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1. RONDE VAN DE TOEKOMST
De toekomst van de sport in
Drenthe, het slotstuk
Hoe kunnen we als sport beter inspelen
op trends en ontwikkelingen die zich
voordoen in de samenleving? Als wij
ons proberen voor te stellen hoe de
sport in Drenthe er in 2030 voor staat,
is dat dan een toekomstbeeld dat wij
wenselijk achten? Wat kunnen we nu
al doen om de sport in de richting van
een positief toekomstscenario te sturen?
Hier is de afgelopen maanden hard aan
gewerkt door een consortium bestaande
uit RIVM, Mulier Instituut, VSG, NOC*NSF,
Kenniscentrum Sport en SportDrenthe.
De aftrap vond plaats op 25 februari en
na vervolgbijeenkomsten op 20 mei en
16 september konden wij de resultaten
laten zien tijdens de jubileumbijeenkomst
van 50 jaar SportDrenthe op 15 november.
Hier een korte samenvatting van de
Drentse Sport Toekomst Verkenning.

Transities in de sport
De wereld om ons heen verandert in
een hoog tempo en ook de sport is in
transitie. Mensen sporten op een andere
manier; ongeorganiseerde, zelf georganiseerde en commercieel georganiseerde
sport zijn in opkomst. Ondertussen
heeft de sportvereniging moeite om
qua ledenaanwas, vrijwilligers en soms
ook financieel het hoofd boven water te

houden. Technologie, media en de online
wereld hebben een grote rol gekregen,
waar sportmarketeers en commerciële
sport beter hun weg in lijken te vinden
dan de traditionele sportwereld.
Ook de wijze waarop sport beleidsmatig
wordt ingezet is in beweging, sport is niet
alleen een zinvolle vrijetijdsbesteding,
maar wordt steeds meer ook als middel
gezien voor verschillende complexe
maatschappelijke vraagstukken: gezondheid, preventie, sociale vraagstukken,
duurzaamheid, economie, en toerisme.
Zomaar enkele domeinen waarbij sport
wordt ingezet als een puzzelstukje van
de oplossing.
Ook de wijze waarop beleid wordt
gemaakt verandert. Sportbeleid is niet
alleen maar een een-tweetje tussen
gemeente en sportverenigingen, ook
commerciële aanbieders, sportevenementen en andere vormen van sportorganisaties spelen een steeds grotere
rol. Het is niet langer de gemeente die
topdown beleid maakt, er wordt steeds
meer bottum-up gewerkt, waarbij de
maatschappij, markt en de overheid
samen beleid maken en invulling geven
aan ambities. Het nationale sportakkoord,
preventie akkoord en de vele lokale
akkoorden zijn hier voorbeelden van.

De sportieve toekomst van
Drenthe
Drenthe heeft veel te bieden. Vele
sportverenigingen met de vrijwilligers die
daar actief zijn; verenigingsparticipatie
ligt in Drenthe ruim boven het landelijk
gemiddelde. Daarnaast een groot aantal
sportieve evenementen, mooie sportaccommodaties zowel binnen als buiten, de
natuur in Drenthe leent zich uitstekend
voor sport en bewegen! De samenwerking in Drenthe tussen vele organisaties
die zich inzetten om met sport Drenthe
een beetje beter te maken is uniek. En
zo zijn er nog meer zaken benoemd waar
we in Drenthe trots op zijn.
In 2019 hebben we hier een strik om
gedaan door samen in beeld te brengen
wat we met elkaar goed doen op het
gebied van sport en bewegen. Waar
we trots op zijn maar ook wat willen
behouden voor de toekomst! De opgaven
die we in Drenthe kennen voor de
toekomst zijn bij elkaar gebracht in deze
sport toekomst verkenning:
www.sportenbewegenincijfers.nl/
beleid/werken-met-data/pilot-Drenthe

