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“De gemeente Montfoort probeert een omgeving 
te creëren waarin zowel lichamelijk als mentaal 
welzijn goed tot zijn recht komt. Wij geloven dat het 
Provinciaal Sportakkoord Utrecht een wezenlijke 
bijdrage kan leveren aan de vitaliteit van de inwoners 
van Montfoort en de rest van de regio. Het Provinciaal 
Sportakkoord kan helpen bij het bevorderen van 
regionale samenwerking, waarbij er meer en 
makkelijker onderling afgestemd kan worden. Ook kan 
het sportakkoord helpen om kleine gemeenten deels 
te ontlasten.” 
Gemeente Montfoort

“De gemeente Amersfoort tekent het Provinciaal 
Sportakkoord Utrecht omdat we sport en bewegen 
vanzelfsprekend willen maken voor al onze inwoners. 
Sport brengt plezier, houdt ons fit en vitaal, en 
draagt bij aan maatschappelijke vraagstukken. Die 
vraagstukken spelen niet alleen in Amersfoort. Door 
samen te werken met andere gemeenten en sportieve 
partners bereiken we meer.” 
Gemeente Amersfoort

“Hogeschool Utrecht zet zich vol in voor een 
duurzame, gezonde en inclusieve samenleving. 
Sport en bewegen, en de voorgenomen acties in het 
Provinciaal Sportakkoord Utrecht vormen een cruciale 
voorwaarde daarvoor.” 
Hogeschool Utrecht

“Onze organisatie tekent het Provinciaal Sportakkoord 
Utrecht, omdat wij vanuit ons DNA de positieve 
effecten van sport en bewegen zo breed en impactvol 
mogelijk willen inzetten in de provincie. Om die 
ambitie te realiseren moeten we als sector zo breed 
mogelijk samenwerken aan dezelfde doelen. Het 
Provinciaal Sportakkoord Utrecht zorgt ervoor dat we 
gericht en met elkaar de schouders kunnen zetten 
onder duurzame sport, sport in de openbare ruimte, 
inclusieve sport, en gezondheid en preventie.” 
Team Sportservice provincie Utrecht

“Wij willen ons netwerk (lokaal, regionaal en nationaal) 
graag inzetten om kennis en inzichten met elkaar te 
delen. Met alle partners kunnen we dan een bijdrage 
leveren om de Nederlander een leven lang en met 
plezier te laten sporten, en dus ook voetballen.”
KNVB

“Provinciaal heb je meer kennis en kracht om het 
goede te doen en tot actie over te gaan! Individuele 
gemeenten staan samen sterker dan alleen. Met 
de provincie als stimulator en overall bewaker van 
de grote lijnen. De vraag is: doen we met elkaar 
het goede om een gezonder en gelukkiger leven te 
realiseren?!” 
Gemeente Rhenen

“We moeten over grenzen en muren heen durven 
kijken. Om ook het aangepaste sporten en bewegen 
voor meer mensen mogelijk te maken, moeten we 
meer samenwerken en gebruik maken van elkaars 
kracht, elkaar versterken.” 
De Hoogstraat Revalidatie

“De gemeente Utrechtse Heuvelrug werkt graag, 
samen met andere gemeenten in de regio, 
de provincie Utrecht en andere partners, aan 
een duurzaam, inclusief, innovatief en positief 
sportklimaat. Door samenwerking op lokaal en 
regionaal gebied bereiken we elkaar sneller en 
kunnen we meer betekenen voor onze inwoners, 
sportverenigingen en -clubs.” 
Gemeente Utrechtse Heuvelrug
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Waarom een Provinciaal 
Sportakkoord Utrecht?
We bereiken meer als we samenwerken en onze krachten bundelen. 
Met het Provinciaal Sportakkoord Utrecht maken we duidelijk dat we 
ons sterk maken voor sport en bewegen in de provincie. We vormen 
een sterk netwerk van partijen die elkaar kennen en weten te vinden. 
Het sportakkoord helpt ons om gezamenlijke ambities te formuleren en 
te realiseren. Zo kunnen we sport en bewegen in de provincie Utrecht 
nog nadrukkelijker op de kaart zetten.

