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In 1981 ben ik geboren in Ridderkerk Oost, tegenwoordig woon ik op de Bliek. 
Als klein jongetje speelde ik veel buiten met vriendjes, we voetbalden hele 
dagen op het schoolplein van basisschool De Wingerd. Ook sporten in 
verenigingsverband vond ik fantastisch. Ik heb twaalf jaar aan 
wedstrijdzwemmen gedaan bij Poseidon 56 en negen jaar honkbal gespeeld bij 
de Ridderkerk Rowdies. Toen ik 24 jaar was, begon ik bij defensie. Daar werd 
natuurlijk veel gesport om topfit te zijn. 

In 2008, op 26-jarige leeftijd, veranderde mijn leven voorgoed. Tijdens een 
missie in Afghanistan reed ik op een bermbom. Ik lag ruim drie maanden in 
coma, mijn trommelvliezen waren geklapt, mijn kaak was gebroken en ik 
verloor beide benen. Vroeger zei ik: 'als ik mijn benen verlies, dan hoeft het voor 
mij niet meer'. Maar als sportman in hart en nieren besloot ik na dit ongeluk niet 
bij de pakken neer te gaan zitten. Ik ben op zoek gegaan naar nieuwe 
uitdagingen. Je kan namelijk alles, ook in een rolstoel. Alleen je moet wel willen. 

Ik heb Nederland inmiddels drie keer vertegenwoordigd op de Invictus Games 
op de onderdelen zwemmen, rolstoelbasketbal en rolstoeltennis. Dit 
internationale sportevenement is opgericht door de Britse prins Harry. Het 
heeft als doel om ex-militairen te helpen bij de verwerking van hun 
verwonding(en). Daarnaast heb ik diverse malen meegedaan aan de Nijmeegse 
vierdaagse en momenteel train ik voor “The Big Six”. Binnen twee jaar wil ik als 
eerste Nederlander de marathon van Bosten, New York, Chicago, Berlijn, Tokio 
en Londen rollen. Om dit waar te maken ben ik een crowdfunding gestart. Wat 
daarvan overblijft gaat naar Stichting Hulphond Nederland. 

Als trots ambassadeur van het Sportakkoord Ridderkerk hoop ik een inspiratie 
te zijn voor anderen. Ik wens alle Ridderkerkers veel sport- en beweegplezier. 
Alles kan. Als je maar wilt.

Ronald van Dort
Ambassadeur Sportakkoord Ridderkerk
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Inleiding
A. Van nationaal naar lokaal 
sportakkoord

In de zomer van 2018 werd het Nationaal 
Sportakkoord gesloten door de minister van Sport 
en vertegenwoordigers van NOC*NSF en de 
sportbonden, organisaties van gemeenten en 
provincies en tal van maatschappelijke organisaties 
en het bedrijfsleven.

Samen willen zij de sport versterken en de 
maatschappelijke kracht van sport optimaal 
benutten. Dat lukt alleen als daar lokaal uitvoering 
aan wordt gegeven. Daarom wordt in het verlengde 
van het landelijke akkoord momenteel overal 
gewerkt aan lokale sportakkoorden, ook in 
Ridderkerk.

In dit sportakkoord staan vijf thema’s centraal:

1. Inclusief sporten en bewegen

2. Duurzame sportinfrastructuur

3. Vitale sport- en beweegaanbieders

4. Positieve sportcultuur

5. Van jongs af aan vaardig in bewegen
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B. Ambities, acties en 
duurzaamheid 

Ambities (WHY?)

Bij alle 5 de thema’s zijn algemene ambities 
beschreven. Deze schetsen de richting die we op 
willen met dit thema. En de redenen waarom we 
dit thema zo belangrijk vinden met elkaar. 

Acties (WHAT?)

Wat we gaan doen om deze algemene ambities 
te bereiken is uitgewerkt in concrete acties. 
Bedoeld om niet in papierwerk te blijven hangen 
maar echt aan de slag te gaan met elkaar.

Duurzaamheid

Hierbij staat de duurzaamheid centraal. Onze 
inzet is erop gericht om het sporten en bewegen 
in Ridderkerk structureel te verbeteren. Alles 
met de blik op de langere termijn dus. 

