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Voorwoord: Diemense sport in beweging 
 

Sportverenigingen zijn van groot belang om iedereen in Diemen te laten bewegen. 
Vandaag de dag doen zij dat allang niet meer alleen. Steeds meer lokale partijen in de zorg, 

welzijn en onderwijs zijn betrokken bij sport. En dat is ook niet zo vreemd, als je ziet welke 

voordelen een sportief en actief leven te bieden heeft. Jonge kinderen leren vallen en 
opstaan, samenwerken, doorzetten wanneer het even tegen zit, of het verlies delen met 

teamgenoten. Ouderen ontmoeten elkaar, hebben het gezellig door de sport en blijven 
langer vitaal en gezond. Daarom gun je iedereen een leven lang bewegen. 

 

Dit sportakkoord is opgesteld door een brede groep mensen die dagelijks in Diemen met 
sport en bewegen bezig zijn: fysiotherapeuten, gymleraren, professionals uit de 

kinderopvang, yogadocenten, bootcamp instructors, en natuurlijk vrijwilligers van de 

Diemense sportverenigingen. Samen zetten wij ons in voor dit sportakkoord: Hoe kunnen we 
met elkaar de inwoners van Diemen laten genieten van een leven lang sport en bewegen? 

 

Diemen groeit. En dat vraagt om extra investeringen in de Diemense sportvoorzieningen, 
zoals een tweede sporthal. Met dit sportakkoord wordt een impuls gegeven aan een 

duurzame invulling van de Diemense sportinfrastructuur. 

 
Ik ben supporter van dit Sportakkoord! U ook? 

 

 

 
 

Jeroen Klaasse, wethouder sport  
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Samenvatting 
In navolging op het Nationale Sportakkoord komt ook Diemen met haar eigen Sportakkoord. 

Veel partijen hebben input geleverd en mee gediscussieerd over dit Sportakkoord, een 
akkoord voor, en door de sport. 

Doel: 

Een sportief en actief leven voor alle Diemenaren. 
Daarom kiest Diemen voor een drietal ambities:  

1. Leven lang sporten en bewegen voor iedereen 

2. Duurzame sportinfrastructuur 

3. Vitale sport- en beweegaanbieders 

 
 

Een leven lang sporten en bewegen voor iedereen 

Diemen wil de mogelijkheden om een leven lang te kunnen sporten en bewegen nog verder 
verbeteren met speciale aandacht voor de jongste groep, de oudste groep en mensen met 

een beperking of chronische aandoening. Op basis van een brede samenwerking (o.a. 

kinderopvang, verenigingen, zorg en buurtsportcoaches) bij de jongste jeugd spelenderwijs 
aandacht besteden aan een brede motorische ontwikkeling. Ook met een actieve 

betrokkenheid van de ouders. Voor de senioren doelgroep volgt een vraaggericht sport en 

beweegaanbod, zoals bijvoorbeeld koffietafeltennis, seniorenzumba yoga of Thai Chi: 
laagdrempelig, structureel en met een grote sociale component. Voor mensen met een 

beperking en/of chronische aandoening willen we de drempel tot sport en bewegen 

wegnemen. De lokale ambitie ‘Een leven lang sporten en bewegen’ bundelt de ambities 
‘Inclusief sporten en bewegen’ (iedereen doet mee) en ‘Van jongs af aan vaardig in 

bewegen’ uit het landelijke sportakkoord. 

 

Duurzame sportinfrastructuur 

Het sportakkoord van Diemen vestigt de aandacht op de binnensport, de buitensport en de 
openbare ruimte. De komst van de nieuwe sporthal in Diemen wordt aangegrepen om 

samen met de gebruikers te komen tot een optimaal gebruik van alle binnensportruimte in 

Diemen. De buitensportverenigingen wensen Sportpark Diemen door te ontwikkelen tot een 
eigentijds sportpark met voorzieningen voor een brede groep sporters, een open karakter en 

een brede samenwerking. Ook sportieve mogelijkheden in de openbare ruimte maken 
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onderdeel uit van de ambities van het sportakkoord: op basis van samenwerking komen tot 

een goed gebruik van alle mogelijkheden voor een brede doelgroep. 

 

Vitale sport- en beweegaanbieders 

Het sport en beweegaanbod in Diemen is zo goed als dat er goede aanbieders zijn. Hierbij 
dient rekening te worden gehouden met verschillende ontwikkelingen zoals de toename in 

ongeorganiseerde sport, druk op vrijwilligers en de opkomst van nieuwe sporten. Daarom 

aandacht voor Vitale Sport- en Beweegaanbieders met als speerpunten: 1) Agenda voor de 
sport en 2) Samenwerking. Sportverenigingen en andere sportaanbieders (commercieel, 

kinderopvang, onderwijs en buurtsportcoaches) komen tot professionele dwarsverbanden, 

netwerken en overlegstructuren voor een goed en eigentijds sportaanbod. Gezamenlijk 
worden zaken opgepakt waar iedereen mee te maken heeft zoals: vrijwilligersbeleid, een 

veilig sportklimaat, kwaliteit van het sportkader . . . samen sta je sterk(er).  