“Maar er wordt op lokaal niveau al zoveel gedaan, wat voegt een Provinciaal Sportakkoord 
Utrecht daar nog aan toe?” Die vraag wordt regelmatig gesteld. Logisch. Er zijn al zoveel lokale 
sportakkoorden, initiatieven en regionale samenwerkingsverbanden. Wat lokale en landelijke 
organisaties doen, gaan wij met het sportakkoord niet overdoen. Wel kijken we waar we kunnen 
aanhaken, zodat we een initiatief extra slagkracht kunnen geven. We gaan kennis en inzichten met 
elkaar delen, bijvoorbeeld met behulp van data. We gaan best practices delen, we hoeven het wiel 
niet opnieuw uit te vinden.

Het netwerk van partijen dat deelneemt aan het Provinciaal Sportakkoord, biedt een kans om 
beter samen te werken en een passend sport- en beweegaanbod te creëren voor de verschillende 
doelgroepen. Door het Provinciaal Sportakkoord worden ook verschillende beleidsterreinen bij 
elkaar gebracht, want sport en bewegen staan niet op zichzelf.
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De toegevoegde waarde

“Er gebeurt al ontzettend veel op dit gebied. Het 
Provinciaal Sportakkoord brengt die initiatieven in 
kaart zodat iedereen daar kennis van kan nemen en 
gebruik van kan maken. Daarmee komt meer kennis, 
creativiteit en capaciteit beschikbaar om sport en 
bewegen vanzelfsprekend te laten zijn voor alle 
inwoners in de provincie Utrecht.”
KNVB

“De toegevoegde waarde zit hem in de regierol die de 
provincie kan nemen. De thema’s in het sportakkoord 
staan niet op zichzelf en moeten ook in ander 
(provinciaal) beleid worden ingevuld.”
Gemeente Wijk bij Duurstede

“Samen komen we verder! Kennisdeling en 
samenwerking op provinciaal niveau kan bij uitstek 
landelijk beleid en lokale uitvoering verbinden.”
InnoSportLab Sport & Beweeg

“Kennis, ervaring en inzichten kunnen worden gedeeld 
tussen de netwerkpartners. Zo kunnen we beter 
samenwerken en een passend sportaanbod creëren 
voor de verschillende doelgroepen. Zodat sport in 
de provincie Utrecht nog nadrukkelijker op de kaart 
wordt gezet.”
Gemeente Bunschoten

“Alleen ga je sneller, samen kom je verder! Vanuit 
dit principe moeten we elkaar in de provincie vinden 
en vasthouden. Juist omdat sporten en bewegen 
geen gemeentegrenzen kent, is het goed dat 
we elkaar weten te vinden, en dat we kennis en 
ervaringen delen.”
Gemeente Vijfheerenlanden

“Elke deelnemende organisatie heeft haar eigen 
belangrijke en betekenisvolle doelstellingen en 
bijdrage. Maar het Provinciaal Sportakkoord Utrecht 
zorgt voor richting en focus, waarbij het totaal meer 
wordt dan de som der delen.”
Team Sportservice provincie Utrecht

“Het Provinciaal Sportakkoord Utrecht zorgt ervoor 
dat belangrijke thema’s op de bestuurlijke agenda 
gezet worden, op zowel regionaal als lokaal niveau. 
Het sportakkoord brengt partijen bij elkaar en 
zorgt voor het delen van kennis en middelen. Met 
als doel om samen te zorgen voor een drempelvrij 
sportaanbod in de provincie Utrecht: letterlijk 
en figuurlijk.”
Mentelity Foundation
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De making-of

Het Provinciaal Sportakkoord Utrecht is tot stand 
gekomen door bijdragen van alle partners. De kick-off 
was op 10 september 2021. Met gemeenten, provincie, 
onderwijs- en kennisinstellingen, sportbonden en 
maatschappelijke organisaties zijn we aan de slag 
gegaan op de volgende thema’s:

* Zie: whise.nl/social-profit-canvas. En: Vermeulen, M. en A. Vroomen. (2019). Social Profit Canvas: 
vertrekpunt voor sociale winst en waarde. Whise, ’s-Hertogenbosch.

