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Verenigingen verwachten dat het sportbedrijf: 

 1. Eén loket vormt voor sport in Doetinchem 

 2. Voor balans zorgt in uitvoeren, stimuleren en ondernemen

 3. Een efficiënt netwerk voor samenwerking vormt 

 4. Onderhoud van accommodaties zorgvuldig en doelmatig coördineert 

 5. Verenigingen ‘ontzorgt’

Deze uitgangspunten hebben de verenigingen op 26 januari 2016 geformuleerd. De 

mogelijke partners en politici de bouwstenen geleverd voor de missie en visie van het 

sportbedrijf: 

Het sportbedrijf Doetinchem is het loket voor Sport in Doetinchem. Het sportbedrijf 

geeft uitvoering aan het sportbeleid ‘Doetinchem in Vorm’. Het stimuleert en ondersteunt 

verenigingen en ongeorganiseerde sport om zicht te ontwikkelen en een breed sportaanbod 

in stand te kunnen houden. Het onderhoud van accommodaties wordt door het 

sportbedrijf zorgvuldig en doelmatig gecoördineerd. Voor het bestaande budget wordt 

meer kwaliteit gerealiseerd. 

Figuur 1: Samenwerken aan sterke sport in Doetinchem
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Doetinchem heeft een rijk verenigingsleven. Veel Doetinchemmers sporten en bewegen. 

Dat willen wij de komende jaren graag zo houden. Wij zien zelfs mogelijkheden om de 

sport nog beter te bedienen. Het sportbedrijf is daarvoor het middel. Het sportbedrijf is 

hét loket voor de sport in Doetinchem. Sportaccommodaties en sportstimulering achter 

één deur! Korte lijnen en optimale samenwerking voor en door de sport in de gemeente 

Doetinchem. 

In de sportvisie ‘Doetinchem in Vorm 2017-2021’ zijn de volgende basisdoelen opgenomen:   

- De beweegparticipatie van jongeren stabiliseren op 85%

- Het percentage volwassenen dat minimaal 12 keer per jaar sport stijgt van 76% 

 naar 80%  

Om de doelstellingen te behalen moeten alle partijen nauw samenwerken. Op dit moment 

onderhoudt de gemeente een relatie met verschillende uitvoeringspartijen. In gescheiden 

afspraken ligt vast wat er op korte en middellange termijn van hen wordt verwacht. 

Wij verwachten dat het sportbeleid beter uitgevoerd kan worden als wij hierover met één 

sportbedrijf afspraken maken

De gemeente Doetinchem steekt op jaarbasis €5,5,-1 miljoen in sport. Wij investeren 

in accommodaties voor binnensport, buitensport en zwemmen. Verder zetten wij 

in op breedtesportstimulering. De accommodatiebeheerders en uitvoerders van 

sportstimuleringsinitiatieven zijn de inhoudelijke deskundigen. Zij volgen nauwgezet de 

veranderende wensen van sporters en sportverenigingen. Het is wenselijk om vragen over 

sport snel te kunnen beantwoorden. Ook willen wij graag een sterke partner realiseren 

voor verenigingen en ongeorganiseerde sport. Het sportbedrijf wordt een professionele 

en deskundige partner. Een organisatie waar een vereniging op kan vertrouwen. Een 

uitvoeringspartner die kansen ziet en ideeën ten uitvoer helpt brengen.  

Voorwoord 

1  Dit betreft de bijdrage van de gemeente Doetinchem. Voor sportstimulering zijn hiernaast ook externe 
subsidie beschikbaar (bijvoorbeeld voor de Buurtsportcoaches en Jongeren op Gezond Gewicht). 
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Sportservice Doetinchem, SAZA topsporthal Doetinchem, Sportcentrum Rozengaarde 

BV, de sportraad en BUHA BV hebben een grote inhoudelijke bijdrage geleverd aan de 

totstandkoming van deze businesscase. Wij danken hen voor de open houding waarmee 

zij het traject zijn ingestoken. Vanuit een gezamenlijke passie voor de sport in Doetinchem 

hebben zij actief gezocht naar mogelijkheden voor samenwerking en kennisdeling. Ook 

sportverenigingen hebben vele suggesties voor een goed functionerend sportbedrijf gedaan. 

Zij waren, zijn en blijven de basis van de sport in Doetinchem. De meest waardevolle factor 

voor een uitdagend, toegankelijk en gevarieerd sportaanbod.                                                                                

                                                                                                            

     

Peter Drenth, 

Wethouder sport gemeente Doetinchem
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De gemeente Doetinchem wil graag dat zoveel mogelijk Doetinchemmers sporten en 

bewegen. Daarom wordt er geïnvesteerd in sportstimulering en sportaccommodaties. 

Gebruikers van sportaccommodaties (verenigingen en individuele sportbeoefenaars) hebben 

prioriteiten. De sportraad heeft deze prioriteiten als volgt benoemd:  

Accommodaties zijn:

 * betaalbaar (met huurtarieven vergelijkbaar aan de huidige)

 * beschikbaar (voor de juiste groepen op het juiste moment) 

 * bereikbaar (in de nabije omgeving)

 * toegankelijk (voor mensen met en zonder beperking)

 * eenvoudig te reserveren (digitaal ‘ de klok rond’ en telefonisch / face to face) 

 * goed uitgerust qua inventaris (om veilig en gevarieerd te kunnen sporten)

 * multifunctioneel (voor sport, participatie, ontmoeting en scholing) 

Optimaal gebruik van sportaccommodaties 

De potentie van het accommodatiebestand in de gemeente Doetinchem is hoog. Er zijn 

geschikte plekken voor trainingen en wedstrijden van alle niveaus en disciplines. Maar er 

valt winst te halen in de benutting van de accommodaties. Ook een betere dienstverlening 

voor de gebruikers is zeker mogelijk. Door het sportbedrijf komt er voor de gebruikers 

één loket voor zowel accommodaties als sportstimulering. Er is afstemming tussen alle 

beschikbare accommodaties. Sportverenigingen vinden het belangrijk dat gegarandeerd 

wordt dat accommodaties beschikbaar blijven. Ook willen zij graag zekerheid de tarieven. 

De gemeente zorgt ervoor dat er accommodaties zijn. Voor de bereikbaarheid en 

toegankelijkheid is de gemeente ook verantwoordelijk.  Het vaststellen van de huurtarieven 

blijft een gemeentelijke taak. Het sportbedrijf verzorgt de reserveringen. Het beschikbaar 

stellen van de accommodaties is ook een verantwoordelijkheid van het sportbedrijf. 

Daarbij horen ook de juiste inventaris op de juiste locatie en multifunctioneel gebruik. Kort 

samengevat is het sportbedrijf verantwoordelijk voor beheer, onderhoud en exploitatie van 

de accommodaties. 

1. Inleiding 
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Een loket voor sporters en verenigingen: boost voor sportstimulering 

In Doetinchem wordt veel gedaan aan sportstimulering. Er wordt geïnvesteerd in de 

sport- en beweegdeelname van alle Doetinchemmers. Het sportbedrijf draagt bij aan het 

verhogen van de effectiviteit van de sportstimulering. Verenigingen en sporters vinden 

achter één loket alle informatie en samenwerkingsmogelijkheden. Ook de verschillende 

uitvoerende partijen treffen elkaar. Onderwijs, bedrijfsleven, welzijnsinstellingen, stichtingen 

en verenigingen beschikken over één ontmoetingspunt. 

Samenwerking tussen gebruikers en exploitanten 

Het is voor het behalen van de sportdoelstellingen noodzakelijk dat de gemeente 

Doetinchem beschikt over een toekomstbestendige sportinfrastructuur. Onder 

sportinfrastructuur verstaan we zowel accommodaties (stenen) als sportstimulering 

(activiteiten). Vanuit de gedachte dat exploitanten en gebruikers gezamenlijk het beste zicht 

hebben op wat wenselijk en nodig is kunnen zij ook het bepalen wat wanneer en op welke 

wijze moet gebeuren. Het heeft daarom de voorkeur om beslissingen zo dicht mogelijk 

bij de uitvoering te laten nemen. Door de partijen die hier baat bij hebben (sporters en 

aanbieders van accommodaties en programma’s.) 

Figuur 2: Begrippenkader sportaccommodaties
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Doetinchem heeft voldoende ‘accommodatie-volume’ voor een sportbedrijf

Veel gemeenten kiezen voor het instellen van een sportbedrijf om de juiste partijen 

in de juiste verhoudingen bij elkaar te brengen. Doetinchem heeft een breed scala aan  

accommodaties. Er is een intensief sportstimuleringsprogramma. De accommodaties 

en sportstimulering vormen een solide basis onder het sportbedrijf.  Buitensport, 

binnensport, sportstimulering en ‘beweegrecreatie’ kunnen hierin worden ondergebracht. 

Een sportbedrijf vergroot de slagvaardigheid en efficiëntie van de sport in Doetinchem. 

Het sportbedrijf verricht sportieve en maatschappelijke taken in opdracht van de gemeente 

Doetinchem. Maar er is voor het Sportbedrijf ook ruimte om te ondernemen. 

Een sportbedrijf past bij de gemeentelijke visie op uitvoeringsorganisaties 

Het sportbedrijf past bij de gemeentelijke ontwikkeling naar een kleine kernorganisatie en 

gespecialiseerde uitvoeringsorganisaties. De gemeente richt zich daarbij op de formulering 

en toetsing van sportbeleid, niet op de uitvoering daarvan. Het wordt mogelijk om 

een heldere en zakelijke sturingsrelatie te realiseren. De gemeente krijgt de rollen van 

beleidsmaker, opdrachtgever en financier. Het Sportbedrijf is opdrachtnemer en uitvoerder 

van het beleid. 