 

Organisatie en middelen 

Samen met alle Supporters wordt het Sportakkoord van Diemen in praktijk gebracht. Een 
kerngroep coördineert de uitvoering en houdt iedereen betrokken en geïnformeerd. De 

uitvoering vergt inzet van alle betrokken partijen en wordt ondersteund door het team 

buurtsportcoaches uit Diemen, de Adviseur Lokale Sport met een service aanbod vanuit de 
landelijke sportorganisatie en een uitvoeringsbudget van de landelijke overheid. 
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1 Inleiding  
In navolging op het Nationale Sportakkoord dat de landelijke organisaties en gemeenten in 

2018 sloten, komt ook Diemen met een eigen Sportakkoord. Dit vormt het Akkoord van alle bij 
de sport betrokken partijen: sportverenigingen, maar ook commerciële sportaanbieders, 

anders georganiseerde sport, zorg, welzijn, kinderopvang, onderwijs en de gemeente. Samen 

hebben zij de 
thema’s benoemd 

die komende jaren 
in Diemen de 

aandacht 

verdienen. Samen 
hebben zij de 

actiepunten 

bepaald die 
opvolging 

verdienen. Het 

Sportakkoord van 
Diemen is dan ook 

oprecht een 

akkoord voor de 
sport en door de 

sport.  

 
 

1.1 Doel en 

ambities 
Een sportief en actief leven voor alle Diemenaren. Dat vormt het bovenliggende doel van 

het Sportakkoord van Diemen. Sport brengt mensen bij elkaar. Een actief leven helpt je fit en 

gezond te blijven. Het leert je om te gaan met tegenslag, samen te werken, vol te houden en 
door te zetten. Daarom gunnen we iedereen een leven lang sport en bewegen. Juist ook die 

(groepen) mensen voor wie sporten en bewegen niet of minder vanzelfsprekend is.  

 
Een positieve sportcultuur waarin wordt samengewerkt door alle bij sport betrokken partijen. 

Waarin aandacht bestaat voor specifieke doelgroepen, voor sport in verenigingsverband en 

voor ongeorganiseerde sport. Waarin binnensportaccommodaties en het sportpark optimaal 
gebruikt worden. Waarin de openbare ruimte uitnodigt tot een actief leven. Dat vormt het 

eindbeeld dat het Sportakkoord van Diemen voor ogen heeft.  

Daarom kiest Diemen voor een drietal ambities:  

1. Leven lang sporten en bewegen voor iedereen 

2. Duurzame sportinfrastructuur 

3. Vitale sport- en beweegaanbieders 

Deze ambities worden in dit Sportakkoord nader uiteengezet: Wat vormt onze uitdaging? 
Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? en Wie doet er mee? 
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1.2 Daarom Diemen 
Diemen telt thans ruim 29 duizend inwoners en heeft haar eigen signatuur, zo ook op het 
gebied van sport. Diemen is een ‘dorp’ met stadse kenmerken. Er bestaan korte lijnen tussen 

sportverenigingen, gemeente en lokale pers. Allerhande sportzaken worden in de Sportraad 
of 1 op 1 tussen de sportverenigingen en de gemeente besproken. Het Diemernieuws zit kort 

op de sport om zo haar bijdrage te leveren aan de promotie van de lokale sport en haar 

helden.  
 

Er zijn veel jaarlijks terugkerende evenementen in Diemen zoals de Diemercross, de 

kinderzomerspelen, de avondvierdaagse en schoolsporttoernooien. In Diemen is de goede 
traditie van het schoolzwemmen niet verloren gegaan en brengen de buurtsportcoaches 

veel inwoners in beweging. Zowel vanuit verenigingsverband als ongeorganiseerd kent 

Diemen een ruim sportaanbod variërend van voetbal tot thai chi en yoga. Diemen beschikt 
over mooie sportvoorzieningen in de openbare ruimte (o.a. Cruyff Court en de 

Meelbeskamp) een eigen zwembad, een sportpark en investeert in een nieuwe, derde 

sporthal. Vanuit deze signatuur, deze kracht, zet Diemen de volgende gezamenlijke stap in 
de verdere doorontwikkeling van de sport: Daarom Diemen! 

 

1.3 Uitdagingen Diemen 
Diemen heeft ook zijn eigen typische uitdagingen als dorp met grootstedelijke trekjes. 

Diemen groeit, en fors ook. Diemen bouwt aan haar toekomst om komende jaren 10.000 
nieuwe inwoners te kunnen verwelkomen. Dit brengt druk met zich mee. Druk op ruimte. Druk 

op sportvoorzieningen. Niet alleen komen er meer inwoners, mensen zijn ook steeds meer 

sportbewust, dubbele druk. Dit noodzaakt tot investeren in sportvoorzieningen, zoals een 
nieuwe sporthal. Tot het maken van keuzes en een optimale inrichting van de beschikbare 

ruimte op het sportpark, alsook de openbare ruimte. Maar ook tot planvorming voor de 
toekomstbestendigheid van het zwembad.  

