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Inleiding 

 

De Stichting Sport Fryslân ontvangt voor haar activiteiten subsidie van provincie Fryslân. De subsidie is 

door de provincie voor vier jaar (2017-2020) vastgesteld. In dit meerjarenplan zijn de speerpunten en 

activiteiten uitgewerkt. Voor 2017 is een uitgebreide beschrijving op projectniveau weergegeven. Voor 

de jaren 2018, 2019 en 2020 zijn per project accenten en waar mogelijk resultaten beschreven.  

In onderstaande leeswijzer treft u de verwijzing van de provinciale speerpunten aan, alsmede een 

overzicht van de besteding van de provinciale subsidie in de komende vier jaar. 

Speerpunt provincie  

boekjaarsubsidie 

 Project Productplan Sport 

Frysân 

Bladzijde  

3 - Versterken van de positie 

van de Friese taal, inclusief 

Friese streektalen en cultuur 

(specifiek de Friese sporten) 

3.1 Het Fries, streektalen en 

meertaligheid promoten 

- Fryske sport yn dyn klasse 12-13 

5 - Mogelijk maken van 

activiteiten op het gebied van 

cultuur, taal, onderwijs en 

sport 

5.1 Laagdrempelige activiteiten 

faciliteren   

  

 5.1.4 alle gemeenten 

stimuleren om 

buurtsportcoaches in te zetten 

- Gemeentelijk sport- en 

beweegbeleid 

- Buurtsportcoaches 

5-6 

 

39-40 

 5.1.5 verzamelen en ontsluiten 

actuele kennis en 

ontwikkelingen 

- Gemeentelijk sport- en 

beweegbeleid 

- Kenniscentrum 

5-6 

 

51-52 

 5.2. Ondersteunen  van 

ontwikkeling breedtesport en 

gehandicaptensport 

- (S)Cool on Wheels 

- Sportimpuls 

- Lekker Fit Speciaal Onderwijs 

- Grenzeloos actief 

- Evenementen 

- Special Sporters Fonds 

Fryslân 

- Sport Fryslân Akademy  

- Gezonde sportkantine 

- Servicepunt 

14-15 

23 

29-30 

31-33 

34-35 

36-37 

 

41-42 

46-47 

53-55 

 5.3 Samenwerking stimuleren 

tussen zorgsector en de sector 

sport 

- Sport&bewegen/ soc. domein 

- Jeugdsportfonds 

- Real Fit 

- Sportloket 

- Grenzeloos actief 

7-8 

21 

24-25 

26-27 

31-33 

 5.3.6. Stimuleren sport- en 

beweegdeelname ouderen en 

verspreiden van informatie en 

kennis 

- Inactieve senioren 

- sportloket 

- kenniscentrum 

- servicepunt 

19-20 

26-27 

51-52 

53-55 

7 - Stimuleren van cultuur, 

meertaligheid en sport in het 

onderwijs 

7.3 Deelname aan en kennis 

van Friese cultuursporten 

binnen het onderwijs vergroten 

- Fryske sport yn dyn klasse  

- Sport Fryslân Akademy 

12-13 

41-42 

 7.4.4 Meer bevoegd en 

bekwaam begeleide 

beweegmomenten tijdens en 

na schooltijd van het primair 

onderwijs 

- Sport op Basisscholen 

- (S)Cool on Wheels 

- Fryske sport yn dyn klasse 

- Schoolplein 

- Buurtsportcoaches  

10-11 

14-15 

12-13 

16-17 

39-40 

8 – Stimuleren van ‘life long 

learning’ 

8.2 Kennis over en deelname 

aan Friese cultuursporten 

verbreden 

- Fryske sport yn dyn klasse 

- Sport Fryslân Akademy 

- Kenniscentrum 

12-13 

41-42 

51-52 
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Speerpunt provincie  

aanvullende incidentele 

subsidie 

 Project Productplan 

Sport Frysân 

Bladzijde  

    

5 - Mogelijk maken van 

activiteiten op het gebied van 

cultuur, taal, onderwijs en sport 

5.1 Laagdrempelige activiteiten 

faciliteren   

  

  Kwaliteitsslag 

kenniscentrum 

- Kenniscentrum 51-52 

  Participatie d.m.v. sport 

waarbij in 2018 specifiek 

wordt ingezet op KH2018 

- Sport en bewegen in het 

sociale domein 

- Sport en cultuur 

7-8 

 

49-50 

7 - Stimuleren van cultuur, 

meertaligheid en sport in het 

onderwijs 

7.4 Taal, cultuur en sport in 

het onderwijs programmatisch 

verbinden 

  

 7.4.3 Voortzetten Fryske sport 

yn dyn klasse 

- Fryske sport yn dyn klasse 

- Sport op Basisscholen 

- Buurtsportcoaches 

12-13 

10-11 

39-40 

11 - Stimuleren van 

talentontwikkeling 

11.6 Sportevenementen en het 

sportgala ondersteunen 

- Servicepunt 53-55 

 

 

 

