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Introductie webinars ‘visie op sport en bewegen in Groningen’ 
Uitgangspunten en korte introductie per sessie 
 
 
 
Uitgangspunten 
Het sport- en beweegbeleid van de gemeente Groningen is de afgelopen jaren vorm gegeven 
aan de hand van de Sportvisie ‘Meer Ruimte voor sport & bewegen 2010-2020’ en het 
Meerjarenprogramma ‘Sport & Bewegen 2016-2020’. Zowel de sportvisie als het sport- en 
beweegprogramma lopen tot en met het einde van dit jaar en zodoende is het tijd om te 
komen tot een nieuw beleidskader voor sport en bewegen in de gemeente Groningen. 
 
Onze maatschappij verandert in hoog tempo onder invloed van globalisering en kennis- en 
technologische ontwikkeling. Mondiale trends hebben grote invloed op de sport, waar zowel 
vraag als aanbod de afgelopen tien jaar sterk veranderd zijn, waar nieuwe 
organisatievormen en samenwerkingsverbanden ontstaan, maar waar naast kansen ook 
voldoende uitdagingen zijn met het oog op de toekomst. Samen met de sport- en 
beweegpraktijk willen wij deze toekomst verkennen, duiden welke ontwikkelingen voor 
sport en bewegen in Groningen het meest relevant zijn en kijken hoe hier de komende jaren 
op ingespeeld kan worden. Laten we samen nadenken over een toekomstvisie voor sport en 
bewegen in Groningen! 
 
Hierbij beginnen we natuurlijk niet helemaal op nul. Afgelopen jaar is er met een groot 
aantal partners gewerkt aan het Gronings Sportakkoord wat geleid heeft tot een gezamenlijk 
missie: Een leven lang sport en bewegen voor iedereen in Groningen. 
 

Het sportakkoord vormt een belangrijk startpunt waar wij in de nieuwe visie op voort willen 
borduren. In de ontwikkeling van de nieuwe visie willen de diepte in gaan als het gaat om de 
manier waarop we op lange termijn deze missie kunnen waarmaken. Hierbij hebben wij een 
denkkader ontwikkeld van waaruit we hier aan zouden kunnen werken:  
 

1. Ontwikkelen van sportief kapitaal: fysiek, mentaal en sociaal over de competenties 
beschikken om te kunnen én willen sporten en bewegen. Mensen die van jongs af aan 
veel sportief kapitaal opbouwen blijven dit waarschijnlijk een leven lang doen.  
 Sport en bewegen is leuk. 

2. De gelegenheid om te sporten en bewegen bieden door een sterke sportinfrastructuur: 
zowel qua hardware (faciliteiten), orgware (organisatiekracht) en software (aanbod) zorgt 
een sterke sportinfrastructuur voor meer mogelijkheden om te participeren. 
 Er is voor iedere Groninger een passende en aantrekkelijke manier om te sporten en 

bewegen. 
3. Het optimaal benutten van een sport inclusieve samenleving: hoe kunnen we deze 

sportkapitaal en -infrastructuur nog beter benutten om mensen mee te laten doen 
(eenzaamheid, participatie), samen te leven (cohesie, trots), gezonder te laten leven 
(actieve leefstijl) en zichzelf te ontplooien (pedagogische waarde van sport).  
 Sport en bewegen levert een substantiële bijdrage aan een leefbare samenleving. 
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Figuur 1:Het Gronings Sportmodel 

 
Proces 
Zoals gezegd willen deze visie samen met de praktijk ontwikkelen omdat een leven lang 
sport en bewegen voor iedereen alleen haalbaar is als alle betrokkenen goed samen weten 
werken. Iedere sport- en beweegorganisatie in Groningen levert hieraan een bijdrage en wij 
willen onze bijdrage zo goed mogelijk laten aansluiten op wat er in de praktijk nodig is. 
 
Stappen die we tot nu toe genomen hebben: 
1) Evalueren van de vorige beleidsperiode en uitgangspunten formuleren. 
2) Het speelveld in kaart: analyse van de huidige situatie, trends en ontwikkelingen in kaart 

brengen, verkenning ontwikkelingen aanpalende beleidsterreinen, benchmark met 
andere gemeenten en ook internationale verkenning ter inspiratie. 

3) 1e ronde gesprekken met andere relevante beleidsterreinen, overkoepelende 
organisaties en kennisinstellingen. O.a. Sport050, Huis voor de Sport Groningen, 
Topsport Noord, Adviescommissie voor de Sport, Sportkoepel, Instituut voor 
Sportstudies, Sport Science & Innovation Groningen (SSIG). 

4) Verkennende sessie met de gemeenteraad. 
5) Een aantal gesprekken met (inter)nationale experts in het veld van sport en bewegen. 
6) Webinars waar alle sport- en beweegorganisaties en andere relevante 

belanghebbenden welkom zijn. 
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Het doel van de webinars is om iedereen bij te praten over de inzichten die we tot nu toe 
hebben opgedaan en het aanscherpen van onze uitgangspunten. Daarnaast gaan wij ook 
direct op zoek naar nieuwe ideeën, strategieën, invalshoeken. Wij zijn vooral heel benieuwd 
in hoeverre er een gemeenschappelijk beeld is van de toekomst van sport en bewegen in 
Groningen. Het liefst hadden wij elkaar live ontmoet in een mooie interactieve sessie, 
waarbij wij elkaar in de ogen konden kijken en in gesprek zouden kunnen gaan. Maar wij zijn 
niet in de gelegenheid om het proces enkele maanden uit te stellen. Wij zijn ons er van 
bewust dat digitaal zeker beperkingen kent. In gesprek gaan met grote groepen is lastig, dus 
wij zullen het interactieve deel enigszins moeten beperken tot het leveren van input middels 
een soort quiz die we tijdens het webinar doen én door het stellen van vragen in de chat. 
 