Figuur 3: Een sportbedrijf om goed uitvoering te kunnen geven aan de sportvisie 
'Doetinchem in Vorm' 2017-2021
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Voor alle sporten geldt: samenwerken is belangrijk. Samen staan we sterk en worden 

we sterk. Binnen een sportbedrijf bundelen we de krachten. Zo kunnen we de sporters 

en sportverenigingen nog beter faciliteren. Door binnen een vereniging alle krachten de 

benutten groeit en bloeit de vereniging. Teams en individuele sporters worden gemotiveerd 

door uitdagende trainingen en spannende wedstrijden. Maar vaak zijn de sociale contacten 

even belangrijk. Ook de sportomgeving draagt bij aan prettig en regelmatig sporten. Goede 

accommodaties zijn van groot belang. Het sportbedrijf zorgt voor de accommodaties en 

de inzet daarvan. Er zijn korte lijnen met de gebruikers. Accommodaties worden optimaal 

beheerd, geëxploiteerd en onderhouden. 

Kinderen en jongeren aan zet

Sporten in verenigings- of groepsverband heeft meerwaarde. Kinderen worden uitgedaagd . 

Zij leren wat een respectvol sportklimaat is. Zij ontwikkelen vaardigheden en eigenschappen 

waar ze de rest van hun leven baat bij hebben. Sporten en bewegen is een cruciaal 

onderdeel van een gezonde leefstijl. En: jong geleerd is oud gedaan. Daarom stimuleren we 

kinderen om te gaan sporten en bewegen en nemen drempels weg. Financiële drempels 

slechten we door sport op te nemen in het armoedearrangement en het Jeugdsportfonds. 

2.  De maatschappelijke waarde van sport 

Figuur 4: Zapp-sport in Zwembad Rozengaarde tijdens de start van de Nationale Sportweek 
in Doetinchem
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Verenigingen ontvangen deelnamesubsidie om zoveel mogelijk jongeren en mensen met 

een beperking te kunnen laten sporten. We zorgen ervoor dat kinderen zich prettig voelen 

in de accommodaties. Vele initiatieven laten kinderen kennismaken met sport en bewegen 

(Jongeren op Gezond Gewicht en de activiteiten van de buurtsportcoaches). Het onderwijs 

sluit zich stapsgewijs aan bij deze ontwikkelingen. De buurtsportcoaches (werkzaam binnen 

het sportbedrijf ) hebben uitstekende contacten met kinderen, jongeren en hun begeleiders 

op school, thuis en bij de vereniging. Zij zorgen voor een groot bereikt en organiseren de 

juiste activiteiten.

Sport en participatie

Grote en kleine initiatieven ontwikkelen zich op dit thema. Ouderen, nieuwkomers mensen 

die re-integreren hebben baat bij sport en bewegen. Sommigen om ritme op te bouwen in 

het dagelijks bestaan. Anderen voor het opbouwen van een sociaal netwerk of bijvoorbeeld 

het leren van de Nederlandse taal. Dat mensen met een beperking in het therapiebad 

van Rozengaarde soms voor het eerst sinds lange tijd weer kunnen bewegen levert veel 

meer op dan alleen gezondheidswinst. Het is een moment om naar uit te kijken. Ook de ‘ 

meer bewegen voor ouderen groepen’ zijn voor het sociale contact even belangrijk als het 

bewegen. Sportverenigingen ontvangen nieuwe doelgroepen binnen hun muren. De open 

clubs zetten de poort wijd open.

Sport en zorg

Sporten en bewegen leidt tot minder zorgkosten. Landelijke is er veel aandacht voor dit 

thema. De komende jaren maken we de omslag van genezen naar voorkomen. Positieve 

Gezondheid wordt het kernbegrip. In samenwerking met zorgpartners worden programma’s 

ontwikkeld. Voor iedereen op een passende wijze. Als voorbeeld: een beperkte 

valpreventietraining sorteert een groot effect. Mensen zijn:

 -  minder bang om te vallen

 - bewegen zich zekerder en 

 - kunnen weer op een goede manier opstaan als het toch een keer mis gaat. 

Gericht op risicogroepen en doelgroepen worden programma’s op maat gemaakt (SLIMMER 

diabetes voorkomen, Meer Bewegen Voor Ouderen). Er zijn uitstekende voorzieningen 

in Doetinchem. Rozengaarde beschikt bijvoorbeeld over een van de best toegeruste 

therapiebaden van Nederland. Binnen het sportbedrijf zijn de partijen vertegenwoordigd 

die verbindingen kunnen leggen. Zij brengen mensen met een zorgvraag en het aanbod bij 

verenigingen en in de accommodaties samen. 
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Sport en economie 

Er zijn talloze verbindingen tussen sport en economie. Landelijke en internationale 

evenementen geven de gemeente Doetinchem ‘smoel’. Hier valt iets te delen, te ervaren 

en te beleven! Topsporters illustreren wat je kunt bereiken met doorzettingsvermogen 

en passie. Fitte werknemers presteren goed en vallen minder snel uit. Hier spelen 

ondernemers ook op in. Verenigingen profiteren van sponsoring door het bedrijfsleven. 

Veel mensen maken graag gebruik van gevarieerde commerciële sportcentra. De SAZA 

Topsporthal Doetinchem is een accommodatie waarin veel van de bovenstaande kansen 

optimaal benut worden. Maar ook de Skyzone is een unieke toevoeging. Sportevenementen 

verlevendigen de binnenstad en het buitengebied. Door samen te werken in het sportbedrijf 

kunnen zij de programmering nog beter op elkaar afstemmen. Het sportbedrijf is een sterke 

partner voor het bedrijfsleven om samenwerking ten behoeve van sporten en bewegen en 

een gezonde leefstijl tot uitvoering te brengen.

Samenwerking voor het beste resultaat

Samen sterk geldt niet alleen voor sporters en sportverenigingen. Ook intensieve 

samenwerking tussen organisaties leidt tot meer en betere resultaten. Om de 

maatschappelijke waarde van sport optimaal te realiseren is steeds samenwerking nodig. 

Side-events bij grote evenementen worden gedragen of ondersteund door de breedtesport. 

Vrijwilligers van verenigingen helpen bij participatie en gezondheidsprojecten. 

Kinderen werken toe naar een ‘optreden’ in de topsporthal of het zwembad. 

Buurtsportcoaches zijn schakels tussen verenigingen, accommodaties, zorg, onderwijs en 

vele andere partners. Zo nodig staan zijn ook met hun voeten in de klei om aan te jagen en 

te inspireren. 

Zij ondersteunen de verenigingen. 
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Het sportbedrijf brengt alle Doetinchemmers in beweging

Door alle krachten te bundelen in een sportbedrijf worden nog veel meer verbindingen 

tot stand gebracht. Doel daarvan is met zoveel mogelijk Doetinchemmers in beweging 

te krijgen. Delen van kennis en expertise, gezamenlijk enthousiasmeren en ondersteunen 

van vrijwilligers en verenigingen. Gezamenlijk evenementen binnenhalen, voorbereiden en 

benutten. De juiste activiteit in de goede accommodatie. Netwerken opbouwen en delen. 

In de doelen en motivatie zit grote overlap. Iedereen wil sportstad Doetinchem op de kaart 

zetten en houden, verenigingen ondersteunen en de bevolking vitaal houden. Voor nu en 

voor de toekomst. Een sportbedrijf is het middel om de lijnen kort te houden en maximaal 

recht te doen aan ieders inzet en expertise.

Figuur 5: Sportbedrijf: de handen ineen slaan
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De inhoudelijke sportdoelstellingen staan in de sportvisie ‘Doetinchem in Vorm 2017-2021. 

Het belangrijkste is dat zoveel mogelijk Doetinchemmers sporten en bewegen. Sport wordt 

maximaal ingezet als middel. Het sportbedrijf ondersteunt verenigingen om hieraan een 

grote bijdrage te leveren. Het sportbedrijf zorgt samen met de gemeente voor de inkleuring 

van ‘Doetinchem in Vorm’. 

3.1  Doelen van het sportbedrijf (alle Doetinchemmers in beweging) 

Binnen het sportbedrijf zijn partijen vertegenwoordigd die bijdragen aan sport en bewegen 

in Doetinchem. In gemeenteraad heeft een de bestuursopdracht gegeven. Daarin is 

vastgelegd dat de stichtingen in Wehl en Gaanderen buiten beschouwing blijven. Het 

sportbedrijf moet zo ingericht zijn dat het de volgende doelen kan realiseren: 

- Een loket voor sport in de gemeente Doetinchem

- Het bieden van sport- beweeg- en recreatiemogelijkheden aan individuele burgers, 

 verenigingen, scholen, instellingen en bedrijven. Daarnaast zo mogelijk ruimte bieden 

 voor niet sport gerelateerde activiteiten.

- Ontwikkelen en stimuleren van sport- en bewegen, waarbij de sport- en 

 beweegstimulering zich richt op het stimuleren van sportbeoefening van de 

 Doetinchemse bevolking. Dit vanuit de maatschappelijke doelstellingen. 

- Zorgen voor een optimaal beheer, onderhoud en exploitatie van de 

 sportaccommodaties. 

- De gemeente Doetinchem sportief kleur geven door zichtbaarheid op evenementen 

 en activiteiten. 

- Door het versterken van sportverenigingen bijdragen aan een sterke sociale 

 infrastructuur.