Besteding provinciale boekjaarsubsidie 

 2017 2018 2019 2020 

Gemeenten 104.650 100.000 95.000 90.000 

Jeugd  45.400 50.000 55.000 55.000 

Mensen met drempels 75.800 75.000 70.000 70.000 

Gehandicaptensport 85.450 90.000 90.000 90.000 

Werkgeverschap en scholing 84.650 80.000 75.000 75.000 

Verenigingsprojecten 49.012 40.000 35.000 35.000 

Kenniscentrum 45.000 40.000 40.000 40.000 

Projectondersteuning, bijeenkomsten en PR 106.620 90.000 90.000 90.000 

Nieuwe ontwikkelingen/nader te bepalen   31.582 46.582 51.582 

     

Totaal 596.582 596.582 596.582 596.582 

 

 

Besteding aanvullende incidentele provinciale subsidie 

 2017 2018 2019 2020 

Fryske sport yn dyn klasse 56.400 25.000 25.000 25.000 

Kwaliteitsslag kenniscentrum 50.000    

Participatie d.m.v. sport  43.000 43.000 43.000 

Fries Sportgala  16.100 16.100 16.100 16.100 

     

Totaal 122.500 84.100 84.100 84.100 
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1. Projecten 

 

Introductie 

 

Naam speerpunt Gemeenten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sport en bewegen is een onderwerp dat terugkomt in meerdere terreinen van het 

gemeentelijke beleid. Veel gemeenten hebben een apart sportnota, maar lang niet altijd 

worden de aansluitende doelen van andere beleidsterreinen daarin meegenomen. Deze relatie 

wil Sport Fryslân binnen gemeenten versterken. Het gaat hierbij om beleidsondersteuning van 

gemeenten. 

Door de decentralisaties op de terreinen zorg, jeugd en participatie hebben gemeenten nieuwe 

verantwoordelijkheden. Tezamen met veranderingen rond sociale veiligheid, 

gezondheidsbeleid en passend onderwijs, bieden de decentralisaties kansen om op nieuwe 

wijze samen te werken aan het bereiken van sociale doelstellingen. Sportverenigingen en de 

ongeorganiseerde sport kunnen een grotere rol gaan spelen bij de invulling en de uitvoering 

van het sociaal beleid. 
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Naam product: Gemeentelijk Sport- en beweegbeleid 

     

Budget: 970 uren € 88.270  

 Externe kosten  € 10.180  

   

 Totaal: 98.450 

 
     

Financiering: Basissubsidie provincie  € 86.450  

 Gemeenten € 12.000  

     

Beschrijving product en resultaten 

Omschrijving van het 

product: 

Sport- en beweegbeleid  

Sport Fryslân adviseert over plannen en projecten, voornamelijk geïniteerd vanuit 

landelijke regelingen zoals de ‘Brede Impuls Combinatiefuncties’ en JOGG;  Jongeren 

op Gezond Gewicht. Met JOGG voeren we een lobby om gezond gewicht bij de Friese 

gemeenten integraal te borgen in gemeentelijk beleid. 

We benutten onze kennis om gemeenten zo goed mogelijk te adviseren over effectief 

sportbeleid in de breedste zin en voeren in opdracht van gemeenten het sportbeleid 

ook uit. We schrijven kadernota’s, visiedocumenten en beleid over sport en bewegen 

en we monitoren de resultaten en effecten van het sportbeleid.  

 

Allianties 

Sport en bewegen komt in diverse beleidsnotities naar voren als een belangrijk middel 

om in te zetten bij hedendaagse maatschappelijke uitdagingen zoals gezondheid en 

leefbaarheid. Om de rol van bewegen zo sterk mogelijk te laten zijn, is samenwerken 

noodzakelijk. In Friesland hebben we al een traditie van samenwerken op het terrein 

van bewegen. Met het aangaan en continueren van strategische allianties versterken we 

de samenwerking. 

Sport Fryslân kent twee allianties: 

1. De Vitaliteitsalliantie met GGD Fryslân, ROS Friesland, De Friesland Zorgverzekeraar 

en Zorgbelang Friesland. 

2. Sportkracht Noord: provinciale sportorganisaties van Groningen, Friesland en 

Drenthe, NOC*NSF, KNVB en Topsport Noord. 

 

Provinciaal beleid 

Wij informeren de provincie, via gedeputeerden, ambtenaren, statenleden en politieke 

partijen, over de kansen en mogelijkheden van sport en bewegen. Wij leveren ook 

kennis aan voor andere beleidsterreinen waarin we sport als middel inzetten in andere 

beleidsterreinen zoals volksgezondheid, jeugbeleid, recreatie en toerisme, economie, 

werkgelegenheid, sociaal domein, participatie en leefbaarheid om integraal beleid in de 

provincie op te stellen. We benutten onze kennis om de provincie zo goed mogelijk te 

adviseren over effectief sportbeleid in de breedste zin. 

Doel van het product: 

Sport en bewegen krijgt een belangrijke plaats binnen het beleid van de Friese 

gemeenten en Provincie. Hierbij staat de integrale samenwerking tussen verschillende 

beleidsterreinen en sport en bewegen centraal. 

Beoogde resultaten en 

effecten van het product: 

- Meer gemeenten kiezen voor een integrale aanpak op het terrein van sport- en 

beweegbeleid. 

- Door bundeling van geldstromen worden krachtige plannen opgesteld en 

uitgevoerd. 

