Of misschien hebben jullie al doelstellingen geformuleerd en gaan jullie één van de doelstellingen con-
creet maken? Bekijk wat binnen jullie proces past; de invulling van het event is aan jullie! 

Probeer voor de sportieve activiteit een link te leggen met wat voor jullie belangrijk is. Zo kun je een 
mooi bruggetje maken van een inhoudelijk programma naar een sportieve activiteit. 

Stap 3: Maak een duidelijk draaiboek en breng alle betrokkenen op 
de hoogte

Hebben jullie een invulling voor het event bedacht? Denk het idee verder uit en verwerk de nodige details 
in een kort en krachtig draaiboek. Zo kun je gemakkelijk alle betrokken partijen op de hoogte brengen.

Tip: plan het event aan het 
begin of einde van de dag, 

bijvoorbeeld direct om 08.00 uur of 
vanaf 16.00 uur. Zo hoeft niemand 
de werkdag te onderbreken en zal de 
opkomst hoger zijn.

Tip: denk je ook aan de veiligheid 
van jouw politici? Laat ze geen 

sporten beoefenen waarbij ze zich niet 
comfortabel voelen. Houd er verder rekening 
mee dat het event (een groot aantal) 
bezoekers kan trekken, zeker als je het actief 
gaat promoten.

Tip: Ligt de focus bij jullie bijvoorbeeld op sport in het voortgezet 
onderwijs? Dan kun je een run langs alle middelbare scholen 
binnen jouw gemeente organiseren. Ligt de focus bijvoorbeeld op 

bedrijfssport? Daag dan als ‘team politici’ een ‘bedrijventeam’ uit om een 
potje basketbal te spelen.
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Stap 6: Promoot het event
Wil je dat jouw Sportieve Start van het Politieke Jaar publiek trekt? Zorg dan dat je het event actief pro-
moot op jouw social media kanalen en website, maar ook in de lokale krant of bij de lokale radio.
Nodig tevens pers uit om verslag te doen, zodat jouw hele gemeente te weten komt dat er (een intentie 
tot) een lokaal sportakkoord wordt gesloten, wat de sportdoelstellingen zijn binnen jouw gemeente en dat 
jullie niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk in beweging zijn gekomen. 

Do’s

Don’t’s

Maak het programma lekker kort en overzichtelijk, zodat er niet teveel van een werkdag wordt 
afgesnoept. 
Houd rekening met het feit dat je (een aantal) politici waarschijnlijk uit hun comfortzone gaat 
halen, houd het programma daarom toegankelijk. 
Social Media? Gebruik #NSW2018 #SPORTIEVEPOLITIEK #BEACTIVE 

Ga niet te gehaast aan de slag met het schrijven van het lokale sportakkoord. Het is belangrijk 
dat het lokale sportakkoord van goede kwaliteit is en genoeg draagvlak binnen jouw gemeente 
heeft.

Stap 5: Nodig lokale politici uit voor het event
Het is tijd om de doelgroep uit te nodigen. Mail en/of bel met de lokale gedeputeerden, burgermeester 
en wethouders en nodig ze uit om in letterlijk en figuurlijk beweging te komen. Vergeet ook niet om 
andere betrokkenen uit te nodigen. Misschien willen zij ook wel meedoen aan de sportieve activiteit!

Stap 4: Maak jouw evenement aan
Kijk op www.nationalesportweek.nl (doe mee als gemeente) hoe je jouw gemeente met een speciaal pro-
fiel nu al op de kaart kan zetten. Over een tijdje kan je met dat profiel alle events aanmaken waar mensen 
deze Nationale Sportweek van gaan genieten. Wanneer kan je dit allemaal toevoegen? Als je een profiel 
aanmaakt zullen wij je een mailtje sturen wanneer het zover is. Uiteraard kan je de Start van het Politieke 
jaar hier op vermelden.

mailto:www.nationalesportweek.nl?subject=


Mail ons via info@nationalesportweek.nl

WhatsApp naar 06 - 82 48 87 68

Chat met ons via de website! 

 Stuur een tweet naar @SportSupport_nn

Hoe kun je ons bereiken? 

Wij helpen je graag verder!

Heb je hulp nodig?
Heb je inhoudelijke vragen over deze toolkit of over de Sportieve Start van het Politieke Jaar? Of kan je 
onze hulp wel gebruiken? Neem dan contact op met de afdeling Public Affairs binnen NOC*NSF. Dit kun je 
doen door te mailen naar: public.affairs@nocnsf.nl. 

Voor algemene vragen staat het team Sport Support elke week voor je klaar van maandag t/m vrijdag-
tussen 09:00 en 17:00. Dat betekent dat je vaak direct - of later diezelfde dag - al een antwoord hebt. En 
sowieso altijd binnen drie werkdagen! Je kan op vier verschillende manieren contact met ons opnemen: 
e-mailen, chatten, Twitteren of WhatsAppen. Heb je liever telefonisch contact, mail dan ons jouw vraag + 
telefoonnummer. We bellen je dan zo snel mogelijk terug!

www.nationalesportweek.nl
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