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Haags Sportakkoord 

Beste sport- en beweegvrienden, 
 
Als wethouder ben ik er trots op dat u in het kader van het Haags Sportakkoord  
met zovelen deelnam aan het stadsgesprek Alle Hagenaars in Beweging op 27 
maart jl. We hebben dankzij u een goed beeld gekregen van belangrijke 
onderwerpen en ambities voor het Sportakkoord.  
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In het Sportakkoord leggen we de Haagse sport- en beweegambities tot 2022 vast. 
Het Akkoord bevat straks een overzicht van de doelen die we samen willen bereiken. 
Het is een tussenstap op weg naar uw en ons einddoel: alle Hagenaars in beweging 
in 2030. Wat ik ook van de stadsgesprekken heb opgestoken is hoe belangrijk het is 
dat we met elkaar in contact blijven. Om ons einddoel te bereiken moeten we signalen 
blijven uitwisselen, kansen en knelpunten benoemen en vooral de lijnen openhouden. 

In 3 stadsgesprekken werken we toe naar het definitieve Sportakkoord. U was 
aanwezig bij het tweede stadsgesprek Alle Hagenaars in Beweging. Daar ging u in 
gesprek over thema’s die u en uw organisatie raken. Bijvoorbeeld over het in 
beweging krijgen van inactieve burgers van alle leeftijden. Over het blijven sporten 
van jongeren tijdens hun studie en wat mensen met een zorgvraag nodig hebben om 
in beweging te komen of blijven. Veel aandacht had u ook voor het bewegen en 
sporten voor mensen met een beperking en seniore Hagenaars.    

Bijna 100 deelnemers, 6 gespreksthema’s en een sportieve omgeving waren de 
ingrediënten voor een goed gesprek. In dit digitale wedstrijdverslag is kort samen-
gevat wat aan de tafels is besproken en welke suggesties zijn gegeven. Op de een-
na-laatste pagina vindt u ook een video-impressie van de avond. Deel dit verslag 
gerust met uw leden en andere geïnteresseerden.  

De uitkomsten van de stadsgesprekken zijn voor ons inspiratie om een eerste versie 
van het Haags Sportakkoord op te stellen. De belangrijkste ambities en keuzes 
leggen we vervolgens digitaal aan u voor. U ontvangt hierover een mail. Tijdens de 
Nationale Sportweek van 20 tot 29 september, presenteer ik u het definitieve 
Sportakkoord. 
 
Met sportieve groet, 
 
Richard de Mos 
Wethouder Economie, Sport, Buitenruimte 
Gemeente Den Haag 

Haags Sportakkoord  

Stadsgesprekken

Wedstrijdverslag 27 maart

Oplevering Haags Sportakkoord

Bedankt voor uw bijdrage!
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Koppel naschools aan-
bod nog meer aan 
verenigingen, zodat 
sporten na de basis-
school vanzelfsprekend 
blijft. 
 
Gebruik studenten Sport 
& Bewegen voor het 
naschoolse aanbod. 
 
Maak het brede aanbod 
aan naschoolse activitei-
ten nog zichtbaarder. 
Vergeet zwemmen niet!  
 
Clubs zouden ouder-kind 
sportactiviteiten kunnen 
organiseren voor meer 
ouderbetrokkenheid. 
 
Het aanbod voor kinde-
ren tot 4 jaar moet  
vooral dichtbij huis zijn. 
Betrek de ouders en  
leer hen direct over het 
belang van bewegen. 
 
Gebruik data van  
consultatiebureaus en 
voorschoolse opvang  
voor het beoordelen van 
beweegachterstand.  

Aan tafel besproken

Enkele van  
uw suggesties

Bij het naschools sportaanbod moet plezier voor-
op staan. Dan is het mogelijk om het zelfver-
trouwen, de motorische en sociale vaardigheden 
van kinderen te vergroten. Het gaat om het ont-
dekken en ontwikkelen van talenten, een brede 
oriëntatie dus. Er moet aanbod zijn voor alle 
schoolgaande kinderen, met differentiatie naar 
niveau (o.a. motorische vaardigheden) en speci-
ale aandacht voor kinderen die nu niet actief zijn. 
Ouder-kind-activiteiten helpen bij de ouderbetrok-
kenheid.  
 