- De provincie kiest vaker voor een integrale aanpak op het terrein van sport- en 

beweegbeleid. 
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- Gezond gewicht krijgt meer aandacht op de gemeentelijke politieke agenda en de 

toegenomen interesse voor JOGG leidt tot meer Friese JOGG-gemeenten. 

Beoogde kwantitatieve  

resultaten: 

- We organiseren twee interactieve vakoverleggen met beleidsambtenaren sport. 

- We organiseren twee integrale themabijeenkomst voor beleidsambtenaren, twee 

voor wethouders en twee voor woordvoerders sport en/of fractieleden van de 

provincie Fryslân en arrangeren vervolgafspraken. 

- In tenminste vier gemeenten voeren we het sport- en beweegbeleid uit. 

- Bij achttien van de vierentwintig Friese gemeenten is gezond gewicht voor jongeren 

integraal opgenomen in het gemeentelijk beleid. 

Effectmeting: hoe wordt 

het  

resultaat gemeten? 

Procesevaluatie en monitoring. 

Is er al eerder subsidie 

voor het product 

aangevraagd? 

Ja. 

Samenwerkingspartners 

Alle Friese gemeenten, Vereniging Sport en Gemeenten, GGD Fryslân, ROS Friesland, 

Partoer, Vereniging Friese Gemeenten, De Friesland Zorgverzekeraar, NOC*NSF, 

landelijk JOGG bureau, KNVB en Topsport Noord. 

Voorgenomen 

schriftelijke  

publieksgerichte 

communicatiemiddelen 

- Website, persberichten, nieuwsbrieven. 

- Wordt opgenomen in het communicatieplan. 

Andere relevante punten? 

 

 

 

Accenten 2018-2020 

 

- Sport en bewegen neemt een belangrijke plaats in het gemeentelijk en provinciaal 

beleid met accenten op  Integraal sport- en beweegbeleid. 

- Sport en bewegen wordt vaker ingezet als middel om andere doelen te bereiken. 

- Aandacht voor sport en bewegen behouden op de politieke agenda’s (2018 

gemeenteraadverkiezingen). 

- Inspelen op nieuw landelijk sport- en beweegbeleid door nieuwe 

regering/regelingen op sport- en beweeggebied en Friese gemeenten hierin 

meenemen. 

Resultaten 2018 

- Continueren aanpak en 

strategie om sport en 

bewegen op de 

gemeentelijke en 

provinciale agenda te 

houden.   

- Sport en bewegen is 

opgenomen in de 

partijprogramma’s voor 

de gemeenteraads-

verkiezingen. 

2019 

- Continueren aanpak en 

inspelen op landelijke en 

provinciale en 

gemeentelijke  

ontwikkelingen.  

- Friese gemeenten doen 

mee aan landelijke 

regelingen op sport- en 

beweeggebied. 

2020 

- Continueren aanpak en 

inspelen op landelijke 

en provinciale en 

gemeentelijke 

ontwikkelingen.   

- Friese gemeenten doen 

mee aan landelijke 

regelingen op sport- en 

beweeggebied. 
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Naam product: Sport en bewegen in het sociaal domein 

     

Budget: 200 uren € 18.200  

 Externe kosten  € --  

   

 Totaal: 18.200 

     

Financiering: Basissubsidie provincie  € 18.200 

 

 

     

Beschrijving product en resultaten 

Omschrijving van het 

product: 

Sport en bewegen wordt ingezet als middel om bij te dragen aan de doelstellingen van 

het sociale domein. 

Doel van het product: 

 

 

Sport Fryslân wil sport en bewegen laten bijdragen aan:  

- het bevorderen van de eigen verantwoordelijkheid van burgers. 

- het benutten van de eigen mogelijkheden van burgers. 

Beoogde resultaten en 

effecten van het product: 

Sport en bewegen zorgt bij één (nog in overleg met het werkveld te bepalen) of 

meerdere doelgroep(en) binnen het sociale domein voor meer regie en meer eigen 

verantwoordelijkheid bij de doelgroep.  

Beoogde kwantitatieve  

resultaten: 

Omdat meer regie en eigen verantwoordelijkheid zich moeilijk kwantitatief laten 

meten, wordt ingezet op sociale contacten/netwerken, participatie, ervaren 

gezondheid en isolement. Onderzoek laat zien dat verbetering op deze variabelen leidt 

tot meer regie.  

Effectmeting: hoe wordt 

het  

resultaat gemeten? 

Voor bovenstaande beoogde resultaten moet de effectmeting nog nader bepaald 

worden. Daarnaast monitort Sport Fryslân de resultaten van de good practices in 

Friesland waar sport en bewegen al ingezet worden in het sociale domein. Welke 

resultaten levert dit op voor de sociale netwerken, de inzet van eigen mogelijkheden, 

de ervaren kwaliteit van leven, participatie en de zorgvraag van de deelnemers? 

Is er al eerder subsidie 

voor het product 

aangevraagd? 

Ja. 