- Faciliteren van niet direct sportgekleurde evenementen 

3. Het sportbedrijf: 
 doelen en randvoorwaarden 



15

Subdoelstelling 

Voor accommodaties organiseert het sportbedrijf daartoe het volgende: 

Accommodaties zijn: 

 *  betaalbaar (met huurtarieven vergelijkbaar aan de huidige)

 *  beschikbaar (voor de juiste groepen op het juiste moment) 

 * bereikbaar (in de nabije omgeving)

 *  toegankelijk (voor mensen met en zonder beperking)

 *  eenvoudig te reserveren (digitaal ‘ de klok rond’ en telefonisch / face to face) 

 * goed uitgerust qua inventaris (om veilig en gevarieerd te kunnen sporten)

 * multifunctioneel (voor sport, participatie, ontmoeting en scholing)

 

3.2  Algemene randvoorwaarden voor realisatie van het sportbedrijf 

Er is ook een aantal randvoorwaarden geformuleerd. Deze dienen als zekerheden om   

 a) de positie van personeelsleden te waarborgen

 b) de verhouding gemeente en sportbedrijf te regelen 

 c) als financieel vertrekpunt

 

- De verzelfstandiging moet budgettair neutraal worden uitgevoerd. Over frictiekosten 

 wordt afzonderlijk besloten. Het sportbedrijf start met een vergoeding voor taken 

 zoals die nu ook gedoteerd zijn. Frictiekosten zijn alle bijkomende kosten die gemaakt 

 moeten worden voor de besluitvorming en om de organisatie te bouwen

- Ook over kosten die voortkomen uit het realiseren van een zero-based startsituatie 

 wordt afzonderlijk besloten. Meer concreet het: Eenmalige kosten: nieuwe organisatie, 

 huisvesting, advieskosten.

       Frictiekosten: kosten taken personeelsuren gemeente Doetinchem 

       Tijdelijke kosten: sociaal plan. Alle componenten van het sportbedrijf kennen     

       een minimaal sluitende exploitatie bij aanvang van deelname. Dit vergt 

       besluitvorming voorafgaand aan de start van het sportbedrijf medio 2018.  

- In 2017/2018 een plan opstellen voor de arbeidsvoorwaarden van de zittende 

 personeelsleden. De arbeidsvoorwaarden van de zittende werknemers zullen na de 

 verzelfstandiging gelijkwaardig zijn aan het huidige arbeidsvoorwaardenpakket 

- Tussen het sportbedrijf en de gemeente Doetinchem wordt een zakelijke relatie 

 gecreëerd door middel van prestatieafspraken. (Deze worden waarschijnlijk vorm 

 gegeven in een huur en exploitatieovereenkomst) 
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- In het sociaal plan moet geregeld worden hoe medewerkers overstappen naar nieuwe 

 arbeidsvoorwaarden en op welke wijze de negatieve gevolgen in de sfeer van primaire 

 en secundaire arbeidsvoorwaarden worden gecompenseerd 

Figuur 6: Optimaal benutten van sportaccommodaties

3.3 Juridische randvoorwaarden 

De juridische randvoorwaarden hebben betrekking op de keuze voor een rechtsvorm. 

Het is belangrijk dat de rechtsvorm passend is bij de doelstellingen van het sportbedrijf. 

- De rechtsvorm dient aan te sluiten bij het besluit van de gemeente om een zelfstandig 

 sportbedrijf te realiseren en een sturing op afstand / regiefunctie te kunnen faciliteren 

- De rechtsvorm dient het sportbedrijf maximaal in staat te stellen om zelfstandig te 

 opereren in de markt van sport en bewegen 

- De rechtsvorm dient enerzijds passend te zijn om uitvoerende werkzaamheden in het 

 kader van het gemeentelijk sportbeleid te kunnen uitvoeren en anderzijds geschikt te 

 zijn om allianties aan te kunnen gaan met andere gemeenten en marktpartijen 

- De rechtsvorm dient goed aan te sluiten bij de wensen en eisen van de gemeente 

 Doetinchem met betrekking tot informatievoorziening en verantwoording om het 

 beleid en de afgesproken beleidsuitvoering te kunnen evalueren en bijsturen
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3.4 Leeswijzer 

In deze businesscase zijn de smalle en de brede variant uitgewerkt. Op basis hiervan kan de 

keuze worden gemaakt om een sportbedrijf in de brede variant verder uit te werken. Het 

doel is om het sportbedrijf medio 2018 te laten starten.

In hoofdstuk 4 leest u hoe het sportbedrijf in de smalle variant eruit ziet. In hoofdstuk 5 

vindt u een weergave van de brede variant. In hoofdstuk 6 worden de voor- en nadelen 

van beide varianten uitgewerkt. Er is aandacht voor de vraag hoe deze zich verhouden tot 

de doelstellingen en randvoorwaarden van het sportbedrijf (zoals deze in de paragrafen 

1.1. tot en met 1.3 zijn verwoord). Ook is inzicht gegeven welke kansen en bedreigingen 

de betrokkenen/partners zien voor de varianten. In hoofdstuk 7 staan de vervolgstappen 

die kunnen worden ondernomen als er een keuze gemaakt is voor het realiseren van een 

sportbedrijf en de voorkeursvariant.
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De smalle variant van een Sportbedrijf bestaat uit twee componenten. De binnen- en 

buitensportaccommodaties die eigendom zijn van de gemeente Doetinchem en in beheer 

en onderhoud van BUHA BV. De sportstimulering wordt uitgevoerd door Sportservice 

Doetinchem (binnen de kaders van de gemeente Doetinchem). Binnen de smalle variant 

kunnen een aantal samenwerkingsvoordelen worden behaald. Dat leest u ook terug in de 

analyse in hoofdstuk 6. Ten opzichte van de brede variant zijn deze echter beperkt.

4.1 Eigendom en onderhoud van de gebouwen 

Sportservice Doetinchem huurt haar eigen onderkomen van het Graafschap College. 

Sportservice Doetinchem is geen eigenaar van een gebouw. De gemeente Doetinchem 

heeft daarentegen een groot aantal sportaccommodaties in haar bezit. 

Eigendom, ondergrond en gebouwen gemeente Doetinchem 

De gemeente Doetinchem is eigenaar van diverse sportaccommodaties. De gemeente heeft 

het gemeentelijk vastgoed ondergebracht binnen het vastgoedfonds dat deel uitmaakt van 

het met ingang van 1 januari 2017 verzelfstandigde BUHA. De ondergrond en gebouwen 

zijn in eigendom van de gemeente. Het vastgoedfonds wordt per 1-1-2017 opgesplitst. 

Onderhoud gebouwen gemeente Doetinchem 

De gemeente Doetinchem beschikt over een meerjaren onderhoudsplanning voor 

de gemeentelijke accommodaties. Er wordt bijgehouden welke hieraan gerelateerde 

investeringen wanneer voorzien zijn. Bij een vervanging van een gebouw moet een 

aanmelding worden gedaan. Het volume van het totale gemeentelijke vastgoed biedt de 

mogelijkheid om jaarlijks afwegingen te maken met betrekking tot de meest noodzakelijke 

investeringen. Op deze wijze wordt kostenefficiënt gewerkt. Binnen de smalle variant blijft 

deze situatie ongewijzigd.

4. De smalle variant van het sportbedrijf 

Figuur 7: partners smalle variant
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4.2 Bestuurlijk juridische zaken

Op dit moment maken de accommodaties van de gemeente Doetinchem deel uit 

van het vastgoedfonds van de gemeente Doetinchem. De medewerkers van het 

team accommodaties waaronder die gerelateerd aan sport gaan ‘mee over’ naar het 

verzelfstandigde BUHA. Het streven is om voor 1 juni 2017 duidelijkheid te hebben over de 

exacte toegerekende formatie. Sportservice Doetinchem is een onafhankelijke stichting met 

een bestuur dat volledig bestaat uit vrijwilligers. Sportservice Doetinchem ontvangt een 

exploitatiebijdrage van de gemeente. Verder zijn er diverse subsidies die aan Sportservice 

Doetinchem verleend worden voor verschillende projecten. 

4.3 Personele zaken 

Sportservice Doetinchem heeft 9,46 fte beschikbaar. Deze formatie wordt ingevuld door 

22 medewerkers. De totale loonkosten bedragen €523.472,-. Het pensioenfonds Zorg en 

Welzijn is van toepassing. De CAO is sport. 

Binnen de afdeling BUHA team accommodaties zijn 21 mensen werkzaam. Zij 

vertegenwoordigen 18.48 fte. 7,2 fte wordt direct toegerekend aan sport. De loonkosten 

hiervan bedragen €567.410,-. In de 7,2 fte zitten sport gerelateerde taken. Hierbij rekening 

houdend met het gegeven dat het sporthalbeheer wordt afgebouwd. De huurder van de 

kantine verricht beheerderstaken. Sporthalbeheerders van de Pol zijn gedetacheerd bij 

de stichting in Gaanderen. Zij zijn nu wel meegenomen in de fte.  Ook binnen de afdeling 

Maatschappelijke ontwikkeling is formatie gerelateerd aan sport beschikbaar. Het betreft 

1,88 fte verdeeld over 5 personen tegen €171.194,- aan loonkosten. Zij vallen onder de 

gemeentelijke CAO en zijn aangesloten bij het pensioenfonds ABP.  

 

4.4 Huisvesting 

Sportservice Doetinchem is gehuisvest binnen het Graafschap College (sport- en bewegen). 

Sportservice Doetinchem werkt intensief samen met de betreffende opleiding en heeft 

er een voorkeur voor om ook fysiek aangehaakt te blijven bij het opleidingsinstituut. De 

formatie van de gemeente Doetinchem is verspreid gehuisvest. De aan accommodaties 

verbonden medewerkers vervullen hun taken vanuit de locatie van BUHA. De aan 

Maatschappelijke Ontwikkeling verbonden medewerkers bevinden zich op het stadhuis.  