• Sport in de openbare ruimte
• Duurzame sport
• Inclusieve sport (inclusief racisme en discriminatie)
• Gezondheid en preventie (tijdens de kick-off als vierde 

thema toegevoegd)

In de sessies die volgden, is aan de hand van het social profit 
canvasmodel* per thema een impactstatement met acties opgesteld. 
In de impactstatements wordt weergegeven waar we als samenwerkende 
partners voor staan. In het sportakkoord staat per thema de uitwerking 
van de verschillende werksessies. Aan deze sessies hebben meer dan 
zestig partijen deelgenomen.
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Tijdlijn van de making-of

Mei t/m december 2021
Netwerk in kaart gebracht en 
geactiveerd

Juni 2021
Presentaties voor onder 
andere gemeenten en 
de Vereniging Sport en 
Gemeenten

Juni en juli 2021
Verkennende gesprekken met 
diverse partijen

September 2021
Kick-off van het Provinciaal 
Sportakkoord Utrecht

Oktober 2021
Vier fysieke sessies over de 
vier thema’s

November 2021
Vier online feedbacksessies

December 2021
Concept-versie Provinciaal 
Sportakkoord Utrecht 
voorgelegd aan partners 
voor feedback

Januari 2022
Online bestuurlijk overleg met 
wethouders  Sport

Februari 2022
Ondertekening Provinciaal 
Sportakkoord Utrecht
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De rollen van de partners

Partners binnen het Provinciaal Sportakkoord Utrecht kunnen verschillende 
rollen vervullen. Welke rol partijen op zich nemen, is onder meer afhankelijk 
van het belang dat ze hebben bij de verschillende acties en de beschikbare 
capaciteit. De definitieve rollen van de partners bij de verschillende thema’s 
worden gedeeld na ondertekening van het Provinciaal Sportakkoord Utrecht.

De rollen
• Regierol: het samenbrengen van relevante partijen in een werkgroep, op strategisch niveau sturing 

geven aan een thema
• Deelnemer: participeren in een werkgroep om kennis en inzichten te delen en gezamenlijk acties uit 

te voeren
• Toehoorder: het ontvangen van informatie die uit de werkgroepen komt en daar waar mogelijk 

bij aanhaken.

Kerngroep
Om het Provinciaal Sportakkoord Utrecht goed te borgen, wordt een kerngroep van stakeholders 
gevormd. Deze stakeholders kunnen rouleren. De kerngroep heeft periodiek overleg, zorgt voor 
afstemming en overleg met de regiegroepen van de thema’s, en bewaakt het overall proces van het 
sportakkoord. De inhoud van het sportakkoord ligt nadrukkelijk bij de regiegroep en de deelnemers.

Nieuwe partners
Op elk moment kunnen nieuwe partijen zich aanmelden bij het Provinciaal Sportakkoord Utrecht. 
Bij nieuwe deelnemers zal het Provinciaal Sportakkoord Utrecht geüpdatet worden.

8 Foto: SRO
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De rol van de provincie

De provincie Utrecht is initiatiefnemer van het Provinciaal Sportakkoord. 
Die actie komt voort uit het beleidskader Sport en Bewegen, dat op 
14 april 2021 is vastgesteld door Provinciale Staten van Utrecht. Met het 
Provinciaal Sportakkoord Utrecht wil de provincie samen met partners 
werken aan de ambities uit het beleidskader en het versterken van het 
regionaal sportnetwerk.

De rol van de provincie Utrecht
• Deelnemen in de kerngroep
• Uitvoeren van de ambities uit het beleidskader Sport en Bewegen
• Zorgdragen voor de borging en organisatie van het Provinciaal Sportakkoord Utrecht
• De regierol nemen bij de thema’s Sport en bewegen in de openbare ruimte, Duurzame sport en 

Inclusieve sport
• Faciliteren van de samenwerking tussen partners op regionaal niveau
• Aanjagen van nieuwe initiatieven
• Koppelen van verschillende provinciale beleidsterreinen, zoals sport, energietransitie, 

klimaatadaptatie, gezonde leefomgeving, recreatie en toerisme en mobiliteit, aan acties 
uit het sportakkoord.

9 Foto: SRO
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Sport en bewegen 
in de openbare 
ruimte
de Utrechtse plus
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Impactstatement Sport en 
bewegen in de openbare ruimte
Onze impact is
• Een openbare ruimte die voor iedereen toegankelijk is. We nemen drempels weg en we onderzoeken wat 

mensen helpt om te gaan bewegen. Want de inwoners van de provincie Utrecht hebben recht op een 
buitenruimte die uitnodigt om te sporten en te bewegen.