Samenwerkingspartners 

Friese gemeenten (wethouders, beleidsambtenaren en sociale wijkteams) 

Partners van de Vitaliteitsalliantie (GGD Fryslân, ROS Friesland, De Friesland 

Zorgverzekeraar, Zorgbelang Friesland), Fier Fryslân, UWV, sport- en beweegaanbieders 

en sociale werkplaatsen.  

Voorgenomen 

schriftelijke  

publieksgerichte 

communicatiemiddelen 

Website, nieuwsbrieven. 

Andere relevante punten? 

Een inventarisatie door Sport Fryslân heeft afgelopen jaar opgeleverd: 

- een beschrijving van zeven good practices in Friesland waarbij sport en bewegen 

ingezet zijn om bij te dragen aan de doelen van het sociale domein;  

- een inspiratiesessie op 13 april 2016 voor Friese wethouders, ambtenaren en sociale 

wijkteams waarbij de good practices aan een breed publiek zijn getoond. 
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Accenten 2018-2020 

 

- Versterken van sport en bewegen in het sociale domein. 

- Meer gemeenten zetten sport als middel in. 

Resultaten 2018 

- Met de leerervaringen 

van zowel de zeven 

good practices in het 

sociale domein 

(2015/2016) als de twee 

pilots met Eco-coaching 

(2016/ 2017) richt Sport 

Fryslân zich in 2018 op 

uitbreiding van locaties 

om sport en bewegen 

als middel in te zetten in 

het sociale domein. 

2019 

- Ophalen en delen van 

kennis en ervaringen van 

de afgelopen vier jaren 

met partners in het 

werkveld om inzicht te 

krijgen in de resultaten 

die verschillende 

interventies opleveren: de 

sociale netwerken van 

mensen, de inzet van 

eigen mogelijkheden, zelf 

regie nemen, de ervaren 

kwaliteit van leven en 

(indien mogelijk) de 

veranderende zorgvraag.  

2020 

- Op basis van de 

uitkomsten van de 

kennisdeling en de 

verkregen resultaten 

zet Sport Fryslân in op 

het verder verspreiden 

van die methodieken en 

interventies die 

bewezen effectief zijn 

gebleken. Daarbij 

streven we naar een 

provinciebrede dekking 

van sport- en 

beweegactiviteiten die 

bijdragen aan de 

doelstellingen in het 

sociale domein. 
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Introductie 

 

Naam speerpunt Jeugd en Plezier 

 

Jong geleerd is oud gedaan! Dat geldt ook voor sport en bewegen. Maar bovenal is sporten leuk. 

Dat is de boodschap die we de jeugd in Fryslân mee willen geven. De jeugd bereiken we via de 

school. Daarom is het zo belangrijk dat scholen aandacht besteden aan het thema Gezonde 

School. Argumenten die voort komen uit onderzoek laten zien waarom: 

 

- Sport en bewegen is leuk en geeft een goed gevoel. Kinderen en jongeren die sporten en 

bewegen voelen zich gezonder, fitter, sterker en leren spelenderwijs tal van vaardigheden. 

- Sport en bewegen verlaagt het risico op het ontstaan van ziekten zoals diabetes, overgewicht 

en depressie. 

- Kinderen die op jonge leeftijd voldoende sporten en bewegen, zijn ook op latere leeftijd vaker 

actief. Het is dan ook van groot belang dat in het primair onderwijs door middel van een goed 

sport- en beweegaanbod de basis wordt gelegd voor een actieve leefstijl. 

- Goed bewegingsonderwijs is belangrijk voor de algemene en motorische ontwikkeling van 

jonge kinderen. En ook bij jongeren heeft lichaamsbeweging een positieve invloed op de 

fysieke ontwikkeling. 

- Bewegen draagt ook bij aan de sociaal emotionele ontwikkeling. Bijvoorbeeld op het gebied 

van zelfontplooiing: kinderen ontwikkelen zelfvertrouwen, doen vaker aan zelfreflectie, leren 

samenwerken om te gaan met winst en verlies. 

- Buitenspelen is belangrijk is voor de sociale, cognitieve en motorische ontwikkeling van 

kinderen. Dit doen kinderen voor, tijdens, en na school op het schoolplein. Daarom is de 

inrichting van schoolpleinen van belang. Buitenspelen is tevens een vorm van bewegen en 

draagt hiermee bij aan het tegengaan van overgewicht. 

- Het stimuleren van sport en bewegen leidt tot een beter schoolklimaat, minder schooluitval 

onder leerlingen en betere leer- en werkprestaties. Onderzoek wijst uit dat een rechtstreekse 

positieve relatie zichtbaar is tussen lichaamsbeweging en leerprestaties. Sport en bewegen 

verbetert de hersenontwikkeling van kinderen significant. Er zijn ook sterke aanwijzingen dat 

bewegen een positief effect heeft op het welbevinden en gevoel van eigenwaarde van 

kinderen: het bevordert pro sociaal gedrag en schooluitval en schoolverzuim wordt beperkt.  