4.5  Bedrijfsvoering 

De accommodaties van de gemeente Doetinchem maken onderdeel uit van de 

gemeentelijke bedrijfsvoering. Bij afwegingen met betrekking tot bijvoorbeeld vernieuwingen 

en investeringen wordt gekeken naar het totale gemeentelijke (maatschappelijke) vastgoed. 

Voor besluitvorming wordt ook het gemeentelijke besluitvormingstraject gevolgd. 
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Sportservice Doetinchem is een zelfstandige entiteit met een recent opgebouwde 

bedrijfsvoering. De besluitvorming is minder gelaagd dan de besluitvorming binnen de 

gemeente. De bedrijfsmatige sturing voldoet voor de huidige omvang van de organisatie. 

Samenwerking op projectniveau is goed mogelijk, het sluiten van allianties met meer 

strategische partners is gezien de omvang soms een uitdaging.

4.6 Financiën 

Tabel 1: Financieel overzicht smalle variant op basis van gegevens 2016

4.7  Marketing en Communicatie  

De gemeente Doetinchem draagt er zorg voor dat de sportaccommodaties beschikbaar zijn 

voor sportverenigingen in Doetinchem. Hierbij wordt actieve marketing op dit moment niet 

toegepast. Omdat de vraag van sporters en verenigingen verandert is er wel geïnvesteerd in 

de mogelijkheid om ook buiten kantooruren om de accommodaties te kunnen huren. Dit 

gebeurt voornamelijk door middel van digitale dienstverlening. 

Sportservice Doetinchem heeft een groot belang bij een sterke marketing en communicatie. 

De organisatie heeft hier de afgelopen jaren ook flink op ingezet. Het succes van de 

interventies hangt af van de mate waarin verenigingen en sporters bereikt worden, en het 

enthousiasme dat er is om gezamenlijk met het maatschappelijk middenveld te streven naar 

het verhogen van de sport- en beweegdeelname om zo daaraan gerelateerde doelstellingen 

te kunnen behalen. 
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De brede variant van een Sportbedrijf bestaat uit vier componenten. Gymzalen en 

sporthallen en diverse buitensportaccommodaties zijn in het beheer van BUHA BV. 

De sportstimulering in handen van Sportservice Doetinchem. De SAZA Topsporthal 

Doetinchem voor breedteport en topsport. Sportcentrum Rozengaarde BV met als 

basiselementen: het zwembad en de Skyzone. Binnen de brede variant wordt het 

onderhoud van alle sportgebouwen ondergebracht in het sportbedrijf.

Figuur 8: Partners brede variant

5.1  Eigendom en onderhoud van de gebouwen 

Sportservice Doetinchem huurt haar eigen onderkomen van het Graafschap College. 

Sportservice Doetinchem heeft geen eigenaarsrol. De gemeente Doetinchem en de andere 

partners hebben wel gebouwen in hun bezit. Zij organiseren het onderhoud ieder op eigen 

wijze. 

Eigenaarschap van grond en gebouwen

De gemeente Doetinchem is eigenaar van verschillende sportaccommodaties. De gemeente 

heeft het gemeentelijk vastgoed ondergebracht binnen het vastgoedfonds dat deel uitmaakt 

van het verzelfstandigde BUHA. Het vastgoedfonds is per 1-1 -2017 opgesplitst.

SAZA is eigenaar van de Topsporthal Doetinchem. De grond is in erfpacht verkregen van de 

gemeente. Sportcentrum Rozengaarde BV is zowel eigenaar van de ondergrond als van de 

opstallen van het totale complex.

5. Brede variant 
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Onderhoud gemeentelijke accommodaties 

De gemeente Doetinchem beschikt over een meerjaren onderhoudsplanning voor 

de verschillende accommodaties. Er wordt bijgehouden welke hieraan gerelateerde 

investeringen wanneer voorzien zijn. Bij een vervanging van een accommodatie moet een 

aanmelding worden gedaan. Het volume van het totale gemeentelijke vastgoed biedt de 

mogelijkheid om jaarlijks afwegingen te maken met betrekking tot de meest noodzakelijke 

investeringen. Dit geldt ook voor het sport- en spelmateriaal.   

Onderhoud Rozengaarde en SaZa Topsporthal Doetinchem 

Het onderhoud van Rozengaarde is een onderdeel dat continu aandacht vraagt. De 

veiligheid wordt erdoor gewaarborgd. Ook is de staat van onderhoud van het zwembad 

heel belangrijk voor de aantrekkelijkheid en in het verlengde daarvan het aantal 

bezoekers. Rozengaarde heeft daarom een adequaat onderhoudsprogramma dat secuur 

gevolgd wordt. Ook draagt men er zorg voor dat voor alle voorziene investeringen tijdig 

bestemmingsreserves worden opgebouwd. 

SAZA heeft geen meerjaren onderhoudsplanning voor de Topsporthal. Het vervangen van 

de inventaris is wel geregeld. Voor het vervangen van bijvoorbeeld het dak of de technische 

installaties zijn vooralsnog geen ramingen gedaan of posten / reserveringen opgenomen in 

de begroting.

Figuur 9: Veel kennis van onderhoud binnen Rozengaarde
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5.2  Bestuurlijk juridische zaken 

Op dit moment maken de accommodaties van de gemeente Doetinchem deel uit 

van het vastgoedfonds van de gemeente Doetinchem. De medewerkers van het team 

accommodaties, waaronder die gerelateerd aan sport, zijn per 1 januari 2017 ‘mee over’ 

gegaan naar het verzelfstandigde BUHA. Het streven is om voor 1 juni 2017 duidelijkheid 

te hebben over de exacte toegerekende formatie. Sportservice Doetinchem ontvangt 

een exploitatiebijdrage van de gemeente. Verder zijn er diverse subsidies die aan 

Sportservice Doetinchem verleend worden voor verschillende projecten. SAZA staat voor 

Stichting Achterhoekse Zaalsport Accommodatie en is ook een onafhankelijke Stichting. 

Sportcentrum Rozengaarde is een overheids BV (de gemeente is enig aandeelhouder). 

5.3  Personele zaken 

Binnen de brede variant zijn er 64.24 formatieplaatsen. De verdeling over de verschillende 

onderdelen loopt uiteen. 

Formatie Sportservice Doetinchem en de gemeente Doetinchem 

Sportservice Doetinchem heeft 9,46 fte beschikbaar. Deze formatie wordt ingevuld door 

22 medewerkers. De totale loonkosten bedragen €523.472,-. Het pensioenfonds Zorg en 

welzijn is van toepassing. De CAO is sport. Binnen BUHA BV onderdeel accommodaties 

zijn 21 mensen werkzaam. Zij vertegenwoordigen 18.48 fte. 7,2 fte wordt direct 

toegerekend aan sport. De loonkosten hiervan bedragen €567.410,-. In de 7,2 fte zitten 

sport gerelateerde taken. Hierbij rekening houdend met het gegeven dat het sporthalbeheer 

wordt afgebouwd. De huurder van de kantine verricht beheerderstaken. Sporhalbeheerders 

van de Pol zijn gedetacheerd bij de stichting in Gaanderen. Ook binnen de afdeling 

Maatschappelijke ontwikkeling is formatie gerelateerd aan sport beschikbaar. Het betreft 

1,88 fte verdeeld over 5 personen tegen €171.194,- aan loonkosten. Zij vallen onder de 

gemeentelijke CAO en zijn aangesloten bij het pensioenfonds ABP. 

Formatie Sportcentrum Rozengaarde BV en SaZa Topsporthal Doetinchem 

Sportcentrum Rozengaarde BV inclusief de Leisure tak beschikt over 43,7 fte. 56,6 

medewerkers vullen deze formatie in. Het gedetacheerde gemeentelijke personeel valt 

onder de gemeentelijke CAO en het gemeentelijke pensioenfonds. De overige fte valt 

onder de RECRON.

Bij de SAZA Topsporthal Doetinchem is 2 fte beschikbaar. Deze fte wordt ingevuld door 2 

medewerkers. De CAO is sport. 
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5.4  Huisvesting 

Sportservice Doetinchem is gehuisvest binnen het Graafschap College (sport- en bewegen). 

Sportservice Doetinchem werkt intensief samen met de betreffende opleiding en heeft 

er een voorkeur voor om ook fysiek aangehaakt te blijven bij het opleidingsinstituut. De 

formatie van de gemeente Doetinchem is verspreid gehuisvest. De aan BUHA verbonden 

medewerkers vervullen hun taken vanuit de locatie van BUHA. De aan Maatschappelijke 

Ontwikkeling verbonden medewerkers bevinden zich op het stadhuis. De medewerkers van 

Rozengaarde hebben hun werkplek binnen Sportcentrum Rozengaarde BV. De medewerker 

van de Topsporthal vindt zijn werkplek ook in de Topsporthal.

5.5  Bedrijfsvoering

Door hun verschillende achtergrond verschilt de bedrijfsvoering van de verschillende 

partners. Bij alle partijen is het de wens om te komen tot een platte en slagvaardige 

organisatie. 

Bedrijfsvoering gemeente Doetinchem en Sportservice Doetinchem 

De accommodaties van de gemeente Doetinchem maken onderdeel uit van de 

gemeentelijke bedrijfsvoering. Bij afwegingen met betrekking tot bijvoorbeeld vernieuwingen 

en investeringen wordt gekeken naar het totale gemeentelijke (maatschappelijke) vastgoed. 

Voor besluitvorming wordt ook het gemeentelijke besluitvormingstraject gevolgd. Het 

personeel heeft een ambtelijke status. Sportservice Doetinchem is een zelfstandige entiteit 

met een recent opgebouwde bedrijfsvoering. De besluitvorming is minder gelaagd dan de 

besluitvorming binnen de gemeente. De ‘bedrijfsmatige sturing voldoet voor de huidige 

omvang van de organisatie. Samenwerking op projectniveau is goed mogelijk, het sluiten van 

allianties met meer strategische partners is gezien de omvang soms een uitdaging. 