 

Er wordt veel gesport in Diemen. Dat kan bij een van de vele sportverenigingen die Diemen 
rijk is, maar gebeurt ook in toenemende mate bij andere (commerciële) aanbieders of op 

eigen gelegenheid. De vraag naar sport verandert, het aanbod wordt meer divers. Dit 

vraagt ook om goede samenwerking, tussen sportverenigingen onderling, met andere 
sportaanbieders maar ook met andere bij sport betrokken partijen zoals kinderopvang, zorg 

en welzijn. Professionele en sector overstijgende dwarsverbanden om doelgroep, het kind, de 

senior, de klant goed te kunnen bedienen. En dat alles binnen een positief sportklimaat met 
aandacht voor respect, veiligheid en gezondheid.  
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2 Een leven lang sporten en bewegen voor 

iedereen 
 

2.1 In het kort 
Diemen wil de mogelijkheden om een leven lang te kunnen sporten en bewegen nog verder 

verbeteren met speciale aandacht voor de jongste groep, de oudste groep en mensen met 

een beperking of chronische aandoening. Op basis van een brede samenwerking (o.a. 
kinderopvang, verenigingen, zorg en buurtsportcoaches) bij de jongste jeugd spelenderwijs 

aandacht besteden aan een brede motorische ontwikkeling. Ook met een actieve 

betrokkenheid van de ouders. Voor de senioren doelgroep volgt een vraaggericht sport en 
beweegaanbod, zoals bijvoorbeeld koffietafeltennis, seniorenzumba yoga of Thai Chi: 

laagdrempelig, structureel en met een grote sociale component. Voor mensen met een 
beperking en/of chronische aandoening willen we de drempel tot sport en bewegen 

wegnemen. De lokale ambitie ‘Een leven lang sporten en bewegen’ bundelt de ambities 

‘Inclusief sporten en bewegen’ (iedereen doet mee) en ‘Van jongs af aan vaardig in 
bewegen’ uit het landelijke sportakkoord. 

 

 
 

2.2 Wat zijn onze uitdagingen?  
De motorische vaardigheid van kinderen loopt terug. Zo constateert de Onderwijsinspectie 

een achteruitgang op vijf van de acht gemeten vaardigheden in haar reguliere peilingen1. 

Er wordt minder buiten gespeeld2. Maar ook in het onderwijs is er minder aandacht en tijd 
voor het bewegingsonderwijs.   

 
1 Peil.Bewegingsonderwijs 2018 

2 Gemiddeld 3 tot 7 uur per week in de leeftijd van 4 – 11 jaar 
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De wekelijkse sportdeelname van ouderen, zowel 65-tot 80-jarigen als 80-plussers, steeg de 

afgelopen jaren sterk, van 25 procent in 2001 tot 42 procent in 20173. De nieuwe generaties 

ouderen blijven langer actief doordat ze meer met sportbeoefening in aanraking zijn 
gekomen. Enerzijds zijn er actieve gezonde ouderen die volop bewegen. Anderzijds zien we 

ouderen met gezondheidsproblemen en soms minder gunstige leefgewoonten die minder 

(kunnen) bewegen. Gezien de positieve uitwerking op gezondheid en sociaal welzijn, lijkt het 
zinvol om deze laatste groep te verleiden meer te gaan sporten en bewegen. Als eenmaal 

gezondheidsproblemen zijn opgetreden, is het ingewikkelder om ouderen te activeren.  

 
De sportdeelname onder mensen met een beperking en of chronische aandoening (23% 

wekelijks) blijft ver achter op de sportdeelname van mensen zonder beperking (59%)4. Deze 
groep is zeer divers en omvat mensen met een chronische aandoening, lichamelijke 

beperking, verstandelijke beperking, gedragsproblemen en/of autisme, niet-aangeboren 

hersenletsel (NAH), en kinderen met een beperking. Even zo divers zijn de motieven voor sport 
en de ervaren belemmeringen.  

 

2.3 Wat willen we bereiken? 
Een leven lang sport en bewegen begint bij de jongste jeugd, eindigt bij vitale ouderen en 

betrekt iedereen. Vanuit een ketengedachte waarin wordt samengewerkt tussen ondermeer 
vakleerkrachten in het onderwijs, buitenschoolse opvang, buursportcoaches en 

sportverenigingen en -aanbieders willen we de jongste jeugd breed motorisch opleiden.  

Met een laagdrempelig en sociaal sport en beweegaanbod willen we vanuit een Diemense 
samenwerking tussen zorg, welzijn, buurtsportcoaches, sportverenigingen en -aanbieders nog 

meer senioren laten genieten van de voordelen van een actief leven. Op basis van deze 

brede samenwerking willen we tevens een plus organiseren op het bestaande sportaanbod 
voor mensen met een beperking of chronische aandoening en het huidige aanbod verder 

promoten. 

 

2.4 Wat gaan we daarvoor doen? 
We gaan de volgende acties ondernemen: 

1. Goed sport- een beweegaanbod voor de jongste jeugd. 

Een didactisch goed doortimmerd sport- een beweegaanbod opzetten voor de jongste 

jeugd (4-6 jaar) in de context van school op basis van een samenwerking tussen 

buitenschoolse opvang, sportverenigingen en -aanbieders, buurtsportcoaches en 

vakdocenten in het onderwijs. 