 

Naast het feit dat sport en bewegen bijdraagt aan de cognitieve, sociale en motorische 

ontwikkeling van kinderen, is sport en bewegen een belangrijk middel om kennis te maken met 

de eigen Fryske cultuur. We zetten ons in om kinderen op een leuke, uitdagende en verrassende 

manier in contact te brengen met de Fryske sporten. Hierdoor houden we ook de Fryske sporten 

in stand. 
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Naam product: Sport op Basisscholen 

     

Budget: 625 uren € 56.875  

 Externe kosten  € 1.000  

   

 Totaal: 57.875 

     

Financiering: Basissubsidie provincie  € 18.200 

 

 

 De Friesland Zorgverzekeraar € 39.675  

     

Beschrijving product en resultaten 

Omschrijving van het 

product: 

Sport op Basisscholen (SOB) is een initiatief van Sport Fryslân en De Friesland 

Zorgverzekeraar. Ambitie is om kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar te onderwijzen op 

het gebied van gezonde leefstijl.  

 

We focussen ons daarbij op de aspecten bewegen en voeding door middel van vier 

concrete activiteiten: 

- Aanstelling van vakleerkrachten; de vakleerkracht bewegingsonderwijs coacht 

groepsleerkrachten bij het geven van kwalitatief goede gymlessen.  

- Het initiëren van Sport op Basisscholen Extra groepen voor kinderen met een 

bewegingsachterstand. 

- Het gebruik stimuleren van Lekker Fit Fryslân. (LFF) Dit lespakket bestaat uit acht 

lessen waarbij aandacht is voor gezond eten, belang van bewegen en het maken van 

gezonde keuzes. 

- Inzetten van de Foodtruck van Mama Mascha. In de Foodtruck leren kinderen via een 

kookworkshop dat gezond eten heel erg lekker kan zijn. 

Doel van het product: 

Een structurele kwaliteitsimpuls geven aan het bewegingsonderwijs in Fryslân met 

aandacht voor het stimuleren van gezonde voeding en het verminderen van 

bewegingsachterstanden. 

Beoogde resultaten en 

effecten van het product: 

- Het vinden van additionele financiers voor SOB om continuïteit te waarborgen 

- Behoudt vakleerkrachten bewegingsonderwijs voor kwalitatief goede gymlessen op 

Friese basisscholen. Kinderen krijgen meer, gevarieerder, en op hun eigen niveau 

(gedifferentieerd) gymles. 

- Deskundigheidsbevordering; uitwisselen kennis en ervaring en  inhoudelijke 

vakkennis wordt gedeeld. 

- Kookclinic voor een positieve associatie met gezonde voeding. 

Beoogde kwantitatieve  

resultaten: 

- Minimaal €350.000 gevonden bij externe financiers. 

- Behoud van tenminste 35 vakleerkrachten. 

- 30.000 leerlingen krijgen les van een vakleerkracht. 

- twee studiedagen voor 35 vakleerkrachten. 

- Tien kookworkshops op tien verschillende basisscholen (250 leerlingen). 

Effectmeting: hoe wordt 

het resultaat gemeten? 

De studiedagen en de kookworkshops worden geëvalueerd d.m.v. een korte enquête. 

 

Is er al eerder subsidie 

voor het product 

aangevraagd? 

Nee. 

Samenwerkingspartners 

De Friesland Zorgverzekeraar, 22 Friese gemeenten, CBO Fryslân (Koepel christelijk 

onderwijs), BDOF (Koepel openbaar onderwijs), Mama Mascha. 
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Voorgenomen 

schriftelijke  

publieksgerichte 

communicatiemiddelen 

Communicatie en PR van dit project ligt in handen van De Friesland Zorgverzekeraar 

met een eigen website, Facebook en Twitter pagina.  

 

Andere relevante punten? 

Sport op Basisscholen levert een bijdrage aan inclusief beleid binnen het provinciale 

beleid voor krachtige gemeenschappen en biedt werkgelegenheid.   

 

 

Accenten 2018-2020 

 

- Behouden van vakleerkrachten die de kwaliteit van het bewegingsonderwijs in 

Friesland verbeteren. 

- Onderwijs en gemeenten bewust maken van hun verantwoordelijkheid voor de 

aanstelling van een vakleerkracht.  

- Stimuleren van kennis uitwisseling tussen vakleerkrachten uit verschillende 

gemeenten. 

Resultaten 2018 

- Beïnvloeden van landelijke 

en provinciale 

verkiezingsprogramma’s 

waarbij we pleiten voor 

vakleerkrachten in het 

basisonderwijs. 

- Bewaken dat 

buurtsportcoaches nog 

steeds voor kwaliteit van 

het bewegingsonderwijs 

worden ingezet.  

- Organiseren van twee 

studiedagen voor de 

vakleerkrachten. 

2019 

- Gespreksvoering met 

gemeenten en 

onderwijskoepels over 

financiering van een 

vakleerkracht na 2019. 

- Tenminste 10 SOB extra 

groepen waardoor 

minimaal 50 kinderen 

extra beweeglessen 

krijgen van een 

vakleerkracht. 

- Organiseren van twee 

studiedagen voor de 

vakleerkrachten. 

2020 

- Behoud van tenminste 

30 vakleerkrachten in 

het basisonderwijs 

waarmee 20.000 

kinderen in Fryslân 

goede gymlessen 

krijgen. 

- Ondersteuning bieden 

aan  gemeenten voor 

het zoeken naar 

cofinancieringpartners

.  