Bij kinderen jonger dan 4 jaar, zijn de consultatie-
bureaus en kinderopvang belangrijke partners, 
willen we zicht krijgen op de beweegactiviteit van 
deze groep. Om iedere 2 jaar (van 0-2, 2-4 en 4-
6) beweegachterstand te signaleren en aan te 
pakken, heeft een vakleerkracht specifieke ken-
nis nodig. Signalen en kennis hierover moeten 
besproken worden met de ouders. De focus moet 
liggen op kinderen uit doelgroepen waar een 
actieve leefstijl niet vanzelfsprekend is. 

Wat is ervoor nodig om kinderen (0-12 jaar) die 
onvoldoende bewegen te verleiden tot meer en 
beter bewegen, via lidmaatschap van een sport-
vereniging of op andere wijze? En hoe kunnen 
we sportende kinderen uitdagen om ook andere 
sporten te leren kennen? 

Kinderen 0-12 jaar
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Ouders en hun kinderen 
kun je beiden binden als 
ze komen sporten, met 
een brede intake. 
 
Breng financiële rege-
lingen om te sporten dich-
ter bij de ouders en maak 
de regeling makkelijker. 
Klik hier voor de regeling 
Kinderen Doen mee. 
 
Richt een chillplek in  
voor jongeren in de 
sportclubhuizen.  
Zoek aansluiting bij  
hun leefwereld (bv. 
Pokemon GO). 
 
Deel de successen met  
en talenten van jongeren 
via social media. 
 
Laat jongeren een sport 
CV maken. Net zo be-
langrijk als diploma’s. 
 
Bied als verenigingen  
in dezelfde wijk samen 
een naschools aanbod 
voor scholen (voortgezet 
onderwijs). 
 

Aan tafel besproken
Voor de doelgroep 12-16 jaar zijn de volgende 
drempels om te gaan sporten besproken: ontoe-
gankelijkheid en afstand van een sportclub, 
sociale en groepsdruk, volle agenda’s en digitale 
verleidingen. Maar ook teleurstellingen (hoge 
verwachting wat betreft eigen talent) en 
lichamelijk ongemak spelen mee.  
 
De oplossing bij deze doelgroep ligt deels bij de 
ouders: vergroot de ouderbetrokkenheid, maak 
financiële regelingen beter bekend en werk als 
verenigingen samen om jongeren te binden. Voor 
de jeugd zelf is het zoeken naar aansluiting op 
hun leefwereld. ‘Moeten’ werkt niet. Maar de 
concurrentie met de vele leuke bezigheden van 
jongeren is groot. 

Jeugd 12-16 jaar

Hoe zorgen we ervoor dat jeugd blijft sporten 
ondanks dat hun leven snel verandert? Welke 
mogelijkheden ziet u om deze Hagenaars in 
beweging te krijgen en te houden? 

Enkele van  
uw suggesties

https://www.ooievaarspas.nl/ooievaarspas-informatie/informatie-over-de-ooievaarspas/regeling-kinderen-doen-mee-kdm
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Organiseer een studen-
tensportkaart waarmee  
je verschillende sporten 
kan doen, zonder direct 
aan een abonnement of 
contributie vast te zitten. 
 
Het sportaanbod moet 
digitaal goed zichtbaar 
zijn. 
 
Geef studenten korting op 
contributie, laat hen in na-
tura (als trainer) betalen 
en organiseer beurzen. 
 
Zorg voor multiclubs, ur-
ban sports of clubs waar 
kort en wellicht gratis kan 
worden gesport. 
 
Creëer een community  
en ontmoetingsplek waar 
studenten verplichtings-
vrij kunnen sporten. 
 
Kan de Ooievaarspas ook 
voor studenten gelden? 
 
