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Geachte meneer de Voorzitter, geachte leden van de raad,
 
 
Dinsdag 7 mei hebben wij met interesse kennisgenomen van het Raadsvoorstel Regionaal Beweeg- en 
Sportakkoord 2020-2030. In het Raadsvoorstel wordt een toelichting gegeven op het regionaal Beweeg- en 
Sportakkoord en tevens wordt aangegeven hoe de gemeentelijke bijdrage ad €35.000 wordt gedekt door te 
bezuinigen op de buurtsportcoaches van Sportservice Doetinchem. Graag maak ik namens Sportservice 
Doetinchem van de gelegenheid gebruik u onze zienswijze te presenteren over het belang van een 
nationaal, regionaal en lokaal sportakkoord in relatie tot de inzet van buurtsportcoaches.  
 
In het Regeerakkoord 2017-2021 ‘Vertrouwen in de toekomst’ wordt meer aandacht gevraagd voor de 
betekenis die sport heeft voor Nederland. Sport bevordert de gezondheid en brengt plezier, trots en 
saamhorigheid. Het Kabinet zet zich in om de sport financieel en organisatorisch te versterken. Dit is nader 
uitgewerkt in het landelijke Sportakkoord. Het Kabinet wil er aan bijdragen dat iedereen een leven lang kan 
sporten en bewegen met plezier. Ongeacht gender, culturele achtergrond, seksuele geaardheid, financiële 
middelen, leeftijd of beperking. De Brede Regeling Combinatiefuncties, oftewel de buurtsportcoach, speelt 
een belangrijke rol in het Sportakkoord. De buurtsportcoaches worden nagenoeg in alle deelakkoorden 
ingezet om de beoogde doelen te realiseren. Het aantal buurtsportcoaches wordt dan ook uitgebreid 
met 725 fte en zal onder andere gericht zijn op het bevorderen van een inclusieve sport en het versterken 
van sport- en beweegaanbieders. 
 
In het kader van de Brede Regeling Combinatiefuncties van het Rijk heeft Sportservice Doetinchem de 
afgelopen 5 jaar in opdracht van de gemeente Doetinchem de buurtsportcoaches aangesteld en ingezet op 
het versterken van de sportinfrastructuur door verbindingen te leggen tussen alle partijen die werkzaam 
zijn in een wijk met als doel zoveel mogelijk inwoners van de gemeente Doetinchem in beweging te krijgen 
en gezonde leefstijl te stimuleren. Dit heeft erin geresulteerd dat er nu ongeveer 7 fte buurtsportcoaches 
actief zijn die dagelijks in wijken op een groot aantal scholen, sportverenigingen, bij zorginstellingen en 
zorgaanbieders actief zijn. 
Deze buurtsportcoaches zijn de verbindende schakel om op een zo laagdrempelige manier, in de wijk dicht 
bij de inwoners, sport – en bewegen aan te jagen en toe te leiden naar structureel bewegen bij 
sportaanbieders of individueel. 
Samen met het onderwijs, de sportverenigingen, de tweede- en eerstelijnszorg, de welzijnsorganisaties, het 
bedrijfsleven en een ieder die zich in Doetinchem bezig houdt met vindplaatsen van de doelgroep wordt 
samengewerkt. Het resultaat is dat er korte lijntjes zijn tussen alle samenwerkende partijen op het gebied 
van bewegen en een gezonde leefstijl en elkaars expertise wordt ingezet. 
 

Raadsleden 



De acht Achterhoekse gemeenten werken eveneens al een paar jaar samen onder de noemer Achterhoek in 
Beweging met als doel kennisdeling en regionale uitdagingen gezamenlijk op te pakken. Tevens biedt 
regionale samenwerking kansen om regionale partners aan je te binden en financiële middelen te 
genereren. Het regionale beweeg- en sportakkoord is een uitvloeisel van deze samenwerking. 
 