Zes opgaven voor sport en
bewegen in Drenthe
Onderwijs – de motorische vaardigheden
van kinderen gaat hard achteruit. Hoe
zorgen we dat kinderen vaardig worden

en blijven in bewegen en daarmee een
positieve attitude ontwikkelen ten opzicht
van deelname aan vormen van bewegen
en sporten?
Vitale sportclubs – de sportende mens
organiseert zich anders, verenigingen
komen onder druk, hoe kunnen verenigingen in deze turbulente omgeving toch
hun corebusiness; deelname aan sport
en bewegen, overeind houden, hoe blijft
onze club vitaal?
Leefstijl – hoe organiseren we met
elkaar een gezonde omgeving waarin
de gezonde keuze de makkelijke keuze

voor regiopromotie van Drenthe en
daarmee mensen verleiden om naar
Drenthe te komen om te verblijven?
Sociaal – toegankelijkheid van deelname
aan sport en beweging is een uitdaging,
hoe zorgen we ervoor dat iedereen mee
kan doen en dat sport en bewegen ook
een middel is om mensen weer deel
te laten nemen aan de maatschappij.
Speciale aandacht gaat hierin uit naar de
mensen met een beperking, de aangepaste sporter.
Infrastructuur – er wordt niet alleen
binnen maar ook buiten gesport. Hoe

tussen alle belanghebbenden gezocht
moeten worden naar de oplossingen.
Op dit moment wordt daar lokaal in alle
gemeenten aan gewerkt in de vorm van
het opstellen van lokale sportakkoorden.
Is het dan ook wenselijk dat we met
elkaar op provinciaal niveau afspraken
maken om de sport in Drenthe beter te
maken?
Vanuit de RSTV is in ieder geval duidelijk dat er behoefte is aan een integraal
plan waarmee we met Sport in Drenthe
voortbouwen op wat we al goed doen
en wat nog beter kan. Laten we dit met

wordt en daarmee een toename aan
gezond gewicht in Drenthe kunnen realiseren? Op dit thema ligt de uitdaging om
de verbinding te zoeken met de preventieagenda en de achterliggende problematiek van de gezondheidsachterstanden
aan te pakken.
Economie – mensen willen een totaalbeleving, een unieke ervaring en ook
onthaasting, rust en ruimte. Drenthe is
bij uitstek een plek waar dit kan! Hoe
kunnen we sport en bewegen inzetten

richten we de buitenruimte zo in dat
het verleid tot bewegen alsmede dat de
binnen accommodaties van dat niveau
zijn dat er voldoende plekken zijn om te
sporten en bewegen en ook nog eens op
een duurzame manier?
Kortom, de toekomst geeft ons uitdagende opgaven waaraan we met sport en
bewegen een bijdrage kunnen leveren.
Het zijn uitdagingen die niet zomaar bij
de gemeente of provincie neergelegd
kunnen worden. Er zal in samenwerking

elkaar oppakken. Want sport en bewegen
doet er toe!
Voor meer informatie, neem contact op
met SportDrenthe, Hans Slender en Mieke
Zijl helpen graag bij uw vragen.
E-mail:
hslender@sportdrenthe.nl
mzijl@sportdrenthe.nl
Tel: 0528-233775

2. SPORTIFICERING
‘Yes, er zijn echt veel
aanmeldingen op de cursussen
door de samenwerking met de
Super Prestige’ rolde er begin
januari binnen bij Drenthe
beweegt. Eén van de gevolgen
van ‘Sportificering’, een van de
programma’s binnen Community
of Sport 2019.
Er ging niets nieuws gebeuren,
maar we wilden vooral versterken

wat er al was. Dat was en is het
idee achter het Community-jaar.
Er was al veel samenwerking
tussen sport en andere domeinen,
tussen sportorganisaties en
andere maatschappelijke
organisaties, maar het sport-jaar
bleek een goede reden om de
samenwerking te versterken en uit
te bouwen. We noemen een aantal
voorbeelden:

Break the Stigma for Families
Samenwerking tussen SportDrenthe,
Op Fietse en GGZ Drenthe. Fietsen wordt
ingezet als therapie voor gezinnen,
waarbij vooral gewerkt wordt aan
openheid rondom psychische
problematiek. Dit programma heeft een
vlucht genomen. Het blijft eigendom van
GGZ Drenthe en hoewel er contacten zijn,
moet er gekeken worden naar middelen
om alles door te zetten.