C. Aanvoerders, coaches en 
financiering

De acties worden gedragen vanuit de aangesloten 
organisaties. Tijdens het schrijven van het akkoord zijn 
diverse partijen al opgestaan. Zo is een kernteam van 
aanvoerders en coaches ontstaan.

Aanvoerders

Voor iedere actie is er minimaal één organisatie 
“aanvoerder”. Deze rol betekent, net als in een 
sportteam, het voortouw nemen om sámen met de 
andere spelers resultaat te boeken. Zij voelen 
verantwoordelijkheid voor de betreffende actie en 
nemen initiatief om de actie op gang te brengen. 

Coaches

Per thema is er een “coach” die de voortgang van de 
diverse acties in beeld heeft, de verbinding tussen 
aanvoerders faciliteert en daarbij desgewenst de 
helpende hand biedt. Deze “coach” is een professional 
vanuit de gemeente, Facet of sportMEE. 

Financiering

Er is de eerste 2 jaar €30.000 per jaar beschikbaar voor 
het sportakkoord. Verderop in dit akkoord is hier een 
globale verdeling voor opgenomen. De precieze 
begroting maken we pas nadat de aanvoerders zich 
hierover hebben kunnen uitspreken. 



Het proces in beeld
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De bijeenkomsten hebben een positieve invloed 
hebben gehad m.b.t. de voortgang van de 

aangepaste zwemlessen voor mijn kinderen. 
Inmiddels hebben we nu 2 zaterdagen aangepast les 

gehad en ik dank jullie hier mede voor. Immers, was ik 
op de bijeenkomst direct in contact met alle betrokken 

partijen.
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De kracht van Ridderkerk (Deel 1) 
Veel partijen zetten zich, vaak al jarenlang, in voor een bewegend Ridderkerk. Meestal gebeurt dit door de tomeloze inzet van vrijwilligers. 
Door de jaren zijn er dan ook bijzondere krachten ontwikkeld binnen deze partijen. En de bereidheid om deze krachten te delen is enorm. 
Daarom hier een overzicht van diverse krachten, voorbeelden en good practices die beschikbaar zijn in Ridderkerk. 

VV Rijsoord 
Succesvol met walking football. In 
2021 mogelijk aan de slag met G-
voetbal. Sterk in fondsenwerving 
en breder kijken dan voetbal

Aardoom Hoveniers 
Inrichten groene en gezonde 
leefomgeving die beweging, spel en 
ontmoeting stimuleert 

Gymnastiek vereniging OKK
Vieren op 1 november 2020 hun 125-
jarig bestaan en bieden in alle wijken 
van Ridderkerk gymnastiek- en 
turnlessen voor jongens en 
meisjes/dames van 3 t/m 87 jaar

Anyam
Activiteiten rondom sport en spel 
voor verstandelijk beperkten en 
andere sportaanbieders hierbij helpen

Crossfit Ridderkerk
Sportschool met veel ideeën over 
bewegen in de buitenruimte en met 
waardevolle expertise op het gebied 
van individuele begeleiding 

Facet welzijnsorganisatie 
Organiseren en faciliteren veel 
activiteiten voor diverse doelgroepen. 
Verenigingsondersteuners, 
vrijwilligerssteunpunt

Farel college
Christelijke scholengemeenschap, 
van VWO tot VMBO. Bereik van 1400 
leerlingen, medewerkers en ouders. 
Ambitie: gezonde school voor 
‘bewegen en sport’. Reguliere LO-
lessen, sport- en voetbalklassen, 
examenvakken in de sport

Free to move
Stimuleren bewegen én sociale 
vaardigheden: special dance voor 
jongeren met beperking, beweging 
voor ouderen, ouder & kind dans

Fysiotherapie Ridderkerk-Bernisse-
Klaverweide
Sterk in begeleiding van specifieke 
doelgroepen (o.a. tieners, diabetes, 
70+, COPD). Helpen met valpreventie 
en infoavonden voor trainers