Het proces na de webinars zullen wij tijdens de sessies verder toelichten. Onze ambitie is 
zeker om elkaar later nog wel live te ontmoeten. Wellicht nog binnen het proces van 
beleidsontwikkeling, of juist op het moment dat we gaan starten met de uitvoering. Maar wij 
hopen nu vooral dat iedereen bereid is om met ons mee te denken via de webinars. 
 
1. Sportaanbod, maar dan anders (16/06) 
Het sportlandschap wordt steeds meer divers. Commerciële aanbieders, non-profit 
organisaties, zelf georganiseerde sportgroepjes, individuele sporters, evenementen, en 
sportapps. Er is een enorme diversiteit aan het ontstaan in het sportlandschap. Wij willen 
graag met jullie in gesprek over de ontwikkeling van het landschap. Wat gaat dit betekenen 
voor de sporter, maar ook voor sportorganisaties? Hoe kunnen we samenwerken om nog 
meer sportief kapitaal te ontwikkelen en zo veel mogelijk mensen te laten meedoen? Welke 
rollen kunnen verschillende partijen spelen om ook de anders georganiseerde sport in 
Groningen op lange termijn te laten floreren? 
 
2. Sportvereniging van de toekomst (17/06) 
De sportvereniging speelt al tientallen jaren een enorm grote sociale rol in onze samenleving 
en brengt kinderen van jongs af aan in beweging. Het is een belangrijke ontmoetingsplek, 
stimuleert mensen om maatschappelijk actief te worden en draagt bij aan cohesie. Maar er 
zijn ook uitdagingen. Ledenaantallen lopen gemiddeld terug, zowel kwalitatief als 
kwantitatief wordt het steeds moeilijker om voldoende kader te vinden, toegenomen 
regelgeving maakt het ingewikkeld. Veranderingen in wensen en behoeften van leden, soms 
zelfs consumentengedrag, zetten ons verenigingsbestel onder druk. Hoe kunnen we zorgen 
dat we ook de komende tientallen jaren kunnen blijven genieten van een krachtig 
sportverenigingsbestel? 
 
3. Inclusieve sport voor een sociale samenleving (18/06) 
De sport draagt bij aan welzijn, ontmoeten, gezondheid en biedt kansen om jezelf te 
ontplooien en te ontwikkelen. Daarbij moet het natuurlijk vooral ook leuk zijn voor iedereen. 
Toch blijken er veel groepen te zijn die in mindere mate participeren. Mensen met een 
lichamelijke of geestelijke beperking, tienermoeders, ex-gedetineerden, verslaafden, 
mensen die leven in armoede, allemaal groepen die minder participeren in sport en 
bewegen. Maar sport blijkt in veel gevallen ook minder open en/of toegankelijk te zijn voor 
LHBTI-ers, mensen met een lagere sociaal-economische status en ouderen. Een inclusieve 
sport vraagt een veilige en open sportcultuur, maar soms ook aanpassingen om toegankelijk 
te zijn voor iedereen.  
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4. Gezond Groningen met sport en bewegen (22/06) 
Juist in de huidige tijd worden steeds meer mensen zich er van bewust hoe belangrijk sport 
en bewegen is voor onze gezondheid. En dan hebben we het niet alleen over fysieke 
gezondheid, maar ook over hoe sport bijdraagt aan ontmoeten, meedoen, zingeving en ons 
mentaal welbevinden. Samen met organisaties uit de sport als uit andere domeinen willen 
we gaan kijken hoe we samen deze rol van sport en bewegen nog beter kunnen benutten. 
Kunnen we dit momentum benutten om daadwerkelijk tot een trendbreuk te komen en 
vooral ook de grote gezondheidsverschillen die er zijn tussen verschillende doelgroepen 
binnen de samenleving te doorbreken? 
 
5. Van talent naar de top in Groningen (24/06) 
Talentontwikkeling staat al jaren hoog op de agenda in studentenstad Groningen. Ook in de 
sport beschikken we over een uniek eco-systeem van kennisinstellingen, 
topsportorganisaties, RTC’s en sportverenigingen die samen in staat zijn talenten te 
herkennen, ontwikkelen en te laten doorstromen richting de top. Toch moet het mogelijk 
zijn om dit topsportklimaat nog verder door te ontwikkelen én om ook de expertise en 
inspiratiewaarde beter te benutten richting de breedtesport.   
 
U bent van harte uitgenodigd om aan te sluiten bij elk webinar dat uw interesse heeft. 
Hopelijk gaan wij elkaar online treffen komende weken én hopelijk komt er een moment dat 
wij elkaar ook weer echt mogen ontmoeten. 


