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Ontwikkeling sportén beweegaanbod
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De sportbranche verenigt zich
in
Samenwerken
met
een koepelorganisatie, spreekt met
andere sectoren

één stem en groeit door tot een
serieuze partner voor een vitaal en
veerkrachtig Nederland. De rijksoverheid
verdeelt overheidsmiddelen onder
sportorganisaties via een zelfstandig
bestuursorgaan (zbo), zoals vastgelegd
in de stelselwet.

De sportbranche is de aangewezen
partij om ook beweegaanbod te
creëren, juist voor mensen die nog niet
aan sport deelnemen. Maar daarvoor
is een omslag nodig. De branche
maakt daarvoor een gezamenlijk
plan, ondersteund door een
innovatieregeling van het rijk, waarbij
gemeenten helpen implementeren.

6 Toegankelijkheid voor
kwetsbare groepen
Sport moet toegankelijk worden
gemaakt voor kwetsbare
groepen. Gemeenten treffen
inkomensmaatregelen en vergoeden
hulpmiddelen en vervoer, de
rijksoverheid stelt middelen
beschikbaar via het gemeentefonds
en borgt de gemeentelijke zorgplicht
in de stelselwet.

Samenwerking met
andere branches
7 Samenwerken voor
een vitale samenleving
Een sterke sportbranche is in staat
optimaal samen te werken met andere
branches. Daarvoor moet verkokering
tussen stelsels en wettelijke kaders
worden tegengegaan door betere
samenwerking tussen ministeries.