Boeken en fietsen
Het gaat vooral om de populaire fietssport en haar enthousiaste beoefenaars
en vrijwilligers, de bibliotheek in te
brengen, Het gaat om een samenwerking
tussen Biblionet, Super Prestige Gieten,
de bibliotheek in Gieten en Drenthe
beweegt. Komend jaar krijgt het project
op meerdere plaatsen in Drenthe navolging.

Uitdagendste plekje van Drenthe
Door de samenwerking van SportDrenthe,
de Hanzehogeschool en het IVN Noord
werd er door middel van een verkiezing,
de nadruk op buitenspelen en de kracht
van de natuur en buiten-zijn benadrukt.
De samenwerking kreeg verder vervolg in
het Gezonde omgeving programma van

de Buurtsportacademie. In de komende
periode gaan de partijen verder met
gezonde schoolpleinen.

Why we cycle
Midden in de zomer, werd er in de
Nieuwe Kolk, theater en bioscoop in
de publiekspremière van Why we cycle
georganiseerd. Een samenwerking van
de Asser Jeugdtour, Drenthe gezond,
SportDrenthe en de Nieuwe Kolk.
Dit was een eenmalige bijeenkomst,
maar de samenwerking is iedereen goed
bevallen.
Een aantal samenwerking zijn niet
gelukt. Maar dat er geen activiteit is
gestart, of in ieder geval geen ‘beeldbepalende’, zegt niet dat er geen resultaat

is geweest. In sommige gevallen was
alleen kennismaking voldoende voor
meer contact als het nodig is. Zo is er bij
verenigingen bemiddeld met Hartveilig
Drenthe om hulpverleningsnetwerken op
te zetten, zijn er met de BOKD (bewoners
overleggen kleine dorpen) samengewerkt
bij de inrichting van beweegpleinen en
specifieke inrichting van dorpshuizen. En,
zijn bestaande samenwerkingen (denk
aan de WMD -waterleidingmaatschappij
Drenthe- en Drenthe Gezond) verder
uitgebouwd.
Sportificering, zoeken naar nieuwe
samenwerking, werd door de insiders
genoemd als belangrijke winst van het
Community-jaar in 2019.

3. SPORTCLUB DRENTHE
De sportvereniging in vele
gemeenten is het kloppend hart
van sport en bewegen, maar
ook van het sociale leven van
de inwoners. Sporten is in fysiek
opzicht gezond, maar ook het
sociale aspect is een belangrijke
factor voor het welzijn van de
inwoners. Een groot deel van alle
verenigingen draait nog steeds
op vrijwilligers, terwijl in deze
veranderende maatschappij
het voor leden niet meer
vanzelfsprekend is de handen
uit de mouwen te steken, de
mentaliteit verandert.
Binding
Ook al kan sporten op vele manieren:
individueel, in teamverband, in groepsvorm, competitief of recreatief: bij een
club, vereniging, sportschool of voor
jezelf, nog altijd is de sportvereniging de
belangrijkste plek waar mensen bij elkaar
komen om gezamenlijk te sporten. Het
sociale aspect is daarin belangrijk. We
zien dat mensen op deze plekken ook
het langst blijven sporten, daar waar ze
binding ervaren. Belangrijk is dan wel
dat er binding is. Een goed functionerend

bestuur, aangevuld met commissies
en andere actieve leden, is als een
kloppend hart voor de sportvereniging.
Een dergelijk bestuur zorgt ervoor dat de
gouden driehoek van aanbod, kader en
accommodatie continu in balans is, dat de
kracht die in de sportvereniging zit wordt
benut, dat de sfeer op de vereniging
goed en veilig is en dat het beleid en de
ambitie van de vereniging passen bij de
eigen identiteit en cultuur. Dat zorgt voor
binding.