- Organiseren van twee 

studiedagen voor de 

vakleerkrachten.  
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Naam product:  Fryske sport yn dyn klasse (Masterplan Fryske Sporten) 

     

Budget: 550 uren € 50.050  

 Externe kosten  € 9.950  

   

 Totaal: 60.000 

     

Financiering: Basissubsidie provincie  € - 

 

 

 Projectsubsidie provincie € 57.000 

 

 

 Samenwerkingspartner € 3.000  

     

Beschrijving product en resultaten 

Omschrijving van het 

product: 

Fryslân en sport; het is al eeuwenlang een gouden combinatie. Sporten als fierljeppen, 

damjen Frysk spul, keatsen, reedriden en skûtsjesilen en bijvoorbeeld de hynstesport 

maken Fryslân uniek. 

Fryslân heeft een sportcultuur om grutsk op te zijn. Wij willen in 2050 nog steeds trots 

zijn op onze Fryske sporten. Daarom vinden wij dat kinderen van jongs af aan moeten 

kennismaken met de Fryske sporten. Het kennis maken gebeurt op drie manieren: 

doch, lear en belibje.  

Doch: scholen kunnen zich inschrijven voor één van de Fryske sportclinics via: 

www.fryskesportyndynklasse.frl  

Lear: kinderen leren over de cultuurhistorische waarden en spelregels via het lespakket 

Fryske sporten 

Belibje: kinderen worden gestimuleerd één van de grote evenementen of een museum 

te bezoeken 

Doel van het product: 

De ambitie is dat elk kind dat in Friesland de basisschool verlaat kennis heeft gemaakt 

met de Fryske Sporten: keatsen, fierljeppen, (skûtsje)silen, Frysk damjen, Fryske 

hynstesport en reedriden. 

Beoogde resultaten en 

effecten van het product: 

- Kinderen weten van het bestaan van de Fryske sporten. 

- De Fryske sporten zijn verankerd in het onderwijs. 

- Verbreding van de plaatsen in Friesland (witte vlekken) waar de Friese sporten 

worden beoefend. 

- De Fryske sporten hebben minder afname van het aantal leden. 

Beoogde kwantitatieve  

resultaten: 

- Scholen vragen 200 clinics aan en tenminste 100 klassen maken gebruik van het 

lespakket Fryske sporten.  

- In tien gemeenten organiseren buurtsportcoaches activiteiten met Fryske sporten.  

- Jaarlijks maken 10.000 kinderen kennis met één van de Fryske sporten.  

- De website wordt door minimaal 5.000 mensen bezocht.  

Effectmeting: hoe wordt 

het resultaat gemeten? 

Monitor vindt plaats via het aanmeldsysteem op de website, via het gebruik van de 

lesmethode van de Afûk en door het bevragen van buurtsportcoaches en de betrokken 

partners. 

Is er al eerder subsidie 

voor het product 

aangevraagd? 

Nee, het betreft een projectsubsidie van de provincie Fryslân. 

 

Samenwerkingspartners 

KNSB gewest Fryslân, KNKB, IFKS, SKS, KNHS, Damjen Frysk Spul, Watersportverbond, 

Fryske Ljeppers Bûn, de Elfstedenhal Leeuwarden, Thialf Heerenveen, CIOS 

Heerenveen/Leeuwarden, CBO Fryslân, Proloog Leeuwarden.  

Voorgenomen 

schriftelijke  

publieksgerichte 

communicatiemiddelen 

Via de website, (digitale) nieuwsbrieven, sociale media en persberichten. Ook de 

samenwerkingspartners nemen het project op in hun communicatiemiddelen. 

 

http://www.fryskesportyndynklasse.frl/
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Andere relevante punten? 

In 2017 maken we plannen met een jeugd Olympiade aan te sluiten bij de Fryske 

Olympiade die in 2018 plaatsvindt in het kader van Kulturele Hoofdstad 

Leeuwarden/Fryslân.  

 

Sluit aan bij hoofdstukken ‘voor een vitaal Frysk eigene’ en ‘voor een dynamische 

omgeving in de mooiste provincie’ uit het coalitieakkoord 2015-2019. 

 

‘Fryslân is ook de provincie met veel kleine musea, een grote sociale samenhang, veel 

beoefenaars van amateurkunsten, Iepenloftspullen en eigen Fryske sporten, zoals Frysk 

dammen en Fierljeppen. Fryslân is de mooiste provincie van ons land, dat willen we zo 

houden’ 

 

 

Accenten 2018-2020 

 

- Continueren activiteiten Fryske sport yn dyn klassse. 

- Aansluiting KH2018 met een jeugd Olympiade. 

- Stimuleren Fryske sporten in ‘witte vlekken’. 

Resultaten 2018 

- 200 clinics aan en 100 

klassen gebruiken het 

lespakket Fryske 

sporten.  

- 10.000 kinderen maken 

kennis met één van de 

Fryske sporten. 

2019 

- 200 clinics aan en 100 

klassen gebruiken het 

lespakket Fryske 

sporten.  

- 10.000 kinderen maken 

kennis met één van de 

Fryske sporten.  

  

2020 

- In totaal hebben 40.000 

kinderen kennis gemaakt 

met de Fryske sporten. 