• Voorzieningen treffen die iedereen uitdaagt om veilig en ontspannen te gaan sporten en bewegen. We streven 
naar meer bewustwording over sport en bewegen in wijk en buitenruimte, waarbij aandacht is voor groen en 
natuur, toegankelijkheid en veiligheid.

• Samenwerken met organisaties op het gebied van gezondheidszorg en welzijn. Zo komen we tot een 
geïntegreerde aanpak die de gezondheid bevordert, maar die ook bijdraagt aan plezierig en ontspannen 
bewegen in de openbare ruimte. Sport en recreatie groeien mee met de openbare ruimte. Daarom is het bij 
nieuwe ruimtelijke plannen essentieel dat sport en bewegen vroegtijdig worden meegenomen. Data, kennis en 
methoden kunnen hierbij ondersteunen.

• Werken aan een beweegvriendelijke ruimte. Aan een leefomgeving waarin wonen, vitaliteit en gezondheid 
hand in hand gaan.

Omdat we geloven dat
• Het belangrijk is dat iedereen in beweging komt. Dat is goed voor de gezondheid en vitaliteit van de inwoners 

van de provincie Utrecht.
• Het goed is als iedereen meedoet en de buitenruimte toegankelijk is voor iedereen.
• Meer mensen gaan sporten en bewegen als dat dichtbij, veilig en aantrekkelijk kan.
• Een inspirerende omgeving uitdaagt tot meer bewegen.
• We ook ouderen moeten helpen om langer fit te blijven.
• Sport en bewegen bovenal gewoon super tof en leuk is!
• Samenwerking tussen gemeenten en provincie nodig is. De openbare ruimte leent zich voor inbreng van de 

provincie, met name waar de openbare ruimte bovenlokaal gebruikt wordt.
• Samenwerking binnen en tussen gemeenten zorgt voor meer verbinding en nieuwe initiatieven voor de 

openbare ruimte.
• Er steeds minder ruimte in de steden is en we dus slimmer gebruik moeten maken van de buitenruimte. 

Daarom zoeken we afstemming over de openbare ruimte.

12 Foto: Provincie Utrecht



Actiepunten Sport en bewegen 
in de openbare ruimte
Wat we gaan doen
• De belangrijkste belanghebbenden vroegtijdig betrekken bij projecten. Sport wordt nog weleens vergeten als 

partner bij gebiedsontwikkeling. Let daarom op dat sport vroegtijdig aansluit bij planvorming. Want dat gaat 
niet vanzelf. Je moet de juiste partijen bij elkaar zien te krijgen, zowel partijen namens de sport als andere 
belanghebbenden. Juist hier kan de provincie een toegevoegde waarde hebben met haar verbindende en 
coördinerende rol.

• Nog meer stimuleren van samenwerking tussen lokale beleidsmakers. Beleidsmakers en uitvoerders op 
lokaal niveau zijn belangrijk. De openbare ruimte benutten we als een middel om sport en bewegen voor alle 
doelgroepen toegankelijk en uitnodigend te maken. Er gebeurt op lokaal niveau al veel goeds. En die best 
practices gaan we delen met de deelnemers van het sportakkoord.

• Community parks als toekomstvisie. Als onderdeel van sport in de openbare ruimte is aandacht nodig voor 
de brede sportief- maatschappelijke waarde van het sportpark. Sportparken ontwikkelen zich tot community 
parks. Daardoor bieden ze niet alleen een plek voor georganiseerd en ongeorganiseerd sporten en bewegen, 
en een gelegenheid voor ontmoeting en recreatie, maar ook ruimte voor rust en biodiversiteit. En zo leveren 
ze ook een bijdrage aan de klimaatopgave, in plaats van het klimaat te belasten. Kort gezegd, het sportpark 
is een voorwaarde voor een prettige leefomgeving.

• Onderzoek naar de spreiding van regionale sportaccommodaties. Gemeenten willen meer inzicht in de 
spreiding van regionale sportaccommodaties. Ze willen vraag en aanbod in kaart brengen. Daarom gaat het 
Mulier Instituut, in opdracht van de provincie Utrecht, daar onderzoek naar doen. Het netwerk wordt bij dit 
onderzoek betrokken en de uitkomsten worden gedeeld.