Bedrijfsvoering Sportcentrum Rozengaarde BV en SaZa Topsporthal 

Doetinchem 

Sportcentrum Rozengaarde BV is een zelfstandige entiteit die volledig verantwoordelijk 

is voor beheer, onderhoud en exploitatie van het zwembad en de Sky-zone. Het 

besluitvormingsproces is voor de dagelijkse aangelegenheden kort. Voor besluiten van 

strategische aard, meer op langere termijn is er een belangrijke rol weggelegd voor 

de aandeelhoudersvergadering. De gemeente Doetinchem is enig aandeelhouder van 

Rozengaarde. De bedrijfsvoering van SAZA Topsporthal Doetinchem is nog niet volledig 

uitgekristalliseerd. Met de start op basis van de eerste businesscase is de basis wel 

gelegd, maar de activiteiten, bestuurlijke bezetting en marketing zijn nog aan verandering 

onderhevig.
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5.6 Financiën 

Tabel 2: Financieel overzicht brede variant  

5.7 Marketing en Communicatie

De vier organisaties geven op geheel eigen wijze invulling aan het onderdeel marketing en 

communicatie. Binnen de brede variant liggen er kansen om gezamenlijk een eenduidige 

invulling te geven aan dit onderdeel. 

    

Figuur 10: SaZa Topsporthal Doetinchem
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Marketing en communicatie gemeente Doetinchem, BUHA en Sportservice 

Doetinchem 

De gemeente Doetinchem / BUHA draagt er zorg voor dat de sportaccommodaties 

beschikbaar zijn voor sportverenigingen in Doetinchem. Ontwikkelingen worden actief 

gecommuniceerd. Via de diverse websites en verhuurstimulerende activiteiten. De 

accountmanagers binnen- en buitensport hebben periodiek overleg met de besturen van 

sportverenigingen. Zij sturen hiermee actief op de wensen en ontwikkelingen van de 

verenigingen. Omdat de vraag van sporters en verenigingen verandert is er wel geïnvesteerd 

in de mogelijkheid om ook buiten kantooruren om de accommodaties te kunnen huren. Dit 

gebeurt voornamelijk door middel van digitale dienstverlening. 

Sportservice Doetinchem heeft een groot belang bij een sterke marketing en communicatie. 

De organisatie heeft in de afgelopen jaren een sterk beeldmerk gerealiseerd en (ondanks 

een beperkt budget) sterk ingezet op marketing en communicatie. Het succes van de 

interventies hangt af van de mate waarin verenigingen en sporters bereikt worden en het 

enthousiasme dat er is om gezamenlijk met het maatschappelijk middenveld te streven naar 

het verhogen van de sport- en beweegdeelname om zo daaraan gerelateerde doelstellingen 

te kunnen behalen.

Figuur 11: Kies je sport: Sportservice Doetinchem
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In de voorgaande hoofdstukken is inzicht gegeven in de omvang van de verschillende 

organisaties en de taken die zij hebben. In dit hoofdstuk staat op welke de smalle en de 

brede variant bij kunnen dragen aan de doelstellingen van het sportbedrijf zoals verwoord in 

hoofdstuk 3.

De varianten en de gevolgen voor de 7 indicatoren 

Op 7 indicatoren wordt verwacht dat effecten optreden bij de realisatie van een 

Sportbedrijf . Deze indicatoren zijn: 

 1. Eigendom van gebouwen 

 2. Bestuurlijk juridische zaken 

 3. Personele zaken 

 4. Huisvesting 

 5. Bedrijfsvoering financiën 

 6. Financiën 

 7. Marketing en communicatie 

Wat vinden de vier partijen van de realisatie van het sportbedrijf? 

Sportservice Doetinchem, SAZA Topsporthal Doetinchem, Sportcentrum Rozengaarde BV 

en BUHA BV hebben aangegeven hoe zij vanuit hun organisatie aankijken tegen de vorming 

van een sportbedrijf in beide varianten. Dit is gebeurd tijdens werkgroepoverleggen, in 

individuele gesprekken en tijdens het werkbezoek aan de sportbedrijven van Deventer en 

Raalte. Een korte weergave van hun positiebepaling is opgenomen.

6.  Een analyse van de brede en de 
 smalle variant 



28

6.1 De Varianten gerelateerd aan de doelen van het Sportbedrijf 

De doelen van het sportbedrijf staan in het eerste hoofdstuk van deze businesscase 

genoemd. Nu er inzicht is gegeven in de smalle en de brede variant kunnen deze varianten 

naast de doelstellingen worden gelegd. 

1. Het bieden van sport- beweeg- en recreatiemogelijkheden aan individuele 

 burgers, verenigingen, scholen, instellingen en bedrijven. Daarnaast zo mogelijk 

 ruimte bieden voor niet sport gerelateerde activiteiten. 

Doetinchem heeft een grote variëteit aan sportaccommodaties waarin op alle niveaus 

gesport kan worden. De afstemming in het aanbod wordt nu niet bewust georganiseerd. 

De SaZa Topsporthal Doetinchem, Sportcentrum Rozengaarde BV en BUHA BV reageren 

afzonderlijk op de vraag naar ruimte. Ook werven de partijen onafhankelijk van elkaar 

nieuwe ‘klanten’. Afstemming vindt niet of in beperkte mate plaats. Daardoor worden 

activiteiten niet altijd in de meest passende accommodatie georganiseerd. 

Figuur 12: Zichtbaarheid in de stad
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De juiste activiteit in de juiste accommodatie

Sportservice Doetinchem heeft goed zicht op de verschillende groepen sporters. Maar de 

organisatie is niet in de positie (en heeft ook niet de opdracht) om de aansluiting tussen 

vraag en aanbod van accommodaties te stroomlijnen. Het uitdagen van meer mensen om 

te gaan bewegen in een van de accommodaties kan een impuls krijgen.  Dit kan aangejaagd 

en gecoördineerd worden. Belangrijk daarbij is een korte lijn tussen de sporter en de 

accommodatie. Sportservice Doetinchem en de gemeente kunnen hierin binnen de smalle 

variant een verbeterslag maken. Maar het effect is pas optimaal in de brede variant met alle 

partijen. Dan zijn alle accommodaties en gebruikersgroepen direct in beeld. 

Van vier naar één marketing- en communicatieplan 

Op het gebied van marketing en communicatie maken de vier partijen gebruik van hun 

eigen middelen en kanalen. Zij communiceren hun eigen specifieke aanbod. De sporters en 

verenigingen moeten gericht zoeken bij de bewuste organisatie. Sportservice Doetinchem 

heeft binnen het beperkte budget wel ingezet op communicatie.Sportservice Doetinchem 

wil de communicatie graag optimaliseren en verder professionaliseren. BUHA onderhoudt 

de één op één relatie met de gebruiker. Verder brengt BUHA vraag en aanbod voor het 

gebruik van maatschappelijk vastgoed bij elkaar. Zowel voor sport als voor de andere 

beleidsterreinen. Dit gebeurt vooral via het Makelpunt. Het heeft daarmee ontwikkelingen 

inzichtelijk en stemt deze op elkaar af. Sportcentrum Rozengaarde BV zet de eigen 

organisatie professioneel in de markt, voor de SaZa Topsporthal Doetinchem is het 

professionaliseren van de marketing en communicatie een noodzaak

Eén marketing- en communicatieplan levert voordelen op voor gebruikers, exploitanten, 

Sportservice Doetinchem, maar in de eerste plaats voor de burgers en sporters in de 

gemeente Doetinchem.

Communicatie en marketingvoordeel in de kleine en grote variant 

Binnen de smalle variant heeft een gezamenlijke inzet op marketing en communicatie maar 

een beperkt effect. Het budget is daarvoor minimaal en er is ook beperkt kennis binnen het 

huidige personeel aanwezig. Binnen de brede variant liggen er grote kansen. Door kennis en 

personeel te bundelen en het totale brede aanbod onder één vlag uit te dragen wordt grote 

promotiewinst behaald.
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2. Ontwikkelen en stimuleren van sport- en spel, waarbij de sportstimulering zich 

 richt op het stimuleren van sportbeoefening van de Doetinchemse bevolking. 

 Dit vanuit alle maatschappelijke doelen )(gezondheid, participatie, economie, 

 onderwijs). 

Door het brede palet aan verenigingen zijn er vele sportmogelijkheden in Doetinchem. 

Het sportbedrijf organiseert uitsluitend hierop aanvullend aanbod. Op dit moment geeft 

Sportservice Doetinchem uitvoering aan deze doelstelling. De verwachting is dat sport 

steeds meer als middel ingezet gaat worden. (Om bij te dragen aan het realiseren van 

doelstellingen op andere beleidsvelden (gezondheid, leefbaarheid, participatie en economie). 

In de smalle variant kan deze doelstelling op dezelfde wijze worden uitgevoerd. Binnen 

de brede variant kunnen SAZA en Sportcentrum Rozengaarde BV actief gaan meedenken 

over het bereiken en faciliteren van nieuwe doelgroepen. Daaruit volgend de gezamenlijke 

bijdragen aan het behalen van de gemeentelijke doelstellingen. 

3. Zorgen voor een optimale exploitatie van kwalitatief goede sportaccommodaties.

Verschillende aspecten zijn op deze doelstelling van invloed. Als het lukt om meer 

(groepen) mensen aan het sporten en bewegen te krijgen is het mogelijk om de bezetting 

van de accommodaties te optimaliseren. Ook een goede verdeling van groepen over de 

verschillende accommodaties draagt hieraan bij. Dit effect is sterker in de brede dan in de 

smalle variant. 