- In 2020 hebben de Fryske 

sporten minder afname 

van het aantal leden in 

tegenstelling tot de 

landelijke trend. 
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Naam product: (S)Cool on Wheels 

     

Budget: 100 uren € 9.100  

 Externe kosten  € 14.500  

   

 Totaal: 23.600 

     

Financiering: Basissubsidie provincie  € 13.100 

 

 

 Fondsen € 10.500  

     

Beschrijving product en resultaten 

Omschrijving van het 

product: 

(S)Cool on Wheels is een voorlichtingsproject voor het reguliere basisonderwijs waarbij 

sporters met een handicap de leerlingen in een theorieles vertellen over aangepast 

sporten en bewegen. De leerlingen ervaren in de praktijkles zelf hoe het is om te 

sporten in een rolstoel. Via (S)Cool on Wheels raken kinderen bekend en vertrouwd met 

de gehandicaptensport in Nederland. (S)Cool on wheels is een product van Fonds 

Gehandicaptensport wat door Sport Fryslân in de provincie wordt gecoördineerd en 

uitgevoerd. Een clinic (S)Cool on Wheels bestaat uit een theorieles in de klas en een 

praktijkles in de sportzaal en wordt verzorgd door een sporter met een handicap.  

 

Sport Fryslân ontwikkelt een variant ‘Klas op wielen’ om het project breder uit te zetten 

en minder afhankelijk te zijn van het Fonds Gehandicaptensport. 

Doel van het product: 

Kinderen laten ervaren dat het leven en sporten met een rolstoel mogelijk is en leuk 

kan zijn.  

Beoogde resultaten en 

effecten van het product: 

- Sport Fryslân organiseert in overleg met de financiers, docenten, assistenten en 

scholen clinics (S)Cool on Wheels. 

- Kinderen van groep 7/8 worden bewust wat het is om te leven met een handicap. 

Beoogde kwantitatieve  

resultaten: 

In 2017 organiseren we minimaal 15 clinics (S)Cool on Wheels waarmee we 500 

kinderen bereiken. 

Effectmeting: hoe wordt 

het resultaat gemeten? 

De deelnemende scholen ontvangen een evaluatieformulier om aan te geven hoe de 

school en de leerlingen de clinic hebben ervaren. 

Is er al eerder subsidie 

voor het product 

aangevraagd? 

Ja. 

Samenwerkingspartners 

Fonds Gehandicaptensport en overige fondsen, Gemeenten en Friese scholen voor 

basisonderwijs, docenten en assistenten (S)Cool on Wheels. 

Hulpmiddelencentrum Friesland. 

Voorgenomen 

schriftelijke  

publieksgerichte 

communicatiemiddelen 

Elke clinic wordt bekend gemaakt via Twitter.  

Wanneer er ‘speciale personen’ meedoen met de (S)Cool clinic ontvangt de pers in het 

verzorgingsgebied van de school een uitnodiging om de clinic te bezoeken.  

Andere relevante punten? 

Past binnen het inclusief beleid van de provincie en acceptatie en participatie van 

mensen met een handicap. 
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Accenten 2018-2020 

 

- Continueren van het verzogen van voorlichtingen in de groep 7 en 8 van de 

basisschool. 

- Jaarlijks aanschrijven van fondsen om clinics te kunnen financieren. 

Resultaten 2018 

- Verzorgen van minimaal 

15 clinics met een bereik 

van  500 kinderen. 

- Koppeling maken met 

activiteiten van KH2018. 

- Nieuwe docenten en 

assistenten werven.  

2019 

- Verzorgen van minimaal 

15 clinics met een bereik 

van 500 kinderen. 

- Onderhoud- en reparatie 

van de rolstoelen. 

- Aanschrijven van 

minimaal twee fondsen 

voor medefinanciering.  

- Scholingsbijeenkomst 

voor docenten. 

2020 

- Verzorgen van 

minimaal 15 clinics 

met een bereik van 

500 kinderen.  

- Aanschrijven minimaal 

twee fondsen voor 

medefinanciering. 
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Naam product: Schoolplein 

     

Budget: 100 uren € 9.100  

 Externe kosten  € 5.000  

   

 Totaal: 14.100 

     

Financiering: Basissubsidie provincie  € 14.100 

 

 

     

Beschrijving product en resultaten 

Omschrijving van het 

product: 

Op een gezond schoolplein krijgen kinderen de ruimte om te bewegen en te spelen, 

het prikkelt de fantasie, stimuleert beweging en kinderen leren over het belang van de 

natuur. Dit heeft een positief effect op het concentratievermogen en de leerprestaties. 

In Friesland geven buurtsportcoaches (BSC), die werkzaam zijn in verschillende Friese 

gemeenten, aan dat ze vaak benaderd worden voor dit thema. Om BSC te 

ondersteunen verzamelt Sport Fryslân alle informatie op dit gebied, o.a. 

schoolpleinindeling, materialen, kijkwijzers voor spellen, subsidiemogelijkheden enz. 

Daarnaast zet Sport Fryslân zich in om financiering voor dit thema te vinden.   

Doel van het product: 

Scholen en buurtsportcoaches in Friesland ontzorgen bij de inrichting van 

schoolpleinen door het aanleveren en kennis en het vinden van financiering. 