2. Sport- en beweegactiviteiten voor ouders + kind. 

Sport- en beweegactiviteiten voor ouders + kind opzetten zoals: ouder en kind 

bootcamp, ouder- en kindzwemmen, vader en dochter voetbal of junior/senior schaken. 

Inloopfaciliteiten (sporthubs) voor senioren met een structureel laagdrempelig aanbod 

met een hoog sociaal karakter. Hierbij kan gedacht worden aan koffietafeltennis, 

seniorenzumba, yoga of Thai Chi.  

3. Introductie bal- en racketsporten voor de onderbouw in het onderwijs. 

4. Inloopfaciliteiten (sporthubs) voor senioren. 

5. Bekendheid vergroten van bestaand aanbod seniorensport. 

6. Meer aandacht voor senioren bij sportverenigingen: walking voetbal, fithockey et 

cetera. 

7. Seniorensportmiddagen in de openbare ruimte: Cruyff court en de Meelbeskamp. 

8. Bekendheid vergroten van bestaand aanbod voor mensen met een beperking en/of 

chronische aandoening 

 
3 Deelname aan sport en bewegen door ouderen, Van den Dool (Mulier instituut 2019) 
4 Mulier instituut 2017 
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9. Vernieuwende activiteiten en sport- en beweegaanbod voor mensen met een 

beperking en/of chronische aandoening organiseren 

 

2.5 Goede Diemense voorbeelden 
Met de volgende activiteiten blijven we doorgaan, of zetten we er een tandje bij. 

1. Schoolzwemmen: alle kinderen in de groepen 5 in het basisonderwijs krijgen gratis 

schoolzwemmen aangeboden. De groepen 6,7 en 8 krijgen een natte gymles. 

2. Vakdocenten in het onderwijs: alle basisscholen in Diemen hebben de mogelijkheid om 

vakdocenten in te zetten voor het bewegingsonderwijs.  

3. Minizomerspelen: jaarlijks sport en spel aanbod voor de jongste jeugd in de zomer met 

capoeira, muziekinstrumenten knutselen, circus workshop, voorleestheater, dans 

workshop, stopmotion en de waterpretdag.  

4. Kinderzomerspelen en vakantieactiviteiten. 

5. Samenwerking met Uniek Sporten 
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3 Duurzame sportinfrastructuur 
 

3.1 In het kort 
Het sportakkoord van Diemen 
vestigt de aandacht op de 

binnensport, de buitensport en de 

openbare ruimte. De komst van 
de nieuwe sporthal in Diemen 

wordt aangegrepen om samen 

met de gebruikers te komen tot 
een optimaal gebruik van alle 

binnensportruimte in Diemen. De 
buitensportverenigingen wensen 

Sportpark Diemen door te 

ontwikkelen tot een eigentijds 
sportpark met voorzieningen voor 

een brede groep sporters, een 

open karakter en een brede 
samenwerking. Ook sportieve 

mogelijkheden in de openbare 

ruimte maken onderdeel uit van 
de ambities van het 

sportakkoord: op basis van 

samenwerking komen tot een 
goed gebruik van alle 

mogelijkheden voor een brede 

doelgroep.  

 

3.2 Wat zijn onze uitdagingen? 
Sporten en bewegen in de openbare ruimte wint aan populariteit. Vanaf de middelbare 

leeftijd wordt steeds vaker gebruik gemaakt van de openbare ruimte om recreatief te 
wandelen en fietsen, hardlopen, wielrennen en mountainbiken. Met het aanbrengen van 

goede verlichting, het plaatsen van toestellen, het aanleggen van ommetjes en routes en 

goed communicatie kan sport in de openbare ruimte verdere gestimuleerd worden5.  
Sport in de openbare ruimte gebeurt vrijwel altijd op eigen gelegenheid, zonder tussenkomst 

van een sportvereniging, alleen of met vrienden. Het aandeel van de georganiseerde sport 

neemt af ten faveure van de ongeorganiseerde en anders georganiseerde sport (o.a. 
commerciële aanbieders). Ook in Diemen waar 55% van de inwoners wekelijks sport, maar 

een kleine 21% lid is van een sportvereniging6. Niet alleen de openbare ruimte maar ook de 

ruimte die traditioneel wordt ingenomen door sportverenigingen, het sportpark, dient zich 
hierop aan te passen. De aanstaande herschikking van sportpark Diemen vormt hiertoe een 

goed moment vormen.  

In Diemen wordt een nieuwe sporthal gerealiseerd. Direct aan de huidige sporthal in Diemen 
wordt een tweede nieuwe sporthal gerealiseerd. Deze welkome verruiming van de 

binnensportcapaciteit brengt de morele ‘plicht’ met zich mee om de totale beschikbare 
binnensportcapaciteit zo goed mogelijk in te zetten voor alle gebruikers.  

 

 
5 Eck, M. van, & Davids, A. (2018). Sport en bewegen in de openbare ruimte: het gebruik van de openbare ruimte 

voor beweegactiviteiten, factsheet 2018/20. Utrecht: Mulier Instituut. 