13 Foto: Gemeente Bunschoten



Duurzame 
sport
Versneld naar een 
duurzame sport
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Impactstatement 
Duurzame sport
Onze impact is
• Accommodaties en sportverenigingen die bijdragen aan een duurzame samenleving.
• Zorgen dat sport bijdraagt aan het verlagen van de CO2-uitstoot, aan energieopwekking, 

klimaatadaptatie, ecologie en watermanagement. Duurzaamheid verbindt sport met andere belangrijke 
maatschappelijke thema’s.

• Mensen ervan bewust maken dat biodiversiteit ook in de sportomgeving van belang is en de ruimte 
moet krijgen.

• Een duurzame en betaalbare sportomgeving waar materialen worden hergebruikt en 
gewasbeschermingsmiddelen teruggedrongen.

• Duurzame sport in brede zin. Namelijk een veilige sportomgeving die voor iedereen toegankelijk is, 
en waarbij duurzaam en veilig vervoer de norm is, zowel voor ouders als kinderen.

Omdat we geloven dat
• Met duurzaamheid de sport een voorbeeld- en voortrekkersfunctie kan vervullen, voor verenigingsleden 

en voor ongebonden sporters.
• Met duurzaamheid de sport toekomstbestendig en betaalbaar kan blijven.
• Alleen in een veilige en gezonde leefomgeving mensen tot hun recht kunnen komen.
• We het samen moeten doen, met onze eigen kennis en kunde, en met de expertise en ervaring van 

relevante en aansprekende andere partijen.
• De expertise die gemeenten, verenigingen en provincie al bezitten over duurzaamheid, meer gebundeld 

kan worden. Zo kunnen we sportverenigingen en gemeenten praktisch helpen.
• Sportverenigingen ondersteuning nodig hebben bij de externe, nieuwe ontwikkelingen die op ze 

afkomen, waaronder bijvoorbeeld de noodzaak hun accommodaties te verduurzamen.

15 Foto: Gemeente Bunschoten



Actiepunten Duurzame sport

Wat we gaan doen
• Als een bovenlokale versneller en aanjager, sportverenigingen helpen bij het verminderen van hun 

CO2-uitstoot. De provincie Utrecht heeft de ambitie om zo snel mogelijk, maar uiterlijk in 2050, CO2-neutraal 
te zijn, met een duurzaam en betaalbaar energiesysteem voor alle inwoners. Ook wil de provincie in 2050 
klimaatbestendig zijn. We leveren een bijdrage aan deze provinciale doelstelling door een “Utrechtse plus” te 
zetten op landelijke en lokale initiatieven en regelingen. We maken gebruik van een duurzaamheidsteam dat 
kennis en kunde op duurzaamheidsgebied samenbrengt. Hiermee helpen we gemeenten en sportverenigingen 
te verduurzamen en klimaatbestendig te worden. Het Provinciaal Sportakkoord speelt hierbij een stimulerende 
en faciliterende rol, en deelt kennis en ervaring, gericht op de Utrechtse situatie. De CO2-reductie die 
sportverenigingen realiseren, en de klimaat maatregelen die ze nemen, zullen worden gemonitord.

• Verduurzaming via de sport aanjagen. Leden van sportverenigingen vormen een afspiegeling van de 
maatschappij. En zo kan het verduurzamen van de sport helpen bij het verduurzamen van provincie en 
gemeenten. Positieve aandacht voor duurzaamheid op de club brengt mensen op ideeën die ze thuis 
kunnen toepassen.

• Initiatieven ontwikkelen waarvan mensen gebruik kunnen maken. Dat gebeurt nu al, zoals in de samenwerking 
met het ministerie van VWS, met de VSG en met sport- en andere brancheverenigingen. Het nieuwste initiatief 
is een online platform waarin clubs 24/7 met verduurzaming aan de slag kunnen en zo nodig op maat 
ondersteund worden (zie www.sportnlgroen.nl).

• Gemeenten en verenigingen ondersteunen om klimaatbestendig te worden. Kunstgrasvelden zijn 
bijvoorbeeld een bron van hitte voor hun omgeving. Dat willen we terugdringen. Bovendien zorgt een meer 
klimaatbestendige omgeving voor een gezondere sportomgeving.