Breng het sportaanbod 
naar de mbo en hbo-
instellingen en promoot 
sport met aansprekende 
rolmodellen in samenwer-
king met de sportbonden. 

Aan tafel besproken
Om jongeren en studenten in de leeftijd van 16-
24 jaar te verleiden tot sporten en bewegen, 
moeten we rekening houden met hun permanen-
te geldgebrek en tijdelijke aanwezigheid in de 
stad.  
 
Er werd geconstateerd dat de overgang van 
jeugd naar volwassenensport doorgaans te groot 
is en daardoor niet aantrekkelijk. Ook spelen de 
afstand naar een vereniging (bijvoorbeeld aan de 
rand van de stad), andere verleidingen, drukke 
agenda’s en culturele verschillen een rol.  
 
De oplossingen moeten we vooral zoeken bij bre-
de toegankelijkheid van sporten: buitensporten, 
niet direct lid hoeven te worden, het hele jaar 
rond kunnen sporten, samenwerking van vereni-
gingen én bij het verbeteren van de communi-
catieve en sociale aspecten van de sport.  
 
Als ideeën zijn ook geopperd: een combinatie-
functionaris voor studenten en gratis of goed-
koper OV. 

Enkele van  
uw suggesties

Jongeren/studenten (16-24 jaar)
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Ook volwassenen kunnen 
met de Ooievaarspas 
korting krijgen op sporten. 
 
Het zou helpen als het 
parkeren bij sportaccom-
modaties gratis is en als 
vervoer naar verenigin-
gen beschikbaar zou zijn. 
 
Zorg als verenigingen 
voor meer flexibiliteit en 
maatwerk, zodat samen 
sporten makkelijker wordt. 
Dat zou kunnen d.m.v. 
een Haagse Sportkaart.  
 
Organiseer ‘samen 
sporten’ voor (klein)kin-
deren en volwassenen.  
 
Zet in op doorverwijzing 
van huisartsen richting 
sport- en beweegaanbod. 
 
Zorg dat bewegen 
beloond wordt. Een 
voorbeeld daarvan is 
Fitcoins 
 
Koppel grote sport-
evenementen (o.a. CPC) 
nog meer aan deelname 
vanuit verenigingen.

Aan tafel besproken
Hoe krijgen we inactieve Hagenaars in beeld? 
Ideeën richten zich vooral op de wijk: laagdrem-
pelige activiteiten, via (klein)kinderen, kennissen 
en sociale contacten. De huisarts kan ook hel-
pen, net als een lokale campagne. Speciale aan-
dacht is nodig voor alleenstaande en eenzame 
volwassenen, mensen met overgewicht, met 
financiële problemen en voor Hagenaars met een 
migratieachtergrond. 
 
Samen bewegen is ‘key’: met de (klein)kinderen, 
een buddy, vrienden of kennissen. Als je be-
weegt en meedoet, ontstaat het besef dat je 
vitaler wordt, plezier maakt en waardering krijgt. 
Een plek waar iedereen van 0-100 kan sporten 
zou helpen, evenals samenwerkende verenigin-
gen en buitensportvoorzieningen (zien nodigt uit).  
 
Meerdere partijen kunnen een rol spelen. Vereni-
gingen kunnen samen een Haagse sportkaart 
bieden voor flexibel sporten bij diverse clubs. De 
huisarts verwijst door naar sport- en beweegaan-
bod. De verzekeraar kan beweging belonen met 
een premieverlaging. Buurthuizen en bewoners-
organisaties zijn sparringpartners voor gemeente 
en sportorganisaties. Natuurlijk moet de volwas-
sene uiteindelijk zelf de motivatie opbrengen, 
maar we kunnen samen wel een handje helpen.  

Hoe kunnen we meer (werkende) Hagenaars en 
Hagenaars met (jonge) gezinnen aan het sporten 
en bewegen krijgen bij sportverenigingen of 
elders, passend bij hun levensomstandigheden? 