Ravottuh
Geeft kinderen letterlijk en figuurlijk 
de ruimte om te spelen en te leren in 
de natuur bij hen in de buurt

Platform Participatie Vluchtelingen 
Ridderkerk
Veel contact met statushouders, 
zowel collectief als 1 op 1; wekelijks 
sport-uur, zwemafspraken voor 
vrouwelijke statushouders, informatie 
en advies over begeleiding in de sport

Korfbal KCR
Sterk in het verduurzamen van de 
accommodatie, binden van de 
jongste jeugd en vrijwilligersbeleid. 
Bieden ook jeu de boulles aan voor 
ouderen

Bassschool De Klimop
Voorbeeldschool voor bewegend 
leren

Gemeente Ridderkerk
Overzicht over activiteiten en 
initiatieven; verbinder tussen partijen

Rowdies
De gezelligste honk- en softbal 
vereniging van Nederland 7



De kracht van Ridderkerk (Deel 2) 
Veel partijen zetten zich, vaak al jarenlang, in voor een bewegend Ridderkerk. Meestal gebeurt dit door de tomeloze inzet van vrijwilligers. 
Door de jaren zijn er dan ook bijzondere krachten ontwikkeld binnen deze partijen. En de bereidheid om deze krachten te delen is enorm. 
Daarom hier een overzicht van diverse krachten, voorbeelden en good pratices die beschikbaar zijn in Ridderkerk. 

Sportief met Mark
Buitensportlessen, seniorensport 
binnen/buiten, wandelgroepen 
senioren (Bolnes en Fuik). Sterk in 
persoonlijke aandacht, 1 op 1 
trainingen en begeleiden van alle 
leeftijden

Ronald van Dort
Ervaringsdeskundige 
rolstoeltoegankelijkheid, kan helpen 
om toegankelijkheid van 
accommodaties te testen

Kinderopvang SKR
Bereiken veel jonge kinderen en hun 
ouders. Sterk in stimuleren van brede 
ontwikkeling en welbevinden van 
kinderen, opvoedingsondersteuning 
voor ouders en verbinding met 
leefomgeving en –gemeenschappen

Sport MEE
Expertise mbt aangepast sporten en 
mensen met beperking (bijv. ook  
autisme en licht verstandelijke 
beperking). Kunnen sportaanbieders 
hierin adviseren en ook individuele 
bemiddeling is mogelijk

Wijkteam Ridderkerk
voor alle inwoners van Ridderkerk

Sportservice Ridderkerk
Ondermeer aanspreekpunt voor het 
zwembad, met aanbod voor alle 
doelgroepen en leeftijden

S.V. Saturnus ‘72
1e rookvrije club van Ridderkerk, 
groepjes 70+ tafeltennissers. Goeie 
netwerkers / verbinders. Kunnen 
handbaltrainingen geven op scholen

S.V. Slikkerveer
Groot bereik, veel vrijwilligers, sterke 
organisatie en een team voor G-
voetbal

GoHealth Clubs Ridderkerk 
Staat voor persoonlijke begeleiding in 
verantwoord bewegen. Dit doen wij in 
een prettige, veilige en schone club 
met de meest moderne apparatuur en 
technieken.

Upstairs Dance & Fit 
Dans en sportcentrum, voor iedereen 
toegankelijk. Danslessen op scholen, 
danskamp 8-18 jaar, dansen/bewegen 
voor ouderen (balans) en voor 
kinderen die motorisch wat meer 
moeite hebben

TC Donkse Bos
Sociale club met een prachtige 
tennisbaan

Kicks Ridderkerk
Sportschool met eigen locatie en 
gezellige sfeer. 
Weerbaarheidstraining voor 
kwetsbare groepen, hulp in sport en 
voeding voor scholen, workshops op 
gebied van boksen en dansen

Stiching Open Limonade 
helpt gemeenten (en organisaties) 
met kinderparticipatie

Minigolf De Holeridders
Toegankelijk voor iedereen en zeer 
geschikt voor ouderen
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Samenvatting
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Inclusief sporten en bewegen p. 10