6 Gezondheidsmonitor Volwassen en ouderen 2016 GGD 
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3.3 Wat willen we bereiken? 
Een optimale en toekomstbestendige inrichting van de ruimte voor sport en bewegen in 
Diemen: in de openbare ruimte, op het sportpark, bij de binnensport en in het zwembad. 

 

3.4 Wat gaan we daarvoor doen? 
We gaan de volgende acties ondernemen: 

1. Optimale binnensportruimte. 

In aanloop naar de realisatie van de nieuwe sporthal in Diemen gaat een werkgroep van 

binnensportverenigingen, buurtsportcoaches, onderwijs, gemeente en overige gebruikers 

van de binnensport aan de slag met een opzet om te komen tot een optimaal gebruik 

van alle binnensportruimte in Diemen. Niet alleen de nieuwe sporthal, maar ook de 

huidige sporthal Diemen, sportzaal Duran en de gymlokalen worden hierin betrokken. 

2. Impuls sportpark Diemen. 

Verschillende sportverenigingen en sportaanbieders op en rond het sportpark willen 

gezamenlijk de mogelijkheden voor verdere samenwerking, multifunctioneel- en een 

breder maatschappelijk gebruik verkennen. Het doel vormt een eigentijds park dat 

aansluit bij de actuele vraag naar sporten en bewegen. Hiertoe wordt een 

participatietraject opgezet. 

3. Optimaal sport- en bewegen in de openbare ruimte. 

Bestaande en toekomstige plekken voor sport- en bewegen in de openbare ruimte 

(hardware) worden zo goed mogelijk benut. Verschillende betrokken partijen (o.a. 

buurtsportcoaches, sportverenigingen en bootcamp instructeurs: de orgware) bundelen 

de krachten voor een optimaal gebruik van de buitenruimte. Waar mogelijk worden 

nieuwe voorstellen gedaan voor een verdere sportieve inrichting van de buitenruimte. 

4. Duurzame sportinfrastructuur. 

Een duurzame sportinfrastructuur vergt ook maatregelen in het kader van de energie- en 

klimaatopgave. Onder aanvoering van de sportraad wordt extern advies ingewonnen 

voor een duurzame (energieneutrale en gasloze) inrichting van sportvoorzieningen en -

accommodaties. Hierbij is tevens aandacht voor: het hergebruik van materialen, afval 

scheiden en de klimatologisch opgave (meer warmte, droogte en water).  

5. Toekomstverkenning Sportcentrum Duran.  

Sportcentrum Duran raakt op leeftijd. Tegelijkertijd zal er op korte termijn geen nieuw 

sportcentrum met zwembad worden gerealiseerd. Dit laat onverlet dat het verstandig is 

om na te denken hoe de zwemsport, doelgroepzwemmen, recreatiefzwemmen en 

instructiezwemmen ook op de lange termijn een goede plek in Diemen kan behouden. 

Hiertoe wordt een danktank opgezet van watersportverenigingen, zwemscholen, 

gemeente en overige betrokken partijen 

 

3.5 Goede Diemense voorbeelden 
De onderstaande sportmogelijkheden vormen goede en waardevolle Diemense 

voorzieningen die we graag in standhouden en verder gaan benutten: 

1. Sportcentrum Duran. 

2. Sportpark Diemen. 

3. Sporthal Diemen. 

4. Cruyff Court Diemen Noord. 

5. Speel- en sportterrein de Meelbeskamp. 
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4. Vitale sport- en beweegaanbieders 
 

4.1 In het kort 
Het sport en beweegaanbod in Diemen is zo goed als dat er goede aanbieders zijn. Hierbij 

dient rekening te worden gehouden met verschillende ontwikkelingen zoals de toename in 

ongeorganiseerde sport, druk op vrijwilligers en de opkomst van nieuwe sporten. Daarom 
aandacht voor Vitale Sport- en Beweegaanbieders met als speerpunten: 1) Agenda voor de 

sport en 2) Samenwerking. Sportverenigingen en andere sportaanbieders (commercieel, 

kinderopvang, onderwijs en buurtsportcoaches) komen tot professionele dwarsverbanden, 
netwerken en overlegstructuren voor een goed en eigentijds sportaanbod. Gezamenlijk 

worden zaken opgepakt waar iedereen mee te maken heeft zoals: vrijwilligersbeleid, een 

veilig sportklimaat, kwaliteit van het sportkader . . . samen sta je sterk(er).  
 

4.2 Wat zijn onze uitdagingen? 
Voor de vitaliteit van sportaanbieders zijn er kortweg twee uitdagingen. Ten eerste verandert 

het sport en beweeglandschap. Ten tweede staan sportverenigingen onder druk.  
De tijd dat sportverenigingen de enige of grootste aanbieder van sport waren, ligt definitief 

achter ons. Het merendeel van de sporters, zo ook in Diemen, sport op eigen gelegenheid 

(ongeorganiseerde sport) of bij een andere sportaanbieder (anders georganiseerde sport 
zoals bijvoorbeeld fitnesscentra). Wanneer we naast sport daar ook bewegen bij betrekken, 

neemt de diversiteit aan aanbieders verder toe. Met het toenemende bewustzijn van de 

positieve uitwerking van bewegen en een actieve levensstijl op ondermeer gezondheid en 
welzijn, betreden ook zorg- en welzijnsinstellingen, buurtsportcoaches en 

kinderopvangorganisaties het speelveld. Het gevolg is grote en brede verscheidenheid aan 

organisaties, ieder met hun eigen karakter, dat zich actief met sport en bewegen 
bezighoudt. Om optimaal profijt te kunnen hebben van sport en bewegen, kan niet langer 

worden volstaan met bestaande verenigingsstructuren en de Sportraad van Diemen. 