Als Sportservice Doetinchem hebben we de afgelopen jaren veel input geleverd aan Achterhoek in 
Beweging door de expertise van de Doetinchemse buurtsportcoaches te delen met AiB. Dit met de 
gedachte dat als je kennis met elkaar deelt je lokaal nog meer resultaten kan bereiken. Tevens kun je door 
samen te werken makkelijker financiering vinden die je lokaal kan inzetten voor interventies. Deze 
interventies worden door de buurtsportcoaches ondersteund, zodat de werkwijze van de interventie 
geborgd wordt en structureel door de buurtsportcoaches kan worden ingezet. 
Voor bepaalde thema’s, zoals aangepast sporten, is het uiteraard nodig om een regionale aanjager te 
hebben. Iemand die de hoofddoelstellingen in de gaten houdt en dit vertaalt naar een 
uitvoeringsprogramma dat lokaal uitgevoerd moet worden. Wil je inwoners en sportaanbieders 
ondersteunen dan moet je ook buurtsportcoaches hebben die de individuele inwoners en elke unieke 
sportaanbieder lokaal ondersteunt.  
 
Als Sportservice Doetinchem zien we meerwaarde in het regionale beweeg- en sportakkoord en de rol die 
AiB daarin kan hebben. De buurtsportcoaches, oftewel de sportprofessionals, die in elke gemeente 
werkzaam zijn worden gefaciliteerd in kennisdeling. Doordat in elke gemeente de infrastructuur anders is, 
kunnen de buurtsportcoaches de kennis naar de lokale situatie vertalen en gerichte activiteiten uitzetten. 
Tevens kan AiB middelen via regionale partners, provinciale en landelijke overheid verwerven. 
Op basis van bovenstaande uitgangspunten moet je AiB dan ook zien als een aanvulling op de lokale situatie 
en niet als vervanger van de lokale uitvoeringen!! Ons inziens is de voorgestelde organisatie met 
professionals (die worden ingevlogen op thema’s) wel te groot opgezet. De buurtsportcoaches in de 
gemeente zijn de professionals.  
 
De gemeente Doetinchem mag trots zijn op de huidige sportinfrastructuur die is neergezet door de keuzes 
die zijn gemaakt om te investeren in lokale professionals in tegenstelling tot het financieren van tijdelijke 
interventies. De resultaten van interventies worden alleen geborgd als er lokaal een vervolg aan kan 
worden gegeven. De ervaring is dat als er geen opvolging aan wordt gegeven de werkwijze wegebt en de 
opgezette samenwerkingen verwateren. 
 
Het raadsvoorstel dat voorligt rijmt in onze ogen niet. Hetgeen de laatste jaren lokaal is opgebouwd en 
momenteel goed functioneert, wordt daarin het kind van de rekening. De buurtsportcoach fungeert als spin 
in het web, waardoor praktijkondersteuners, fysiotherapeuten, groepsleerkrachten, de sportverenigingen 
en de inwoners de buurtsportcoaches weten te vinden met al hun vragen om meer Doetinchemmers in 
beweging te krijgen. Juist die laagdrempeligheid in de wijk, die met de buurtsportcoaches wordt behaald op 
scholen en sportverenigingen, is de sleutel tot het succes. 
Door voor te stellen om te bezuinigen op de lokale inzet van buurtsportcoaches zorg je er juist voor dat de 
uitvoering niet meer lokaal kan gebeuren. In het landelijke beweeg- en sportakkoord is juist opgenomen dat 
je vooral lokaal moet uitvoeren, en in het voorstel wordt nu juist daarop gekort.  
  

Wij vragen de raad daarom een andere dekking te zoeken voor de gemeentelijke bijdrage.  

 

Namens Sportservice Doetinchem, 

 

 

 

 

Jan Smit Madelon Nolsen 

Voorzitter bestuur Sportservice Doetinchem Manager Sportservice Doetinchem 
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