Enkele van  
uw suggesties

Volwassenen
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Twee voorbeelden van 
bredere leefstijlthema's: 
 
Klik hier voor  
Bewegen op Recept  
 
Klik hier voor 
Welzijn op Recept 
 
Maak het aanbod beter 
bekend bij zorg)professio-
nals en zet in op integraal 
aanbod: van maagverklei-
ning naar duurzaam blij-
ven bewegen na operatie. 
 
Vraag aandacht voor  
het matchen van vraag  
en aanbod voor mensen 
uit niet-westerse culturen. 
 
Begin bij wat iemand 
nodig heeft en wat zijn 
sociale netwerk kan 
betekenen, in plaats  
van een algemene 
doelgroepbenadering.

Aan tafel besproken
Dat sport en bewegen belangrijk is voor mensen 
met een zorgvraag, staat als een paal boven 
water. Het werkt preventief, geeft kwaliteit van 
leven (fysiek en mentaal) en vergroot het sociale 
netwerk. Niets dan voordelen, ook voor de pro-
fessionals om hen heen. Het vergroot ook hun 
netwerk en verbetert de samenwerking. 
 
Om deze mensen in beweging te krijgen is vooral 
maatwerk, vraaggericht werken en aanbod geba-
seerd op de zorgprofielen (zorgzwaarte) nodig. 
Een goed voorbeeld is ‘bewegen op recept’ dat 
wordt voorgeschreven door zorgprofessionals. 
Beweegmakelaars en buurtsportcoaches zijn es-
sentieel in dit proces. Ook moeten voorzieningen 
zoals vervoer en financiering goed op orde zijn. 
 
Het Haagse beweegaanbod lijkt redelijk in beeld. 
Mensen uit niet-westerse culturen zijn vaak nog 
onbekend met het aanbod. Voorwaarde is dat het 
beweeg-aanbod laagdrempelig en dichtbij is. 

Hoe kunnen we inactieve volwassenen met een 
zorgvraag verleiden tot een actieve levensstijl? 
En wat is nodig om het passende beweegaanbod 
te behouden en/of nieuw aanbod te ontwikkelen 
voor deze doelgroep? 

Enkele van  
uw suggesties

Volwassenen met een zorgvraag

https://www.sportimpuls.nl/bewegen-op-recept/
https://www.sociaalwerknederland.nl/thema/sociaal-gezond/publicaties/publicatie/5678-folder-welzijn-op-recept


 
 
 
 
 

Haags Sportakkoord 9

Ontwikkel een sportstrip-
penkaart voor ouderen 
waarmee zij verschillen- 
de sporten kunnen 
beoefenen. 
 
Leg als sportvereniging  
en -organisatie contact 
met elkaar (op alle 
niveaus) en verwijs naar 
elkaar door. Maak ook 
gebruik van het onderwijs 
in de wijk/het stadsdeel. 
 
Klik hier voor een mooi 
voorbeeld van samenwer-
kende verenigingen en 
organisaties in Loosdui-
nen: ‘Madestein beweegt 
je 2019’. 
 
Vergroot maatschappe-
lijke impact van Haagse 
sportorganisaties en – 
verenigingen door profes-
sioneel kader in te zetten. 
 
Door samenwerking en 
netwerken vergroot je de 
organisatiekracht. Opti-
maliseer hierbij het ge-
bruik van accommodaties: 
maak er met meerdere 
verenigingen gebruik van. 

Aan tafel besproken
Allereerst gebruiken we voortaan allemaal de-
zelfde term: ouderen (dus niet senioren, 55+ etc). 
 
De wijken waar Haagse ouderen wonen zijn het 
startpunt voor contact. Het aanbod op maat, 
wordt mede ontwikkeld met (zorg)professionals 
die weten wat speelt. Al het aanbod is gekoppeld 
aan sociale aspecten: koffie, thee en een praatje 
na het sporten. Voorwaarden zijn voldoende faci-
liteiten in de wijk en het aanbod en de voordelen 
ervan moeten bekend zijn (media). Gebruik hier-
voor sportieve en positieve ouderen als rolmodel. 
 