• Inclusief dansen opzetten

• Zwemles voor statushouders en kinderen met beperking 

• Campagne om statushouders naar sport te leiden

• Meer aangepast beweegaanbod voor ouderen organiseren

• Sportdag voor mensen met beperking

Duurzame sportinfrastructuur p. 12

• Jaarlijks event rondom bewegen in buitenruimte 

• Meer samenwerking tussen sportaanbieders op Reijerpark

Vitale aanbieders p.13

• Sportcafé Ridderkerk voor alle betrokkenen

• Bestuurdersopleiding voor aankomende bestuurders

• Masterclass vrijwilligers 

Positive sportcultuur p.15 

• Campagne voor sportief gedrag ouders

• Trainingsserie voor jeugdtrainers

Van jongs af aan vaardig in bewegen p.17

• Introductie Nijntje diploma

• Sportdag en proeflessen basisscholen 

• Peuteraanbod 
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Actie Toelichting Aanvoerder(s)

Inclusief dansen 
opzetten

• Met dansen investeren in je zelfvertrouwen en je vitaliteit
• Maar niet iedereen kan meekomen in reguliere danslessen 
• Voor al die mensen willen we aangepaste lessen organiseren
• Dus regulier waar mogelijk, aangepast indien nodig
• Uitdagingen: doelgroep bereiken en geschikte accommodatie vinden

Free to Move / 
Upstairs

Zwemles voor 
statushouders 
en kinderen 
met beperking 

• In maart 2020 herstart Aqua speciaal voor kinderen met een beperking
• Dit loopt via Sportservice Ridderkerk en Sport MEE
• Daarnaast willen we ook zwemlessen voor statushouders organiseren
• Uitdaging: begeleidende vrijwilligers die mee gaan naar de les

Sportservice 
Ridderkerk

Campagne om 
statushouders 
naar sport te 
leiden

• Enthousiasme is er vaak ruimschoots bij statushouders
• Maar het is nog moeilijk om ze daadwerkelijk te introduceren bij een 

sportaanbieder
• Uitdaging: buddy’s vinden om samen met de statushouder een plan op te 

stellen en ze daarbij actief te begeleiden

Platform 
Participatie 
Vluchtelingen 
Ridderkerk

Meer 
aangepast 
beweegaanbod 
voor ouderen 
organiseren

• De bestaande fittest van Facet en de campagne eenzame ouderen van de 
gemeente zijn mooie kansen om door te geleiden naar sportaanbod. 

• VV Rijsoord heeft Oldstars voetbal en Facet kijkt naar uitbreiding met korfbal 
en later eventueel tennis en handbal

• Minigolf en trimmen wordt al aangeboden en is erg geschikt voor ouderen
• De ondertekenende fysio’s kunnen aanbieders ondersteunen met o.a. 

valpreventie
• Als het aanbod verder is uitgebreid werken we toe naar een Oldstars Dag in 

2021

KCR Korfbal

Sportdag voor 
mensen met 
beperking

• Wordt dit jaar op 4 juli georganiseerd door Facet i.s.m. sportaanbieders en 
gemeente

• Aanbieders kunnen hier op aanhaken als ze aanbod hebben of willen maken 
voor deze doelgroep

Facet

1. Inclusief sporten en bewegen
Sommige doelgroepen hebben wat extra hulp nodig om tot sporten en bewegen te komen. Hierbij richten we ons in ieder 
geval op (eenzame) ouderen, kinderen en volwassenen met een beperking en op statushouders. Voor deze groepen willen we 
meer passend aanbod creëren. We hebben de uitdaging om ze te bereiken én actief te begeleiden.
Coach: Marjolijn de Boer (SportMEE)
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2. Duurzame sportinfrastructuur 
Veel sportaccommodaties worden nog niet optimaal benut. Met een club overstijgende aanpak kunnen 
we méér bewoners  bereiken en inspelen op de toegenomen behoefte aan afwisseling. Ook willen we 
de buitenruimte geschikte maken voor georganiseerd en ongeorganiseerd bewegen en sporten.
Coach: Annelies Hoogenes (Gemeente Ridderkerk)
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Actie Toelichting Aanvoerder(s)

