SPORT EN BEWEGEN GEEFT
NIEUWE ENERGIE

Lerende Netwerken VSG 8 juni 2021
Provinciaal sportakkoord Utrecht
Judith Jansen provincie Utrecht judith.jansen@provincie-utrecht.nl
Carolien Kram – Whise carolien.kram@whise.nl
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Inleiding
Gedeputeerde Hanke Bruins Slot is enthousiast over de goedkeuring door
Provinciale Staten:
“Sport is maatschappelijk goud dat je moet verzilveren. Als provincie kunnen we
hier een verbindende rol in hebben”
Inhoudelijke basis:
Beleidskader sport en bewegen 2021-2025 bewegen heeft 3 thema’s:

 Sport in de openbare ruimte.
 Duurzame sport
 Inclusieve sport
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Inleiding
Wat we willen:
Een sportbeleid die van toegevoegde waarde is voor de inwoners van
de provincie Utrecht.

Toegevoegde waarde van de provincie:
Waarmee kan de provincie ondersteunen en aanvullend zijn en hoe kunnen we de
maatschappelijke waarde van sport versterken?
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Inleiding
Doelen van het Provinciaal sportakkoord Utrecht
 Bouwen aan een netwerk voor sport en bewegen op regionaal niveau.
 Samenwerken aan sport en bewegen in Utrecht.
 Mede uitvoering geven aan het realiseren van de doelstellingen van de provincie.
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Inleiding
Rol van de provincie
 Faciliterende en verbindende rol in het opbouwen van het netwerk en
organiseren van het provinciaal sportakkoord.
 Inhoudelijke rol om partijen uit te dagen mee te werken aan de provinciale
doelstellingen.
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Stappen sportakkoord
Milestones
 Start van het traject

mei 2021

 Bestuurlijke kick off

sept 2021

 Partijen en ambities in kaart

nov 2021

 Invulling geven aan het akkoord dec 2021
 Ondertekend sportakkoord

maart 2022
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Stappen sportakkoord
1. Verkenningsfase juni-aug
 8 juni VSG bijeenkomst ‘lerende netwerken’ in de provincie Utrecht
• 17 juni ambtelijke oploop voor beleidsmedewerkers van de gemeenten
• Zicht op de warme relaties van de provincie waarmee gesprekken gevoerd worden.
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Stappen sportakkoord
2. Ambities ophalen sept – okt





(Bestuurlijke) Kick off 10 september 2021
De uitkomsten van de Oploop sessie van 17 juni geeft input voor het programma.
Inzet Social Profit Canvas voor zicht op impact bij de drie thema’s.
Het vervolgen van de gesprekken met de warme relaties van de provincie.
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Stappen sportakkoord
3. Ambities en partijen in kaart nov – dec
 Warme relaties zijn in beeld. We stimuleren dat zij weer nieuwe relaties brengen.
 Kwaliteit staat op 1! Niet alleen overheden maar ook andere (maatschappelijke)


organisaties en het bedrijfsleven. Differentiatie tussen partners is belangrijk.
In eerste instantie is ‘meedoen’ het belangrijkste, maar we verleiden ze graag tot
participatie.
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Stappen sportakkoord
4. Koplopers en aanvoerders van de thema’s jan – feb
 We ondersteunen de koplopers en de aanvoerders bij het inhoud geven en aan de




thema’s. Bijvoorbeeld door een social profit canvas sessie en het creëren van
eigenaarschap.
Aan de hand van themabijeenkomsten bevragen we de verschillende deelnemers om
ideeën en nieuwe thema’s in te brengen. Hier kunnen buurtsportcoaches een bijdrage
aan leveren. Stimuleer buurtsportcoaches om bewegen en sport op de agenda te zetten
en te participeren rondom thema’s die voor hen relevant zijn.
Begin daar waar de meeste energie zit.
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Stappen sportakkoord
5. Opstellen provinciaal sportakkoord Utrecht

jan – feb 2022

 Op basis van alle thema bijeenkomsten, werksessies en gesprekken en intervisies vullen



we samen het provinciaal sportakkoord Utrecht.
Opzetten van een monitoring tool.
De koplopers nodigen weer nieuwe deelnemers uit

6. Ondertekenen van het Sportakkoord dec - maart 22
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Tot slot
Vragen, suggesties of input?
 Kansen voor samenwerking of knelpunten in de praktijk
 Partijen die willen bijdragen aan het provinciaal sportakkoord

Stuur een mailtje met je reactie naar:
Judith Jansen provincie Utrecht judith.jansen@provincie-utrecht.nl
Carolien Kram – Whise carolien.kram@whise.nl
Roland Rijshouwer – Roland@sportworks.nl

BEDANKT VOOR JE AANDACHT!