Aanvullende of andere netwerkstructuren en vormen van samenwerking zijn hiervoor nodig.  
Sportverenigingen krijgen te maken met een breder takenpakket. De verwachtingen van de 

leden nemen toe. Ze gedragen zich in toenemende mate als consument. Tegelijkertijd dient 

het werk gedaan te worden door een ogenschijnlijk steeds kleiner wordend groepje 
vrijwilligers. De bereidheid tot vrijwilligerswerk neemt af. Dit vergt een passende 

supportstructuur en samenwerking.  

 

4.3 Wat willen we bereiken? 
Vitale sport- en beweegaanbieders die in een goede onderlinge samenwerking een 
maximaal sport- en beweegprestatie leveren.  

 
De verschillende sport- en beweegaanbieders dienen elkaar naadloos te kunnen vinden. 

Waar een verenigingsvrijwilliger niet kan, springt een sportprofessional in. Samenwerking 

tussen sport-, zorg- en onderwijsprofessionals en sportvrijwilligers leidt tot een optimaal bereik 
van verschillende doelgroepen. Maar ook is het mogelijk dat dezelfde professional binnen de 

verschillende sectoren (bijv. onderwijs, BSO en sportvereniging) werkzaam is als verbindende 

functie. Tot slot gaan niet iedere vereniging opnieuw het wiel uitvinden. Sportverenigingen 
helpen elkaar en pakken zaken gezamenlijk op.  
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4.4 Wat gaan we daarvoor doen? 
We gaan de volgende acties ondernemen: 

1. Evaluatie en bijstelling organisatie en overlegstructuur. 

De huidige organisatie en overlegstructuur van de sport in Diemen wordt tegen het licht 

gehouden. Hoe kan de afstemming en samenwerking tussen verschillende sport- en 

beweegaanbieders in Diemen verbeterd worden? Welke overleg- en/of netwerkstructuur 

is hiertoe het meest geschikt? Hierover wordt advies ingewonnen gevolgd door een 

coachingstraject om het samen met betrokken partijen in praktijk te brengen.  

2. Een vernieuwende agenda voor de sport.  

Zaken die alle sportverenigingen in Diemen bezighouden, worden op de Agenda voor de 

sport in Diemen geplaatst. Onderwerpen als vrijwilligersbeleid, de kwaliteit van het 

sportkader, sportiviteit & respect in de sport en de veranderende wet- en regeling 

worden gezamenlijk opgepakt. Onder aanvoering van de Sportraad Diemen wordt een 

vernieuwende Agenda voor de sport in Diemen opgesteld. Dit vormt de basis voor een 

trainings- en cursusaanbod.  

3. Verenigingssupport op basis van een brede samenwerking.  

De vernieuwende agenda voor de sport in Diemen vormt tevens aanleiding voor een 

intensivering van de verenigingsondersteuning door het team buurtsportcoaches van 

Diemen in samenspraak met de Adviseur Lokale Sport. Onderwerpen als vrijwilligersbeleid 

en een veilig sportklimaat kunnen zo direct in de praktijk worden gebracht. 

4. Professionele dwarsverbanden tussen verschillende sectoren.  

Het belang van sport eindigt niet bij het hek van het schoolplein, de deur van de 

kinderopvang of de lijn op het voetbalveld. Waarom eindigt het werkveld van de 

verschillende professionals of vrijwilligers daar dan wel? Om te komen tot optimale inzet 

van sport en bewegen in de verschillende sectoren wordt een pilot opgezet waarbij 

enkele sportprofessionals aan de slag gaan in betreffende sectoren. Bijvoorbeeld een 

sportprofessional die zowel werkzaam is in de kinderopvang als bij een sportvereniging. Of 

binnen de zorg en bij een sportvereniging. Professionele dwarsverbanden voor een 

optimale samenwerking en bereik van de doelgroep. Op basis van de uitkomsten van de 

pilot worden mogelijkheden verkend voor een eventueel structureel vervolg.  

 

4.5 Goede Diemense voorbeelden 
Het onderstaande aanbod in Diemen wordt voortgezet mogelijk met een extra impuls of 

bijstelling: 

1. Team buurtsportcoaches Diemen dat op verschillende terreinen actief is om maximaal te 

scoren met sport en bewegen. 

2. Sportraad Diemen als belangenbehartiger en spreekbuis van de georganiseerd sport in 

Diemen. 

