
 

   

 

In gesprek met Dion Reijnen, verenigingsadviseur bij SportService Zwolle 
 
Kan je ons meer vertellen over het Zwolse Sportakkoord, deelakkoord sportverenigingen? 
In oktober 2020 heeft wethouder René de Heer officieel het Zwolse Sportakkoord gelanceerd. Dit 
akkoord kent vijf deelthema’s, waarvan ‘Vitale en positieve sportaanbieders’ er één is.  
 
Vitale* en positieve** sportaanbieders gaat over het toekomstbestendig maken en houden van onze 
sportaanbieders. We willen sport- en beweegaanbieders stimuleren in te spelen op de maatschappelijke 
en technologische ontwikkelingen rondom speciale doelgroepen en we streven naar vitale 
sportverenigingen en sportparken met een sterke organisatiekracht. De sport- en beweegwensen en -
behoeften veranderen. Zo willen steeds meer Zwollenaren zich flexibeler verbinden en zijn er steeds 
meer sportaanbieders in de stad die een brede maatschappelijke rol (gaan) vervullen en zich 
openstellen voor een bredere doelgroep. Door deze behoefteverandering wordt er steeds meer 
gevraagd van bestuurders van sportverenigingen. 
 

Welke ambities kent dit deelakkoord? 
In dit deelakkoord staan de volgende ambities omschreven: 

1. Flexibeler en toegankelijker aanbod bij vitale sportaanbieders; 
2. Een positieve sportcultuur bij elke sportaanbieder; 
3. Centrale kennisevents en cursussen; 
4. Het betrekken bij en binden van leden en ouders aan een sportvereniging. 

 

Op welke manier worden deze ambities gerealiseerd? 
Om uitvoering te geven aan dit deelakkoord zijn en worden er digitale bijeenkomsten georganiseerd 
waarbij geïnteresseerden mee kunnen denken en praten. In het deelakkoord zijn vele acties 
omschreven om de ambities te kunnen realiseren. Dit is terug gebracht naar vier acties die het meest 
genoemd zijn: 

1. De sportparkmanagers stemmen per stadsdeel de ontwikkelingen af met de sportaanbieders. Ze 
nemen in - en outdoor locaties mee in de omgeving, bieden professionele ondersteuning, 
ontwikkelen een bredere maatschappelijke rol. 

2. Continuering clubkadercoach (pedagogische en didactische vaardigheden) en afhankelijk van de 
pilot verder richting bepalen voor de toekomst. 

3. Meer focus op de kwaliteit en de rol van vrijwillige trainers, coaches, leiders en coördinatoren 
en sportverenigingen een maatwerktraject trainersacademie laten volgen. Hierbinnen is er 
aandacht voor o.a. pedagogiek, didactiek, technische lijn en groepsdynamica.  

4. Onderzoeken op welke soortgelijke vrijwillige functies verenigingen ontlast kunnen worden in 
relatie tot het provinciale sportakkoord. Tips delen en wellicht gezamenlijk uitbesteden. 

 

Hoe gaat het nu verder? 
Samen met verschillende verenigingen en professionals is SportService Zwolle werkgroepen aan het 
samenstellen om bovenstaande ambities en acties verder uit te werken. Mocht je als sportaanbieder of 
professional nog niet aangehaakt zijn op bovenstaande acties, dan kan dat alsnog? Neem dan contact 
op met Verenigingsadviseur Dion Reijnen, e-mail d.reijnen@sportservicezwolle.nl. 
 
 
* Voldoende vrijwilligers, financieel en fysiek gezond en deskundig bestuur. 
** Toegankelijk, bereikbaar, veilig en heeft een plezierige sfeer. 
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