Maatschappelijke functie
Sportclub Drenthe staat voor het
programma dat gaat over (sport-)
verenigingen, het kader, maar vooral ook
de inzet die we moeten plegen om de
maatschappelijke functie van verenigingen te versterken. Een sportvereniging, daar waar het bij de competenties,
cultuur en ambitie van de vereniging
past, moet in onze beleving actief op
zoek naar verbindingen met andere
partijen in de eigen omgeving om
daarmee te voorzien in de behoeften van
de leden. Denk bijvoorbeeld aan mensen
die nauw betrokken zijn bij de vereniging (zoals ouders) en buurtbewoners.
De vereniging is dan beter in staat om
bestaande leden te behouden, betrokkenen meer te binden en buurtbewoners
aan te trekken. Wij denken dat een

sportvereniging haar eigen bestaansrecht
vergroot als zij ondernemend is, samenwerkt met andere partijen, vraag- en
buurtgericht denkt en vasthoudt aan
een langetermijnvisie. Het is daarbij
geen kwestie van groot/klein, binnen-/
buitensport of team/individueel. Iedere
sportvereniging is in principe in staat om
opener te worden, maar dan moeten ze
hier wel voor openstaan.

Ambitie
Hoe mooi zou het zijn als binnen
Sportclub Drenthe alle verenigingen de
ondersteuning kunnen vinden die ze
zoeken. Wij willen daarom de, veelal
vrijwillige, bestuurders van
sportverenigingen adviseren en op maat
ondersteunen en stimuleren bij hun
ambities om een bredere maatschappelijke rol op zich te nemen. We
willen verenigingen ondersteunen met
speciale programma’s, doelgroepgericht
sportaanbod en we geven advies en
ondersteuning bij beleidsvraagstukken.
Ook kijken we naar mogelijkheden om
vernieuwend sport- en beweegaanbod te
implementeren.
We hopen dat we de organisatiekracht
van het merendeel van de circa 1.400
Drentse sportverenigingen hiermee
kunnen bevorderen en dat een

aanzienlijk deel van hen bereid is om
op een breder front maatschappelijk
actief te worden c.q. te blijven. We
willen dat een op de drie verenigingen
is aan te merken als maatschappelijk
georiënteerde sportvereniging, die meer
dan alleen haar leden bedient en een
open houding naar de veranderende
samenleving heeft. Sportverenigingen die
zich (verder) ontwikkelen tot belangrijke
partners in het sociale domein voor
Drentse gemeenten en de provincie
Drenthe. Samen zijn we sterker, vormen
we Sportclub Drenthe en winnen we veel
met sport.
Hans de Lang
SportDrenthe

4. DRENTHE OP HET PODIUM
AxMan
Challenge
Bekijk hier een compilatie van
de vele sportactiviteiten in
oktober t/m december 2019

Boeken
& fietsen
3 oktober

3 november

StOERe
middag

Geopark Hondsrug
Classic

1 november

6 oktober

Super Prestige
Gieten

Denksportweek
19 – 27 oktober

13 oktober

SportDrenthe
Draait Door
15 november

Drenthe 200
28 december

5. PUBLICATIES
RTV Drenthe besteedt op
3 januari in de Warming Up een
kwartier uitzending aan Drenthe
European Community of Sport.

Het filmpje, gemaakt door Vincent
Kreuze, Het Media atelier is ook
terug te vinden op het YouTube
kanaal van Drenthe beweegt.

Tijdens de slot bijeenkomst op
28 december lieten we in een
fotoloop zien wat er het afgelopen
jaar allemaal gebeurde.

Op 10 december mochten we voor
de tweede keer naar Brussel,
dit keer om de titel op te halen
voor de beste European Community
of Sport van 2019 als het gaat om
de uitvoering.

Colofon
Drenthe Beweegt, januari 2020

Programmamanager
Drenthe beweegt
Hans Derks
info@drenthe-beweegt.nl
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Vormgeving
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