Figuur 13: Nick Schilder schaakt in de bibliotheek in Doetinchem
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Op het moment dat de verschillende accommodaties onder een sportbedrijf vallen 

wordt er ook gezamenlijk ingekocht en gebruik gemaakt van één onderhouds- en 

investeringsplanning en een gezamenlijke taak qua personele bezetting. Dit betekent dat er 

voordelen op dit niveau behaald kunnen worden. 

4. De gemeente Doetinchem sportief kleur geven door zichtbaarheid op 

 evenementen en activiteiten.

Sportservice Doetinchem is op dit moment alert op de zichtbaarheid. Maar van vele 

activiteiten wordt op het moment dat zij plaatsvinden in bijvoorbeeld het zwembad of de 

Topsporthal geen gebruik gemaakt om uit te dragen dat de gemeente sport- en bewegen 

belangrijk vindt. Door hier meer op in te spelen kan Doetinchem zich meer profileren als 

sport- en beweegstad. 

5. Door het versterken van sportverenigingen bijdragen aan een sterke sociale 

 infrastructuur.

Sportverenigingen hebben er baat bij als zij worden ‘ontzorgd’. Met de realisatie 

van het sportbedrijf heeft de sportvereniging een gesprekspartner met expertise 

op alle raakvlakken. Er kan ondersteuning geboden worden bij vragen die gaan over 

accommodaties. Ook op het gebied van sportstimulering is het sportbedrijf het centrale 

schakel- en informatiepunt. Op het moment dat er een sterke sportinfrastructuur is 

wordt het voor hen eenvoudiger om voor de juiste activiteit de juiste accommodaties 

te vinden. Verder kunnen verenigingen gebruik maken van de verzamelde kennis binnen 

het sportbedrijf voor bijvoorbeeld de inhoud van trainingen of pr en communicatie. Het 

faciliteren van verenigingen door het sportbedrijf kan verder worden uitgebouwd. 

6.2 Verkenning van kansen op de zeven indicatoren 

 1. Eigendom en onderhoud van gebouwen

De ervaring leert dat het eigendom van de gebouwen, die opgaan in een sportbedrijf, vaak 

bij de oorspronkelijke eigenaren blijft. De meerwaarde van het bedrijfsmatig werken binnen 

een organisatie komt naar voren in:

 a) een verbetering van de exploitatie,

 b) het onderhoud 

 c) het bereiken van de doelstellingen door kennisdeling en volume. 

Bij een keuze voor de brede variant komt de eigendomsvraag wel naar boven. Deze wordt 

na het nemen van een principebesluit voor een sportbedrijf verder uitgewerkt. Het is 

echter geen ‘breekpunt’ of een onderscheidende variabele bij het al dan niet kiezen voor 

een sportbedrijf. 
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 2. Bestuurlijk en juridische zaken 

De gemeente Doetinchem wil graag meer sturen op afstand. De verschillende deelnemers 

hebben aangegeven dat zij het belangrijk vinden om te kunnen ondernemen. Zij willen 

vrijheid hebben bij het realiseren van de vooraf overeengekomen afspraken. Dit leidt 

tot het realiseren van een zelfstandige entiteit met goede mogelijkheden en realistische 

randvoorwaarden om te ondernemen. De gemeente Doetinchem en Sportservice 

Doetinchem zien hier binnen de smalle variant verschillende mogelijkheden. De brede 

variant is in dit opzicht een verdergaande variant. De doelstellingen kunnen hierbinnen in 

een nog hogere mate gerealiseerd kunnen worden.

 3. Personele zaken

Organisatie  FTE Personeelsleden 

Sportservice Doetinchem  9.46 22

Sport Doetinchem MO + BUHA  10.08 20

Totaal smalle variant  19.54 42

SAZA Topsporthal Doetinchem  40 + 20 2

Sportcentrum Rozengaarde BV  43.7 56

Totaal brede variant  64.24 99.6

Tabel 3: Overzicht personeel

In de smalle variant is sprake van 42 personeelsleden die 19.54 formatieplaatsen 

opvullen. De personeelsleden die vallen onder BUHA BV / de gemeente Doetinchem, 

staan op de loonlijst van de gemeente en zijn geen projectmatige krachten. Het zijn 

structurele uren voor beleid en uitvoering (accountmanagers accommodaties, beleid, 

verhuur, onderhoud). De personele formatie in fte’s voor Sportservice Doetinchem 

bestaat voor het overgrote deel uit buurtsportcoaches. Deze formatie wordt vooral 

ingezet op sportstimuleringsprojecten en verenigingsondersteuning. Door een intensi-

vering van de samenwerking tussen deze groepen kan er nog een slag worden gemaakt 

in de programmering van activiteiten in de binnensportruimten en ondersteuning van 

verenigingen. De buurtsportcoaches kunnen met hun inhoudelijke kennis van sport en 

bewegen bijdragen aan de kwaliteit van de sportaccommodaties. De financiering / loonsom 

van de buurtsportcoaches en de sportstimulering worden beter verankerd.  

Rozengaarde heeft veruit de meeste personeelsleden 

Uit de tabel wordt duidelijk dat qua personeel vooral de toevoeging van Rozengaarde 

substantieel verschil uitmaakt. Rozengaarde heeft veel personeel voor de uitvoering van de 

basistaken (gerelateerd aan het ontvangen, begeleiden en controleren van de bezoekers). 
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Maar er is ook expertise met betrekking tot boekhouding, marketing en communicatie enz. 

De medewerker van de Topsporthal richt zich op het stroomlijnen van de dagelijkse gang 

van zaken (ingebruikgeving / horeca/ marketing) van de Topsporthal. 

 4.  Huisvesting 

SAZA Topsporthal Doetinchem, Sportcentrum Rozengaarde BV en de gemeente 

Doetinchem / BUHA beschikken allen over huisvesting binnen de eigen accommodaties. 

Gezien de functies (veelal aansturing van de interne organisaties) is het logisch om dat ook 

zo te houden. Sportservice Doetinchem is gehuisvest binnen het Graafschap College sport 

en bewegen. De organisatie wil daar ook graag bij aangesloten blijven. 

Voor de smalle variant geldt dat gD accommodaties graag binnen BUHA gehuisvest 

blijft. Dit werkt ook het eenvoudigst voor wat betreft het afstemmen van 

onderhoudsvraagstukken. SD blijft graag bij het Graafschap College en op een locatie waar 

de drempel voor het sporten en bewegen laag is. Onderlinge afstemming tussen de harde 

en de zachte kant pleit echter voor huisvesting op één locatie. 

Werkplekken in de Brede Variant 

Op basis van de organisatiestructuur wordt bepaald wie het best vanuit welke locatie 

werkt. In de brede variant zou Sportservice Doetinchem bijvoorbeeld aansluiting kunnen 

zoeken bij de SaZa Topsporthal Doetinchem of Sportcentrum Rozengaarde BV. Deze 

accommodaties zitten in de sportcentra in de stad. Sportservice Doetinchem wil graag dicht 

bij de verenigingen zitten. Ook de medewerkers vanuit de gemeente zouden dan binnen 

een van deze sportaccommodaties een werkplek kunnen vinden. Het is wenselijk om de 

mensen met overlappende taken zoveel mogelijk bij elkaar te brengen. Daardoor werkt de 

afstemming beter. 

 5. Bedrijfsvoering 

SAZA en Sportservice Doetinchem hebben een platte organisatie. Binnen Sportservice 

Doetinchem is een nauwe en frequente afstemming tussen manager en bestuur. Zij geven 

samen de koers aan en richten de organisatie zo in dat deze flexibel is, maar tegelijkertijd 

een uitgekiend producten en dienstenaanbod kan realiseren. De SAZA Topsporthal 

Doetinchem heeft tot voornaamste doel de hal zo goed mogelijk te exploiteren. Niet 

alleen in financiële zin, maar zeker ook inhoudelijk. Op dit moment is er een vrij krappe 

bemensing, waardoor er een grote verantwoordelijkheid en werkdruk rust op de schouders 

van enkelen. 
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Twee aan de gemeente gerelateerde BV’s 

Sportcentrum Rozengaarde BV maakt optimaal gebruik van de ondernemersmogelijkheden. 

Van de medewerkers wordt flexibiliteit verwacht, eigen inbreng en ontwikkelmogelijkheden 

zijn zeer welkom. Er is een heldere besluitvormingsstructuur. Voor veelomvattende 

beslissingen (inhoudelijk en financieel) is de aandeelhouder verantwoordelijk. Het beeld 

van de gemeentelijke organisatie is op het moment diffuus. Team accommodaties is tijdelijk 

‘mee over’ gegaan naar het per 1 januari 2017 verzelfstandige BUHA. In afwachting van de 

eventuele realisatie van het sportbedrijf is hier een voorbehoud gemaakt voor de definitieve 

positie.

 6. Financiën

Tabel 4: Financieel overzicht brede variant 

De omzet van het sportbedrijf onder de huidige condities zou in de brede variant 

€7.107.408,- zijn. Bij de nadere uitwerking in een businessplan kan de onderbouwing 

worden gespecificeerd. Daarin kan ook een doorkijk naar de toekomst gemaakt worden. 