• Via de “Utrechtse plus”, sportverenigingen helpen te verduurzamen en klimaatbestendiger te worden. 
Leden van sportverenigingen vragen vaak zelf al aan het bestuur om de accommodatie te verduurzamen. 
Het Provinciaal Sportakkoord gaat hierbij ondersteunen met concrete activiteiten.

• Meer inzetten op het belang van fietsvriendelijke sportparken en -accommodaties. We gaan mensen 
stimuleren om vaker de fiets te pakken. De sportlocatie kan aantrekkelijker worden gemaakt, met 
bijvoorbeeld een overkapte fietsenstalling en laadpunten voor elektrische fietsen.

16 Foto: Provincie Utrecht
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Inclusieve 
sport
Een regionale aanpak die zorgt 
dat iedereen kan meedoen
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Impactstatement 
Inclusieve sport
Onze impact is
• Inclusiviteit die overal aanwezig is: in mensen, systemen, houding 

en gedrag.
• Een sport- en beweegaanbod dat voor iedereen beschikbaar is. 

Daarom kiezen we voor een regionale aanpak, die vaak effectiever en 
interessanter is. Met name als doelgroepen op gemeentelijk niveau te 
klein zijn, of de noodzakelijke investeringen te hoog.

• Iedereen is welkom! Speciale aandacht voor groepen die niet 
of nauwelijks toegang hebben tot het sport- en beweegaanbod. 
Zoals nieuwkomers, mensen met een beperking en mensen met weinig 
financiële middelen.

• Dat elke gemeente binnen de provincie Utrecht op de hoogte is van 
de best practices op het gebied van inclusief sporten en bewegen. 
Het Provinciale Sportakkoord wil gemeenten verbinden en in gesprek 
laten gaan over de best practices.

Omdat we geloven dat
• Het vergroten van de mobiliteit voor meer sporten en bewegen zorgt.
• Mensen met een vorm van een beperking, weinig financiële middelen of 

andere belemmeringen door advies en ondersteuning de weg naar een 
passend sport- en beweegaanbod kunnen vinden. Deze aanpak vraagt 
om maatwerk.

18 Foto: Mentelity Foundation



Actiepunten Inclusieve sport

Wat we gaan doen
• Aansluiting zoeken bij landelijke initiatieven. Denk aan Uniek Sporten van Fonds Gehandicaptensport, 

aan de stichting Special Heroes Nederland, aan het Jeugdfonds en het Volwassenfonds Sport & Cultuur 
of aan de Mentelity Foundation.

• De samenwerking met deze initiatieven verspreiden en versnellen. Zodat echt alle inwoners van 
de provincie Utrecht kunnen kiezen uit een passend sport- en beweegaanbod. Denk aan de Uniek 
Sporten uitleenservice, met aangepast sportmateriaal en sportprotheses, of het Jeugdfonds en het 
Volwassenenfonds Sport & Cultuur die financiële drempels wegnemen bij de aanschaf van sportkleding 
of het betalen van contributie.

• Sociale sportkaart: in kaart brengen van huidig sport- en beweegaanbod. Bestaande initiatieven als 
voorbeeld gebruiken. Uniek Sporten functioneert bijvoorbeeld als een communicatieplatform voor al het 
aangepaste sport- en beweegaanbod in Nederland.

• Gebruik maken van bestaande onderzoeken en kennis. Bijvoorbeeld van het departement Bestuurs- en 
Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht. Of van andere kennisinstellingen, zoals het 
Mulier Instituut en het Kenniscentrum Sport & Bewegen.

• Een regionale aanpak ontwikkelen voor elke doelgroep van inclusieve sport. Want zo’n aanpak biedt 
meer kansen om deze doelgroep te bereiken, te ondersteunen en in sport te faciliteren. Door op te 
halen wat er al is, de kritische succesfactoren in beeld te krijgen en de goede voorbeelden te delen. 
Zo kunnen we drempels voor inclusieve sport wegnemen.