Jaarlijks event 
rondom bewegen in 
buitenruimte 

• Op 6 juni is er al een eerste event in de 
Gorzen, rondom de ‘opening’ van nieuwe 
obstakels en een mtb-parcours

• Hier willen we een jaarlijks terugkerend 
event van maken, op wisselende locaties

• Dit event ook gebruiken als inspiratie en 
versneller voor structurele verbeteringen in 
het beweegvriendelijker maken van de 
buitenruimte

Crossfit en Ravottuh

Meer samenwerking 
tussen 
sportaanbieders op 
Reijerpark

• Op Reijerpark zitten meerder 
sportaanbieders bij elkaar. Er liggen veel 
kansen om sámen sporters te werven en te 
behouden. We zijn partners in het blijvend 
enthousiasmeren van bewoners

• De sportaanbieders krijgen vanuit het 
sportakkoord de mogelijkheid om met een 
externe procesbegeleider de samenwerking 
te versterken

• Dit begint met een verbindingssessie voor 
alle aanwezige verenigingen, waarbij we met 
elkaar de kansen en draagvlak verkennen

S.V. Saturnus ’72



3. Vitale aanbieders
Bij veel sportaanbieders spelen dezelfde thema’s: flexibele lidmaatschapsvormen, kruisbestuiving met andere sporten, ontvangst van 
nieuwe leden op de club, ouders betrekken bij het sportaanbod, binden en activeren van leden. Er leeft een grote behoefte om rondom 
deze thema’s van elkaar te leren en om gezamenlijk op te trekken.
Coach: Terry Wisse (Facet)
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Actie Toelichting Aanvoerder(s)

Sportcafé Ridderkerk 
voor alle betrokkenen

• Samenwerken begint met elkaar kennen en met inspiratie. Hiertoe maken 
we van het bestaande sportcafé dé ontmoetingsplaats rondom sporten en 
bewegen. Naast ontmoeting is het café ook een plek voor uitwisseling van 
kennis en expertise

• Aanvankelijk 2 keer per jaar, en bij voldoende animo schalen we verder op. 
We starten met een spetterende aftrap om het café op de kaart te zetten

• Het café is bedoeld voor alle ondertekende organisaties, voor andere 
sportaanbieders en afhankelijk van het thema ook voor specifieke 
genodigden

• Ieder café wordt gehost door een van de deelnemers zelf, daarbij 
ondersteund door Facet

• De cafés vormen ook een podium voor alle initiatieven vanuit het 
sportakkoord

Kicks (hosten 1ste sportcafé 
voorjaar 2020) en Crossfit 
(host van een volgend 
sportcafé)

Bestuurdersopleiding 
voor aankomende 
bestuurders

• Ondertekenende sportaanbieders kunnen deelnemen aan een 
bestuurdersopleiding. Dit versterkt de bestuurlijke kwaliteiten en het 
onderlinge netwerk

• Doelgroep zijn toekomstige of net gestarte bestuurders, om zo te investeren 
in de bestuurders van morgen. We zoeken gretige deelnemers die hun 
inzichten binnen en buiten hun eigen organisatie kunnen uitdragen

• Om animo en bekendheid te vergroten trappen we af met een 
inspiratiesessie voor alle betrokken bestuurders

Anyam

Masterclass 
vrijwilligers 

• Het vinden en binden van vrijwilligers is voor veel sportaanbieders een grote 
uitdaging

• Omdat de sportaanbieders hierbij veel van elkaars aanpak kunnen leren, 
gaan we een gezamenlijke masterclass vrijwilligers organiseren 

S.V. Slikkerveer
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4. Positieve sportcultuur
We gaan ons samen inzetten voor nog ‘sportiever’ bewegen voor kinderen: een leuke, veilige, eerlijke en zorgeloze 
omgeving. Waarin we pesten en agressie tegen gaan en oog hebben voor het individu. Jeugdtrainers zijn hierbij 
cruciaal en verdienen wat extra rugdekking en begeleiding.
Coach: Annelies Hoogenes (Gemeente Ridderkerk)
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Actie Vragen / opmerkingen Aanvoerder