 7. Marketing en communicatie 

De marketing en communicatie van BUHA BV, Sportcentrum Rozengaarde BV en de 

SAZA Topsporthal Doetinchem is voornamelijk gericht op het positioneren van de eigen 

accommodaties en daaraan gerelateerde activiteiten. Sportservice Doetinchem heeft dit 

belang ook gedeeltelijk maar de Sportservice richt zich ook sterk op het stimuleren van 

sporten en bewegen in het algemeen. In de smalle variant kan een beperkt voordeel worden 

behaald. Maar binnen de brede variant kan op dit onderdeel een professionaliseringsslag 

voor het totaal worden gemaakt.  
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6.3  Voordelen en risico’s benoemd door de vier partijen

SaZa Topsporthal Doetinchem, Sportcentrum Rozengaarde BV, BUHA en Sportservice 

Doetinchem zien meerwaarde in de samenwerking in een sportbedrijf. De verenigingen 

krijgen één duidelijk loket. Er komt ruimte om taken zelfstandig op te pakken. Ook 

voor andere sportaanbieders zijn er mogelijkheden om aan te sluiten. Tijdens de 

werkgroepbijeenkomsten en in één op één gesprekken hebben zij echter ook hun zorgen 

gedeeld. Zo is benoemd dat er een risico is dat de sportstimulering ondersneeuwt. Het is 

belangrijk om ook de financiële afwegingen steeds goed te maken opdat eventuele winst 

niet alleen terugvloeit in de accommodaties. De thema’s waarop dieper in is gegaan zijn 

hieronder weergegeven. 

Voor sporters en verenigingen heeft een sportbedrijf in de smalle en in de 

brede variant meerwaarde

Door realisatie van een Sportbedrijf ontstaat er één duidelijk sportloket. Vragen 

worden snel beantwoord door de juiste personen. Initiatieven kunnen snel worden 

opgepakt en gebundeld. Ook verenigingen waar de gemeente geen accommoderende 

verantwoordelijkheid voor draagt krijgen kansen om aan te haken. Het niveau van 

dienstverlening wordt verhoogd. Verenigingen kunnen ook zelf taken op gaan pakken.  De 

samenhang tussen accommodaties en sportstimulering verbetert. In de brede variant is dit 

effect groter omdat er meer accommodaties en organisaties integraal bij betrokken zijn.   

Gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderhoud van accommodaties is 

effectief en efficiënt 

Door de accommodaties van de verschillende partijen onder te brengen in één 

onderhoudssystematiek en uit te laten voeren door dezelfde personeelsleden wordt 

voordeel gehaald zowel qua effectiviteit als efficiëntie. De organisaties kunnen profiteren 

van elkaars systemen en kennis en kunde en onderhoudswerkzaamheden kunnen integraal 

worden uitbesteed of ingekocht. Dit geldt ook voor het inzetten van een systeem van 

verhuur.  

 

Gezamenlijke inzet van personeel levert voordelen op

Alle personeelsleden zetten zich in voor de sport in Doetinchem. Bij de verschillende 

organisaties is veel kennis en kunde aanwezig waar andere onderdelen van kunnen 

profiteren. Niet alle participanten hebben op alle werkterreinen optimale bezetting. 

Door samen op te trekken kan uit het huidige personeelsbestand meer rendement worden 

gehaald. 
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Op marketing en communicatiegebied heeft het sportbedrijf meerwaarde 

Doetinchem in Vorm wordt op dit moment alleen actief uitgedragen door Sportservice 

Doetinchem. Binnen het sportbedrijf kan vanuit één entiteit veel duidelijker worden 

uitgedragen wat de meerwaarde is van sport in Doetinchem. De zichtbaarheid wordt groter 

en het bereik breder. Dit biedt mogelijkheden om nog meer mensen naar het sportaanbod 

te trekken de benutting en bezetting van de accommodaties te verhogen en de kwaliteit van 

het sport- en beweegaanbod te vergroten.

Continuïteit van de Doetinchemse sportinfrastructuur is met een sportbedrijf 

geborgd. 

Op dit moment maakt de gemeente afspraken met verschillende partijen over het 

sportaanbod en de sportstimulering in Doetinchem. Maar onderling is er geen structurele 

afstemming. Door de uitvoeringspartijen gezamenlijk de verantwoordelijkheid te geven 

voor de uitvoering van accommodatie beheer, onderhoud, exploitatie en sportstimulering 

worden zij veel sterker. Met de gemeente kunnen over een langere periode harde afspraken 

worden gemaakt met betrekking tot de input, output, outcome en het bijbehorende budget. 

Het sportbedrijf moet niet door besluitvormingsstructuren gehinderd worden 

in haar ondernemerschap

De sportwereld is dynamisch. Vragen van sporters en verenigingen veranderen. Er zijn 

verschillende grote kansen om sport als middel in te zetten. Om op het juiste moment te 

kunnen innoveren en anticiperen is snelle besluitvorming van belang. Het sportbedrijf moet 

kunnen ondernemen. De structuur van het sportbedrijf moet zo zijn dat dit ook mogelijk is. 

Gelaagde besluitvorming of blokkades door deelbelangen moeten worden voorkomen. Dat 

kan door de juiste structuur aan te brengen, afspraken te maken en cultuurverschillen met 

elkaar te benoemen en op te lossen. 

Het sportbedrijf moet zonder beperkende condities of vraagstukken kunnen 

starten

Duidelijkheid is belangrijk. Onzekerheden met betrekking tot bijvoorbeeld financiën 

(exploiteerbaarheid), positie personeel en huisvesting moeten niet boven het sportbedrijf 

blijven zweven. Het sportbedrijf moet voor de juiste taken de vergoeding krijgen. 

Voorafgaand aan de start van het sportbedrijf dienen deze opgelost te zijn. Alleen dan kan 

de nieuwe organisatie zich richten op de taken en doelstellingen, met maximale inzet en 

committent aan de sport in Doetinchem. Na een principe-besluit over het Sportbedrijf in 

het eerste kwartaal van 2017 dienen de resterende 3 kwartalen in 2017 worden benut voor 

een goede voorbereiding van de start van het sportbedrijf in de snelste variant medio 2018. 

Er is een go of no-go moment voorzien eind 2017 / begin 2018. 
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Er dient een goede werkwijze te komen voor de afstemming tussen 

verenigingen, sporters, sportraad en sportbedrijf

Welke vraagstukken landen bij welke partijen? Het is noodzakelijk om samen te benoemen 

en te bepalen welke organisatie welke rol voor zichzelf ziet weggelegd. Het onderscheiden 

waar ligt de eigenheid en waar de gezamenlijkheid is hierbij van groot belang. In het 

veranderingsproces is daar ook ruimte voor. Op het moment dat de rolverdeling er 

is wordt het voor sporters en gebruikers duidelijk waar zij met vragen, ambities en 

opmerkingen terecht kunnen. En als dat niet zo is weten zij dat het sportbedrijf hen verder 

kan informeren en faciliteren. 

6.4  Algemene randvoorwaarden van de smalle en brede variant

In hoofdstuk 1 zijn de onderstaande randvoorwaarden opgenomen voor realisatie van een 

sportbedrijf (onafhankelijk van de keuze voor een bepaalde variant). 

- De verzelfstandiging moet budgettair neutraal worden uitgevoerd. Over frictiekosten 

 wordt afzonderlijk besloten. Het sportbedrijf start met een vergoeding voor taken 

 zoals die nu ook gedoteerd zijn. Frictiekosten zijn alle bijkomende kosten die gemaakt 

 moeten worden voor de besluitvorming en om de organisatie te bouwen. 

 Om een goed beeld te krijgen van de kosten moet dieper op de varianten ingegaan 

 worden. Als er op politiek bestuurlijk niveau overeenstemming is over de voorkeur 

 voor één van beide varianten kan dit traject gaan lopen. Na het in beeld brengen kan 

 dan een politiek besluit worden genomen over de start van één van beide varianten. 

- Ook over kosten die voortkomen uit het realiseren van een zero-based startsituatie 

 wordt afzonderlijk besloten. Meer concreet het: 

       Eenmalige kosten: nieuwe organisatie huisvesting, advieskosten

       Frictiekosten: kosten taken personeelsuren gemeente Doetinchem 

       Tijdelijke kosten: sociaal plan. Alle componenten van het sportbedrijf kennen 

       een minimaal sluitende exploitatie bij aanvang van deelname. 

       Dit vergt besluitvorming voorafgaand aan de start van het sportbedrijf in 2018. 

- In 2017/ 2018 een plan opstellen m.b.t. de arbeidsvoorwaarden van de zittende 

 personeelsleden. De arbeidsvoorwaarden van de zittende werknemers zullen na de 

 verzelfstandiging gelijkwaardig zijn aan het huidige arbeidsvoorwaardenpakket. 

 Dit onderdeel wordt uitgewerkt na de definitieve keuze tot het oprichten van een 

 sportbedrijf. 



38

- Tussen het sportbedrijf en de gemeente Doetinchem wordt een zakelijke relatie 

 gecreëerd door middel van prestatieafspraken. 

 Op basis van de sportvisie, de huidige taken voortkomend uit de gemeente en de 

 diensten en producten die de organisaties nu leveren worden de prestatieafspraken 

 vorm gegeven. Voorafgaand aan de implementatie van het sportbedrijf worden deze 

 inzichtelijk gemaakt. 

6.5  Juridische randvoorwaarden en de smalle en brede variant 

De smalle variant betekent dat er sprake is van een intensivering van de afspraken tussen 

Sportservice Doetinchem en de accountmanagers van de sportaccommodaties van BUHA. 

Dit zou kunnen worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Het strekt te 

ver om hiervoor een aparte juridische entiteit op te richten De samenwerking tussen de 

vier partijen tot een sportbedrijf Doetinchem geeft wel de noodzaak om een passende 

juridische vorm te kiezen. 

In de inleiding zijn de volgende randvoorwaarden benoemd: 

- De rechtsvorm dient aan te sluiten bij het besluit van de gemeente om een zelfstandig 

 sportbedrijf te realiseren en een sturing op afstand / regiefunctie te kunnen faciliteren. 