Sportverenigingen en -organisaties kunnen hier-
toe meer samenwerken en verbindingen/contact 
leggen met organisaties in de wijk. Er is nog vol-
doende ruimte in sportaccommodaties op mo-
menten dat ouderen willen bewegen, meestal 
tussen 9:00 en 15:00. De buurtsportcoaches 
hebben een schakelfunctie. 

Als Hagenaars ouder worden, verandert hun 
sport en beweeggedrag. Moeten we bewegen in-
zetten als preventief middel om hen zolang 
mogelijk zelfstandig en zelfredzaam te houden? 

Enkele van  
uw suggesties

Ouderen

https://www.haagmedia.nl/madestein-beweegt-je-2019/
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Zorg dat het aanbod (o.a. 
via het Beweegloket) voor 
deze sporters en hun 
ouders en begeleiders 
goed digitaal vindbaar is. 
 
Sportverenigingen en -
aanbieders werk samen! 
Deel kennis en genereer 
input voor een passend 
sport- en beweegaanbod. 
 
Realiseer een keurmerk 
voor gebruiksvriendelijke 
sportvoorzieningen. 
 
Wees als gemeente alert 
op de continuïteit van 
nieuwe sportinitiatieven 
voor deze doelgroep. 
 
Zet in op doorverwijzing 
van zorg(professionals) 
naar sportaanbieders.  
 
Creëer gelijktijdig aanbod 
voor sporters en hun 
mantelzorgers en 
begeleiders. 

Aan tafel besproken
Geld is niet alleen de oplossing om mensen met 
een beperking net zo veel te laten bewegen als 
mensen zonder beperking. Het zou wel helpen 
om sportaccommodaties en hun faciliteiten (toi-
letten, liften, parkeerplaatsen) toegankelijk te ma-
ken, vrijwilligers te trainen en kleinere groepen te 
organiseren (lees: extra trainers en ruimte). Geld 
helpt ook om het mogelijk te maken dat meer 
mensen met een beperking en een krap budget 
kunnen gaan sporten. De Ooievaarspas levert 
vaak veel gedoe op voor sporters en aanbieders. 
 
Voor het besef dat mensen met een beperking 
goed kunnen meedoen op een reguliere sport-
vereniging, is geld niet het antwoord. Ook niet 
voor een veilig gevoel voor sporters en 
begeleiders. Hiervoor is meer bewustwording bij 
sportaanbieders en sporters nodig. Een inclu-
sieve Haagse sportcampagne kan hierbij helpen, 
ook om draagvlak te creëren binnen sportvereni-
gingen. Mensen met een beperking willen zich 
gewenst, gezien en veilig voelen op een 
sportclub. 
 
Verder zien we dat zowel sportaanbieders als or-
ganisaties voor mensen met een beperking nog 
lang niet altijd bereid zijn met elkaar in gesprek te 
gaan en samen mogelijkheden te verkennen. Dit 
is nodig om het juiste en best aansluitende 
aanbod te organiseren. Ook hier komt de sport-
strippenkaart als gewenst naar voren. 

Welke behoeften zijn er op het gebied van sport- 
en beweegaanbod voor mensen met een beper-
king? Wat is nodig om bestaand aanbod te be-
houden en nieuw aanbod te creëren? En hoe 
zorgen we ervoor dat deze groep Hagenaars het 
aanbod weet te vinden? 

Enkele van  
uw suggesties

Hagenaars met een beperking
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Eind mei                     
20-29 september        
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Planning

Turnvereniging C.G.V. Die Haghe 
Alle gespreksleiders 

Met dank aan

Toetsen ambities Haags Sportakkoord 
Nationale Sport Week en  
presentatie Haags Sportakkoord  

Haags Sportakkoord: stadsgesprek ‘Alle Hagenaars in beHaags Sportakkoord: stadsgesprek ‘Alle Hagenaars in be……
Watch later Share

Onderstaande video toont een korte impressie van het stadsgesprek

https://www.youtube.com/watch?v=8Z2iydQm30Q
https://www.youtube.com/channel/UC5_HpKvZl7Oxr_UimTfC2Jg