3. Beheerders en sportprofessionals van sportcentrum Duran die toezien op de 

binnensportaccommodaties en vele verschillende zwemactiviteiten en -instructie 

verzorgen.  
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5. Organisatie en Middelen 
 

5.1 In het kort 
Samen met alle Supporters wordt het Sportakkoord van Diemen in praktijk gebracht. Een 
kerngroep coördineert de uitvoering en houdt iedereen betrokken en geïnformeerd. De 

uitvoering vergt inzet van alle betrokken partijen en wordt ondersteund door het team 

buurtsportcoaches uit Diemen, de Adviseur Lokale Sport met een service aanbod vanuit de 
landelijke sportorganisatie en een uitvoeringsbudget van de landelijke overheid. 

 

 
 

5.2 Organisatie 
Veel partijen zijn betrokken bij sport en bewegen in Diemen. Dat vormt een goede zaak, 

samen maak je de sport. Er zijn echter ook verschillen. Sommige partijen zoals 
sportverenigingen drijven op vrijwilligers en zijn met name in de avonden en weekenden 

actief. Andere partijen zoals kinderopvang en onderwijs zijn overdag actief met de inzet van 

professionals. Vanuit een breed draagvalk en de grote verscheidenheid aan betrokken 
partijen wordt gekomen tot een krachtige ketensamenwerking in Diemen: veel supporters 

van het sportakkoord met een kleine kerngroep. 

 

Supporters van het Sportakkoord Diemen 

Verschillende betrokken organisaties hebben zich gemeld als supporter van het Sportakkoord 

van Diemen. Vanuit een inhoudelijke betrokkenheid op één of meerdere van de 
onderwerpen in het Sportakkoord of als supporter in algemene zin zetten zijn hun schouders 

onder het sportakkoord. Zij kunnen meewerken aan een pilot, een werkgroep, een 

verkenning of een bijdrage leveren aan de promotie en uitvoering van het Sportakkoord van 
Diemen.  

 

Kerngroep Sportakkoord Diemen 

De kerngroep van het Sportakkoord van Diemen wordt gevormd door SV Diemen, Welzijn 

Diemen, de Sportraad Diemen en de gemeente Diemen. Zij zijn ook de partijen die in eerste 
instantie het initiatief hebben genomen voor het Sportakkoord. 

De kerngroep wordt uitgebreid met de Adviseur Lokale Sport. Hij ondersteunt komende jaren 

de sportverenigingen en andere partijen in Diemen bij de realisatie van de verschillende 
ambities uit het sportakkoord. De adviseur lokale sport maakt onderdeel uit van de 

ondersteuning vanuit de landelijke sportorganisaties (o.a. NOC*NSF, KNVB, NL-Actief en 

Sportservice Nederland). De sportformateur heeft geholpen bij het opstellen van het 
gezamenlijke sportakkoord, de adviseur lokale sport gaat helpen bij de uitvoering.  
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5.3 Communicatie 
Veel partijen zijn betrokken en geïnteresseerd in het Sportakkoord van Diemen. Bovendien is 
er een groot aantal acties dat met medewerking van verschillende partijen in gang wordt 

gezet. Dit vergt een goede communicatie. Alle informatie over het Sportakkoord is terug te 
vinden op www.sportindiemen.nl Aanvullend ontvangen alle supporters van het sportakkoord 

de digitale nieuwsbrief. Hierin worden zij: a) geïnformeerd over de voortgang op de 

verschillende onderdelen van het Sportakkoord, b) kunnen zij reageren op voorstellen en 
ideeën, c) inschrijven voor trainingen en workshops en d) aanmelden voor pilots en 

verkenningen. Alle communicatie verloopt via de Kerngroep van het Sportakkoord van 

Diemen die altijd te bereiken is op sportakkoord@diemen.nl  
 

5.4 Middelen en financiën 
De realisatie van de ambities van het Sportakkoord van Diemen vergt de inzet van velen . . . 

en hier en daar wat extra support van het team buurtsportcoaches, de adviseur lokale sport 

of de gemeente.  

Team buurtsportcoaches 

De buurtsportcoaches in Diemen zetten zich al geruime tijd in voor een sportiever en actiever 
Diemen. Zijn gaan ook helpen bij de uitvoering van het lokale sportakkoord.  

Services  

De landelijke sportkoepels bieden gerichte services aan voor sportclubs binnen het 
sportakkoord. Deze kan bestaan uit kaderopleidingen, workshops over sporten en bewegen 

voor ouderen, verenigingstrajecten voor een positieve sportcultuur en veilig sportklimaat. Een 

nadere toelichting op deze services is te vinden onder deze link. 
 

Uitvoeringsbudget 

De landelijke overheid stelt jaarlijks budget ter beschikking voor de uitvoering van 

(onderdelen van) het Sportakkoord. Via de gemeente kan op Diemen een beroep doen uit 

een uitvoeringsbudget.  
In onderstaand overzicht wordt per ambitie aangegeven hoe in de uitvoering van het 

sportakkoord van Diemen is voorzien. Nadere uitwerking geschiedt op aangeven van de 

Kerngroep in samenspraak met alle Supporters van het Sportakkoord.   
 

A: Een leven lang sport en bewegen voor iedereen 
1. Goed sport- een beweegaanbod voor de jongste jeugd.  