Campagne voor 
sportief gedrag 
ouders

• Kinderen hebben via Open Limonade aandacht gevraagd voor het gedrag van 
ouders langs de lijn. En ze hebben creatieve ideeën bedacht om hier op ludieke 
wijze iets mee te doen

• Deze ideeën willen we gebruiken voor een korte campagne-actie bij en met 
zoveel mogelijk sportverenigingen

• Doel is om ouders bewust te maken van de impact van hun gedrag op kinderen

Open Limonade ism VV 
Rijsoord

Trainingsserie 
voor 
jeugdtrainers

• Vanuit meerdere thema’s van het sportakkoord komen winstpunten naar 
boven voor jeugdtrainers. Zij vormen een cruciale schakel in het sportklimaat 
van kinderen

• Rondom deze (sport-overstijgende) winstpunten gaan we een train-de-trainer 
serie opbouwen: positief coachen, spelplezier, trainingsopbouw, 
blessurepreventie, begeleiding van kinderen die extra aandacht nodig hebben, 
en ook: hoe hou ik het voor mijzelf leuk en behapbaar?

• Doelgroep zijn onervaren trainers van ondertekenden partijen, die kinderen 
t/m 12 jaar trainen en gemotiveerd zijn om zich hierin te ontwikkelen

• Vóór maar ook zoveel mogelijk dóór sportaanbieders: diverse ondertekende 
partijen, zoals de fysiotherapie, kunnen waardevolle expertise inbrengen

OKK ism Fysiotherapie 
Ridderkerk-Bernisse-
Klaverweide
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5. Van Jongs af aan vaardig in bewegen
We willen de Ridderkerkse jeugd meer laten bewegen, buitenspelen en sporten en gezonde keuzes laten maken. Hiertoe investeren 
we in meer aanbod voor onze jongste bewoners. Kinderopvang en scholen vormen belangrijke kanalen om de kinderen en hun 
ouders te bereiken en bekend te maken met de mogelijkheden die er zijn.
Coach: Steffanie Helmink (Facet)
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Actie Vragen / opmerkingen Aanvoerder

Introductie 
Nijntje diploma

• Een serie lessen waarmee kinderen van 2 t/m 5 jaar een beweegdiploma kunnen 
halen: het ‘zwemdiploma’ van het bewegen.

• Een waardevolle investering in hun gezondheid en vaardigheid én een kans om 
eventuele motorische problemen te ontdekken en naar extra begeleiding toe te 
leiden.

• Om te beginnen vanuit kinderopvang / peuterspeelzalen, waartoe medewerkers 
via een aantal trainingsmomenten erkend opleider kunnen worden.

• Basisscholen informeren en later eventueel ook betrekken voor doorgaande lijn.
• Zoveel mogelijk kinderopvang aanhaken en samenwerken met gymvereniging.

SKR ism OKK

Sportdag en 
proeflessen 
basisscholen 

• Meerdere ondertekenende aanbieders kunnen (proef)lessen verzorgen op 
basisscholen. Dit levert een win-win situatie op: leerlingen profiteren van 
aanvullend aanbod en aanbieders kunnen zich profileren.

• Dat gebeurt nu bijvoorbeeld al tijdens de sportdagen, de VVE lessen of een 
verlengde schooldag. Met basisscholen zelf verkennen hoe ze nog meer van het 
aanvullende aanbod kunnen profiteren.

• Facet functioneert hierbij als verbindende partij.

Facet

Peuteraanbod • Verschillende sportaanbieders hebben aanbod in huis op gebied van ouder en 
kind activiteiten (o.a. dans). Dit komt nog niet altijd goed van de grond, omdat 
het niet eenvoudig is de doelgroep goed te bereiken.

• Krachten bundelen om de doelgroep beter te bereiken.

Nader in te vullen 





Services voor sportaanbieders
Het doel van het Sportakkoord is om iedereen meer te laten sporten en bewegen. Dat doen we door de sport zo leuk en toegankelijk mogelijk te maken 
voor álle Nederlanders, in álle levensfasen. Om dit te realiseren zijn de in dit sportakkoord beschreven afspraken gemaakt. 