- De rechtsvorm dient het sportbedrijf maximaal in staat te stellen om zelfstandig te 

 opereren in de markt van sport en bewegen. 

- De rechtsvorm dient enerzijds passend te zijn om uitvoerende werkzaamheden in het 

 kader van het gemeentelijk sportbeleid te kunnen uitvoeren en anderzijds geschikt te 

 zijn om allianties aan te kunnen gaan met andere gemeenten en marktpartijen. 

- De rechtsvorm dient goed aan te sluiten bij de wensen en eisen van de gemeente 

 Doetinchem met betrekking tot informatievoorziening en verantwoording om het 

 beleid en de afgesproken beleidsuitvoering te kunnen evalueren en bijsturen.

- Mocht gekozen worden voor de brede variant en de daarbij geformuleerde juridische 

 uitgangspunten dan lijkt een BV of NV de meest voor de hand liggende juridische 

 entiteit te zijn. Deze biedt de door de partners gewenste mogelijkheden om te 

 ondernemen (de partners hebben zich ook uitgesproken voor de rechtsvorm BV). 

 De ervaring met de overheids BV Rozengaarde leert dat hierin de rol op afstand 

 van de gemeente ook goed tot haar recht komt. Ook is de verwachting dat een BV 

 als rechtsvorm het beste anticipeert op toekomstige wetgeving met betrekking tot de 

 BTW voor sportaccommodaties. Kort samengevat zijn de volgende argumenten 

 relevant met betrekking tot de voorkeur voor een bv bij het uitwerken van de brede 

 variant: De verzelfstandigde uitvoeringsorganisaties van de gemeente Doetinchem 

 hebben allen de voorkeur voor een  BV als rechtsvorm voor het sportbedrijf.
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- Een BV geeft de gemeente als eigenaar / aandeelhouder een samenhangend pakket 

 van wettelijke bevoegdheden zoals grip op de bestuurlijke, benoemen / ontslag van 

 het bestuur, vaststellen van de haar rekening en de wettelijke eisen op het gebied 

 van informatievoorziening en verantwoording. De taken en verantwoordelijkheden 

 voor zowel de gemeente Doetinchem als het Sportbedrijf zijn in een BV als rechtsvorm 

 wettelijk geborgd en sluit het beste aan bij het geformuleerde uitgangspunt van sturing 

 op afstand door de gemeente Doetinchem. 

- Door het aandeelhouderschap van de BV heeft de gemeente Doetinchem meer 

 mogelijkheden voor evaluatie van beleid en bijsturing van beleidsuitvoering dan bij 

 andere privaatrechterlijke vormen zoals een coöperatie of een stichting. 

- Een BV geeft goede mogelijkheden voor een samenwerking met andere gemeenten en 

 contractvorming met andere bedrijven. 

- Een BV is de juiste rechtsvorm om de drie rollen van de gemeente te faciliteren en 

 de ondersteunen: a) aandeelhouder b) contractpartij bij de exploitatieovereenkomst en 

 c) eigenaar van het vastgoed (voor nadere uitwerking). 

- Een BV past qua beeldvorming en uitstraling van een bedrijfsmatige organisatie goed bij 

 de gewenste identiteit van een sportbedrijf.   

- Andere verzelfstandigde sportbedrijven in Nederland in een vergelijkbare omvang en 

 doelstellingen als Sportbedrijf Doetinchem hebben gekozen voor een BV (of NV). 

- De oriëntatie door middel van werkbezoeken aan Deventer en Raalte van de

 werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de verschillende participanten 

 bevestigt de keuze voor een BV. 
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Op basis van de businesscase en het bijbehorende raadsvoorstel kan een afweging worden 

gemaakt over de ontwikkeling van een sportbedrijf. Het biedt de mogelijkheid om te komen 

tot een keuze voor de voorkeursvariant.

Figuur 14: Mogelijkheden voor een sportbedrijf

In het bovenstaande figuur is weergegeven in welke variant de kansen voor een sportbedrijf 

het best benut worden. In de inleiding van deze businesscase staat dat Doetinchem beschikt 

over een goed accommodatiebestand. Ook de sportstimulering heeft de afgelopen jaren 

een impuls gekregen. De basis is dus goed. Maar door samenwerking in een sportbedrijf 

kunnen de sport en sporter in Doetinchem nog beter worden ondersteund. 

Eigendom heeft in alle varianten de kleur geel gekregen. In 2017 wordt gekeken naar de 

eigendomssituatie van de sportaccommodaties. Dit gebeurt ongeacht de variantkeuze. 

Samenwerkingskansen en eigendom relateren niet direct aan elkaar. Een sportbedrijf zou 

accommodaties in eigendom kunnen hebben, maar dit heeft niet direct een meerwaarde 

voor de exploitatie of dienstverlening. De reden om naar de eigendomsituatie te kijken is 

dat deze op dit moment versnipperd is. Verder is het ook in het kader van het bepalen van 

7. Keuze voor de voorkeursvariant bepalen  

a	Neutraal of beperkte meerwaarde 
a Geen wijziging ten opzichte van huidige situatie
a Optimalisatie van de samenwerkingsmogelijkheden  
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de strategische positie van de gemeente en het risicomanagement van wenselijk om dit te 

doen. Er zijn accommodaties (opstallen) in particulier bezit waar activiteiten plaatsvinden 

waar de gemeente zich verantwoordelijk voor voelt. Het is belangrijk dat de continuïteit van 

de activiteiten gewaarborgd is. 

De bestuurlijk / juridische vraag speelt vooral in de brede variant. Op het moment dat 

de sportaccommodaties van de gemeente Doetinchem, Sportservice Doetinchem, Sport-

centrum Rozengaarde BV en de SaZa Topsporthal Doetinchem samengaan in een sportbe-

drijf komt de vraag aan de orde welke juridische entiteit en bijbehorend bestuur het best 

op zijn plaats is. Er ontstaat dan één sterke speler op het gebied van sport en bewegen in 

Doetinchem. In de huidige situatie en de smalle variant blijven de verschillende onderdelen 

een aparte relatie met de gemeente onderhouden. 

Door de samenwerking tussen personeel te bevorderen kan er binnen de huidige situa-

tie en in de smalle variant voordeel worden behaald. De accountmanagers van BUHA en 

de buurtsportcoaches van Sportservice Doetinchem willen graag meer samen optrekken. 

Daarmee kunnen zij betere ondersteuning geven aan sporters en verenigingen. Maar binnen 

de brede variant is de meerwaarde groter. Daar kan ook op accommodatieniveau worden 

samengewerkt en kennis gedeeld. Het ‘werk’ kan op een andere manier verdeeld worden. 

Ook zijn de lijnen korter omdat gestreefd wordt naar gezamenlijke huisvesting. 

In de brede variant is het sportbedrijf gehuisvest op één adres. De één loket gedachte is 

daar duidelijk: voor alle vragen en initiatieven is er een centrale plek. Ook in de backoffice 

zijn de juiste mensen op een locatie bij elkaar gebracht. Binnen de smalle variant zou geke-

ken kunnen worden naar centrale huisvesting van sportservice Doetinchem en de mede-

werkers van accommodaties. Het is echter de vraag of dit meerwaarde heeft ten opzichte 

van Buurtsportcoaches op een centrale sportlocaties of accountmanagers accommodaties 

bij BUHA (de huidige situatie).  

Ook voor de bedrijfsvoering biedt de brede variant het meeste perspectief. De vier part-

ners willen zich allen richten op het zo goed mogelijk bedienen van sporters en sportver-

enigingen in Doetinchem. Zij geven daar binnen hun eigen opdracht een invulling aan. Het is 

mogelijk om meer te synchroniseren. Daarbij geven de SaZa Topsporthal en Sportcentrum 

Rozengaarde BV aan een platte organisatie te willen houden. Er moeten mogelijkheden zijn 

om te ondernemen. Voor Sportservice Doetinchem en de gemeentelijke organisatie is dit 

ook belangrijk. Zij hechten veel waarde aan de juiste positionering van de op sportstimule-

ring gerichte medewerkers / taken binnen de bedrijfsvoering. 
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Een financieel uitgangspunt is de budgettaire neutraliteit. Met dezelfde middelen kunnen 

door middel van een meer intensieve samenwerking meer doelstellingen worden behaald. 

Ook wordt het mogelijk om de ambitie hoger te stellen voor een aantal doelstellingen. Aan-

gezien de mate van samenwerking hierin leidend biedt de brede variant de meeste kansen. 

Daarbinnen worden kennis en vaardigheden van medewerkers maximaal voor alle accom-

modaties ingezet. Ook op inkoop, beheer, exploitatie en onderhoud van accommodaties 

kan de meeste meerwaarde worden behaald. 

Om de doelstellingen op sport- en beweeggebied te kunnen halen moeten mensen weten 

welk aanbod er is en waar de sport in Doetinchem voor staat. De marketing en 

communicatie vanuit een sportbedrijf werkt het best voor de zichtbaarheid. Verder is 

voor dit onderwerp ook specifieke kennis noodzakelijk, Deze is te vinden binnen het sport-

bedrijf. Voor de uitstraling ‘naar buiten’ werkt een marketing en communicatieplan ook het 

beste. 

De vier partners zijn allen ondernemend. Vanuit verschillende perspectieven leveren zij een 

grote bijdrage aan de sport- en beweegstimulering in Doetinchem. Door de partijen bij el-

kaar te brengen kunnen zij een nog breder pakket aan producten en diensten samenstellen. 

Verenigingen en ongeorganiseerde sport kunnen terecht bij één sportloket. De verwachting 

is dat met dezelfde inzet van middelen nog meer voor de sport gedaan kan worden.