• Samen integraal en gericht werken aan een witte-vlekkenplan. Een plan dat laat zien waar de vraag 
naar specifiek aanbod het grootst is, wat er ontbreekt en wat nodig is om nog meer mensen die een 
drempel om te sporten ervaren, aan het sporten en bewegen te krijgen.
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Inclusieve sport: 
Racisme en discriminatie
Inclusiviteit gaat ook over racisme en discriminatie. Daarom heeft 
de provincie opdracht gegeven voor een onderzoek naar racisme 
en discriminatie in de sport in de provincie Utrecht. Dat onderzoek 
is uitgevoerd door het expertisecentrum voor gelijke behandeling, 
Art. 1 Midden-Nederland, en Bureau Omlo, onderzoeksbureau voor 
maatschappelijke vraagstukken.

Ook hebben zij onderzocht hoe dit thema kan worden opgenomen in het Provinciaal Sportakkoord 
Utrecht, en welke rol de provincie en haar partners kunnen spelen bij de aanpak van racisme en 
discriminatie. Op basis hiervan zijn onderstaande impactstatement en actiepunten opgesteld.

Onze impact is
Het bevorderen van een open en positieve sportcultuur waarbinnen alle inwoners van de provincie 
Utrecht zich welkom en veilig voelen.

Omdat we geloven dat
Allen zich welkom en veilig moeten voelen om de sport te beoefenen die zij willen.
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Actiepunten Racisme 
en discriminatie
Wat we gaan doen
• Bijeenkomsten organiseren over racisme en discriminatie. Om kennis en 

best practices te delen en voorlichting te geven. Hiervoor nodigen we 
uit en zoeken we de samenwerking op met relevante sportbonden (zoals 
de KNVB), gemeenten, NOC*NSF, sportverenigingen en organisaties 
die groepen vertegenwoordigen die te maken hebben discriminatie 
en racisme.

• Aandacht genereren voor de rol en positie van vertrouwenspersonen 
bij sportverenigingen.

• Aansluiten bij landelijke en gemeentelijke sportakkoorden op dit terrein. 
Want er gebeurt al veel op gemeentelijk en landelijk niveau.

• Verkennen of verder onderzoek gewenst is naar de omvang en aard van 
discriminatie en racisme in de sport in de provincie Utrecht.
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Gezondheid en 
preventie
Door kennis en krachten te bundelen 
bereiken en raken we meer inwoners
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Impactstatement 
Gezondheid en preventie
Onze impact is
• Aansluiten bij regionale netwerken en platforms voor gezondheid en preventie. Dat wil zeggen: 

samenwerken en kennis en best practices uit deze netwerken verzamelen en delen. Hierdoor wordt 
de lokale impact groter. Gemeenten krijgen zo inzicht in effectieve en succesvolle interventies en 
samenwerkingen (plug & play), waardoor zij niet steeds het wiel opnieuw hoeven uit te vinden.

• Interventies sneller en beter implementeren, met een bovenlokale aanpak. Daarbij willen we ons 
telkens focussen op nieuwe thema’s, om de mensen stapsgewijs bewuster te maken van hun 
gezondheid. Ook kunnen we de randvoorwaarden scheppen voor een actieve en gezonde leefstijl en 
een gezonde leefomgeving. Denk aan het stimuleren van gezonder vervoer en aan het aanbieden van 
sporthulpmiddelen. Door meer sporten vergroten mensen ook hun sociaal netwerk.

Omdat we geloven dat
• Het voor elke gemeente een uitdaging is om een gezonde leefstijl te stimuleren. En dan telt dat sport 

hét middel is om mensen meer te laten bewegen.
• De sportomgeving ook een belangrijke plek is voor preventie. Bijvoorbeeld bij belangrijke thema’s 

uit het Nationaal Preventieakkoord, zoals gezonde voeding, rookvrije leefomgeving en verantwoord 
alcoholbeleid. Gezondheid en preventie stoppen niet bij de gemeentegrenzen. Een provinciaal akkoord 
kan voor het bedrijfsleven en voor regionale partners een interessant platform zijn om bij aan te sluiten.
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Actiepunten 
Gezondheid en preventie
Wat we gaan doen
• Aansluiten bij het nationale loket voor gezondheid en preventie: 

loketgezondleven.nl. We maken partijen bewust van het belang van erkende 
interventies. Maar we brengen ze niet alleen onder de aandacht, we zorgen 
er ook voor dat de energie die wordt gestoken in het opzetten van nieuwe 
activiteiten, blijvende impact heeft.