Naast deze ambities en acties bestaat er voor sportclubs de mogelijkheid om kosteloos gebruik te maken van services. Dit zijn
ondersteuningsmogelijkheden om clubs op vele terreinen te ondersteunen. Denk hierbij aan trainersopleidingen, masterclasses voor het bestuur en 
verenigingstrajecten die begeleid worden door professionals uit de sport. Voor gemeente Ridderkerk is voor zowel 2020 als 2021 een bedrag van 10.500,-
beschikbaar om services in te zetten. 

Hieronder een overzicht met diverse voorbeelden van beschikbare services:
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Inclusief Sporten en 
bewegen

Duurzame 
sportinfrastructuur

Vitale sport- en 
beweegaanbieders

Positieve sportcultuur Vaardig in bewegen

• Aangepast sporten “hoe 
doe je dat?”

• Sporters met 
verstandelijke beperking

• Ondersteuning inclusief 
sporten en bewegen

• Stimuleringsbudget 
inclusief sporten en 
bewegen

• Begeleidingstraject 
verduurzaming 
sportaccommodaties

• Samenwerking beheer 
sportaccommodaties

• Procesbegeleiding
• Bestuurscoaching
• Vrijwilligersmanageme

nt
• Nieuwe inkomsten 

genereren
• Bestuurdersopleiding

• Een beetje opvoeder
• 4 inzichten van 

trainerschap
• Scholing voor 

vertrouwenscontactperso
on

• Herkennen en voorkomen 
van grensoverschrijdend 
gedrag 

• Gezonde sportomgeving
• Online module “een 

beetje opvoeder”

• Opleidingen niveau 0 
Voor onervaren trainers 
of mensen die interesse 
hebben om trainer te 
worden.

• Een basisopleiding 
niveau 1 voor de 
beginnende trainer-
coach

• Opleiding niveau 2. 
Verantwoordelijk voor 
het uitvoeren van (delen 
van) de training op basis 
van een aangereikte 
planning of gegeven 
instructies. 

Aanvragen vanuit het akkoord: 
- bestuurdersopleiding voor toekomstige bestuurders incl inspiratieavond voor huidige 

bestuurders als aftrap om te laten zien wat het inhoudt
- Spiegelsessie voor aanbieders op dezelfde locatie om kansen te verkennen, eventueel 

gevolgd door procesbegeleider bij voldoende draagvlak
- Masterclass vrijwilligers voor alle ondertekenende partijen
- Delen van de trainingsserie voor jeugdtrainers ook vanuit sportservice opvullen?



Financiën

Dit Ridderkerks sportakkoord bevat mooie ambities en acties. Soms is daar extra geld voor nodig, vaak ook 
niet. Dankzij dit sportakkoord kan er aanspraak worden gemaakt op landelijk uitvoeringsbudget. Zowel in 
2020 als 2021 bedraagt het uitvoeringsbudget voor Ridderkerk 30.000,-. Naast dit uitvoeringsbudget is er 
voor de komende twee jaar 10.500,- per jaar beschikbaar voor het afnemen van services (zie pagina 12). 

Een verdeling van het volledig beschikbare budget is op het moment van schrijven niet realistisch aangezien 
het benodigde budget voor de beschreven acties nog niet inzichtelijk is. Het advies is de verdeling zo 
spoedig mogelijk na het ondertekenen van dit sportakkoord inzichtelijk te maken. Per thema kan dit door 
de benoemde coaches en aanvoerders worden ingekleurd.

We kunnen al wel een ruime inschatting maken van het benodigde budget per thema. Niet alle beschreven 
acties hebben budget nodig of de actie kan worden ingevuld vanuit de service. Als we naar de beschreven 
thema’s en activiteiten kijken dan stellen wij de volgende verdeelsleutel voor:
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Thema Budget

Inclusief sporten en bewegen €10.000,-

Duurzame sportinfrastructuur €2500,-

Vitale aanbieders €2500,-

Positieve sportcultuur €2500,-

Van jongs af aan vaardig in bewegen €10.000,-

Overige €2500,-

Totaal €30.000,-



Aangesloten partners
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Platform participatie
vluchtelingen Ridderkerk