Pilot met buitenschoolse opvang, sportverenigingen en -aanbieders, buurtsportcoaches 

en vakdocenten in het onderwijs mede mogelijk gemaakt met het uitvoeringsbudget. 

2. Sport- en beweegactiviteiten voor ouders + kind. 

Actie onder leiding van de buurtsportcoaches met medewerking van sportverenigingen, 

kinderopvang en onderwijs.  

3. Introductie bal- en racketsporten voor de onderbouw in het onderwijs. 

Actie onder leiding van de buurtsportcoaches (verenigingsondersteuning) met 

medewerking van sportverenigingen, kinderopvang en onderwijs. 

4. Inloopfaciliteiten (sporthubs) voor senioren. 

Actie onder leiding van de buurtsportcoaches met medewerking van sportverenigingen 

en zorg en welzijnsinstellingen.  

5. Bekendheid vergroten van bestaand aanbod seniorensport. 

Actie onder leiding van de buurtsportcoaches met medewerking van sportverenigingen 

en zorg en welzijnsinstellingen. 

  

http://www.sportindiemen.nl/
mailto:sportakkoord@diemen.nl
https://www.allesoversport.nl/wp-content/uploads/2019/12/Dienstverlening-voor-sportclubs-binnen-het-Sportakkoord-dec-2019.pdf
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6. Meer aandacht voor senioren bij sportverenigingen. 

Gezamenlijk verenigingstraject met adviseur lokale sport, verenigingsondersteuning 

Diemen (buurtsportcoaches) en lokale sportverenigingen mede mogelijk gemaakt door 

de services van de landelijke sportkoepel 

7. Seniorensportmiddagen in de openbare ruimte: Cruyff court en de Meelbeskamp. 

Actie onder leiding van de buurtsportcoaches met medewerking van sportverenigingen 

en zorg en welzijnsinstellingen. 

8. Bekendheid vergroten van bestaand aanbod voor mensen met een beperking en/of 

chronische aandoening 

Actie onder leiding van de buurtsportcoaches met medewerking van Uniek Sporten, 

Wmo-adviesraad, sportverenigingen en zorg en welzijnsinstellingen. 

9. Vernieuwende activiteiten en sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking 

en/of chronische aandoening organiseren 

Actie onder leiding van de buurtsportcoaches met medewerking van Uniek Sporten, 

Wmo-adviesraad, sportverenigingen en zorg en welzijnsinstellingen. 

 
B: Duurzame sportinfrastructuur 
1. Optimale binnensportruimte. 

Werkgroep onder leiding van gemeente (verhuurder) en deelname van verschillende 

binnensportverenigingen, onderwijs en gebruikers (huurders).  

2. Impuls sportpark Diemen.  

Participatietraject met alle betrokken partijen mede mogelijk gemaakt door het 

uitvoeringsbudget. 

3. Optimaal sport- en bewegen in de openbare ruimte. 

Werkgroep onder leiding van buurtsportcoaches. 

4. Duurzame sportinfrastructuur. 

Extern advies voor een duurzame (energieneutrale en gasloze) inrichting van 

sportvoorzieningen en -accommodaties mede mogelijk gemaakt door het 

uitvoeringsbudget. 

5. Toekomstverkenning Sportcentrum Duran.  

Danktank onder leiding van gemeente en sportraad met watersportverenigingen, 

zwemscholen en overige betrokken partijen 

 

 

C: Vitale sport- en beweegaanbieders 
1. Oriëntatie organisatie en overlegstructuur Diemense sport. 

Advies en coaching traject met adviseur lokale sport, 

verenigingsondersteuning Diemen (buurtsportcoaches), Sportraad Diemen en lokale 

sportverenigingen en andere sportaanbieders mede mogelijk gemaakt door de services 

van de landelijke sportkoepel. 

2. Vernieuwende agenda voor de sport. 

Gezamenlijke workshops en trainingen waaronder ‘Lang leve de sportouder’ met de 

adviseur lokale sport, verenigingsondersteuning Diemen (buurtsportcoaches), Sportraad 

Diemen en lokale sportverenigingen en andere sportaanbieders mede mogelijk gemaakt 

door de services van de landelijke sportkoepel. 

3. Verenigingssupport op basis van een brede samenwerking. 

Intensivering verenigingsondersteuning Diemen (buurtsportcoaches) in samenspraak met 

de adviseur lokale sport gebruikmakend van de services van de landelijke sportkoepel 

voor ‘Vitaliteitsmonitor sportverenigingen’.  
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4. Professionele dwarsverbanden tussen verschillende sectoren. 

Pilot met buitenschoolse opvang, onderwijs, sportverenigingen en aanbieders en 

buurtsportcoaches mede mogelijk gemaakt met het uitvoeringsbudget. 
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6. Supporters van het sportakkoord 
De volgende partijen zijn Supporters van het Sportakkoord van Diemen. Vanuit een 

inhoudelijke betrokkenheid op één of meerdere van de onderwerpen in het Sportakkoord of 
als supporter in algemene zin zetten zijn hun schouders onder het sportakkoord. 
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