• Betrekken van kennisinstellingen als VSG, het Kenniscentrum Sport & Bewegen 
en het RIVM, bij de provinciale ambities op dit thema. Onderzoeken welke 
informatie gemeenten en andere partners nodig hebben bij hun lokale en 
regionale ambities (plug & play).

• Inventariseren op welke terreinen we gemeenten kunnen ontlasten met 
regionaal aanbod. Denk bijvoorbeeld aan de IkPas-campagne, aan JOGG-Teamfit 
op de thema’s gezonde voeding, rookvrije leefomgeving en verantwoord 
alcoholbeleid, en aan het implementeren van Positieve Gezondheid binnen 
de sportomgeving.

• Stimuleren van meer gezonde (top)sport evenementen en side events 
in de provincie Utrecht. Door aan te sluiten bij het Convenant Gezonde 
Sportevenementen, dat door JOGG is opgesteld. En/of de werkwijze JOGG-
Teamfit te hanteren.

• Investeren in kennis over gezondheid en een aanpak voor preventie. 
Daarmee maken we een vroegtijdige signalering van gezondheidsproblemen 
mogelijk en wordt zwaardere zorg voorkomen. Dat past ook bij het 
nieuwe regeerakkoord.

• Utrechtse topsportorganisaties en topsporters inzetten als inspirerende 
ambassadeurs om sport en bewegen te promoten.
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Werkwijze
van ambities naar acties
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Organisatie

* Er wordt jaarlijks een dialoog georganiseerd met een bepaalde doelgroep of bepaalde doelgroepen. Dat kunnen sportverenigingen 
zijn, maar ook een bepaalde doelgroepen sporters.

We willen een duurzaam en slagvaardig sportakkoord. Daarom is het essentieel om de manier van werken 
en de verschillende rollen daarbij goed te omschrijven. Ook moet het Provinciaal Sportakkoord Utrecht als 
entiteit zichtbaar worden. We moeten elkaar weten te vinden en te informeren. We moeten zaken in gang 
kunnen zetten.

Op de provinciale website komt een landingspagina voor het Provinciaal Sportakkoord. Daar worden 
updates en nieuwsberichten over het sportakkoord gedeeld. De provincie zal bovendien een 
nieuwsbrief verzorgen waarin verschillende partijen nieuws kunnen delen en oproepen kunnen plaatsen. 
De regiegroepen zorgen voor de content.

Jaarlijks organiseren we, voor elk van de vier thema’s, side events bij bestaande bijeenkomsten. 
Hierdoor bereiken we meer professionals en blijven we onze thema’s agenderen. Bij deze bijeenkomsten 
kunnen we de stand van zaken en de voortgang van het betreffende thema bespreken en monitoren.

Aanpak
We willen bij de uitvoering van de actiepunten niet steeds opnieuw het wiel uitvinden. Daarom stellen 
we een manier van werken voor waarbij steeds wordt bekeken wat er al gedaan is of wat er al loopt. 
Ook betrekken we telkens de juiste experts en belanghebbenden erbij. Hieronder een voorzet voor een 
stapsgewijze aanpak.
• Stap 1: benoemen en bij elkaar komen van de regiegroep, hun rol beschrijven
• Stap 2: omschrijven wat we gaan doen, en met welk doel en welke ambitie
• Stap 3: inventariseren van bestaande activiteiten en relevante partijen op dit thema
• Stap 4: analyse van doelgroep (waar praten we over)*
• Stap 5: partners, experts en andere belanghebbenden erbij betrekken, beschrijven wie doet wat
• Stap 6: voortgang bewaken
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17 februari 2022
Tekensessie van het 
Provinciaal Sportakkoord 
Utrecht

Februari 2022
Vorming van de kerngroep

Maart t/m 
april 2022
De regiegroepen 
komen bij elkaar

Maart 2022
Eerste nieuwsbrief

Mei t/m september 2022
Eerste acties per thema

Maart t/m 
december 2022
Organisatie van de 
themabijeenkomsten, 
aansluiten bij verschillende 
evenementen

September t/m 
december 2022
Opstellen van de agenda 
voor 2023

December 2022
Tekensessie nieuwe 
deelnemers

Q4 2023
Mid-term review

Tijdlijn 2022
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De partners van het Provinciaal 
Sportakkoord Utrecht

 

gemeente Baarn
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De partners van het Provinciaal 
Sportakkoord Utrecht
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