Beoogde resultaten en 

effecten van het product: 

1. Verspreiding handleiding gezond schoolplein (in 2016 ontwikkeld). 

2. Inventarisatie potentiële financieringspartners. 

3. Gespreksvoering met financiers. 

Beoogde kwantitatieve  

resultaten: 

1. Tenminste tien buurtsportcoaches en/of scholen maken gebruik van de handleiding. 

2. Twee partijen zijn bereid om te investeren in gezonde schoolpleinen. Deze worden 

ingezet als good practice. 

Effectmeting: hoe wordt 

het resultaat gemeten? 

Uit gesprekken/interviews met gebruikers van de handleiding wordt geanalyseerd of 

de handleiding gebruiksvriendelijk en van toegevoegde waarde is. 

Is er al eerder subsidie 

voor het product 

aangevraagd? 

Ja. 

Samenwerkingspartners 

Cruijff Foundation/Friese basisscholen/ Gezonde School / Buurtsportcoaches/ Instituut 

voor Natuureducatie en duurzaamheid (IVN). 

Voorgenomen 

schriftelijke  

publieksgerichte 

communicatiemiddelen 

Social media wordt ingezet ter ondersteuning van de verspreiding van de handleiding.  

Andere relevante punten? 

Gezonde schoolpleinen dragen bij aan de ambitie van de provincie bij krachtige 

gemeenschappen en een dynamische omgeving (actiepunt 17 en 18). Een ‘gezond’ 

schoolplein levert een bijdrage aan het voorzieningenniveau in het dorp en vergroot de 

leefbaarheid van het platteland. 
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Accenten 2018-2020 

 

- Scholen bewust maken van de toegevoegde waarde van het schoolplein voor een 

gezonde school. 

- Buurtsportcoaches hebben voldoende handvaten om scholen te adviseren bij de 

(her) inrichting van een schoolplein. 

Resultaten 2018 

- Organiseren van een 

bijeenkomst voor 

buurtsportcoaches. 

- Via gezonde school 

nieuwsberichten 

verspreiden richting 

scholen. 

- Thema schoolplein 

koppelen aan JOS (jeugd, 

onderwijs, sport) 

bijeenkomst. 

2019 

- (Her) inrichting van 

schoolpleinen koppelen 

aan het gemeentelijk 

beleid van ruimtelijke 

ordening. 

- Verzamelen met good 

practices in Fryslân. 

 

2020 

- Project schoolplein is 

beëindigd en 

activiteiten zijn 

opgenomen in 

jeugdsportbeleid. 
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Introductie 

 

Naam speerpunt Mensen die drempels ervaren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

De totale zorgkosten in Nederland stijgen, onder andere door leefstijlgerelateerde aandoeningen. 

Daarom is het nodig om een gezonde leefstijl te stimuleren. Voldoende bewegen maakt daar deel 

van uit. Voorkomen is immers beter dan genezen.  

Dat bewegen goed is voor lichaam en geest is algemeen bekend. Bewegen verbetert het humeur en 

geeft energie. Voldoende beweging is belangrijk om de verschillende functies van het lichaam op 

peil te houden, zoals de bloedcirculatie, de ademhaling en het bewegingsapparaat in de vorm van 

spieren, gewrichten en botten. Daarnaast heeft beweging effect op de stofwisseling en het 

lichaamsgewicht. Ook versterkt beweging de weerstand en helpt bewegen om stress kwijt te raken 

(Mastorakos e.a., 2005). 

 

Bewegen is een van de beste activiteiten die mensen kunnen ondernemen om hun gezondheid te 

verbeteren en te behouden. Daarbij geldt: hoe vaker, langer en intensiever de beweging, hoe 

beter. Voor mensen die niet of nauwelijks fysiek actief zijn, geldt dat elke stijging van lichamelijke 

activiteit al leidt tot gezondheidswinst. Denk daarbij aan kwetsbare groepen in de Friese 

samenleving zoals ouderen, mensen met een chronische aandoening en jongeren met 

overgewicht. 

 

Sport Fryslân stimuleert gemeentelijke initiatieven om sport en bewegen ook in te zetten voor 

maatschappelijke doelen. Het lokale sport- en beweegbeleid kan immers een bijdrage leveren aan 

de doelen voor leefbaarheid in wijken en grotere participatie van burgers en kinderen bijvoorbeeld 

in gezinnen met lage inkomens. Beleidsmakers en uitvoerders moeten elkaar zien te vinden. Dat 

gaat niet zomaar. En dus ondersteunt Sport Fryslân ambtenaren en wethouders de brug te slaan 

tussen verschillende bereidterreinen zoals Wmo, jeugdzorg, participatie en armoedebeleid. 

 

 

 

 

http://www.nisb.nl/weten/bibliotheek/publicaties.html?item=15393&view=1017935#publication-top
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Naam product: Inactieve Senioren 

     

Budget: 470 uren € 42.770  

 Externe kosten  € 14.000  

   

 Totaal: 56.770 

     

Financiering: Basissubsidie provincie  € 45.270 

 

 

 Gemeenten € 11.500  

     

Beschrijving product en resultaten 

Omschrijving van het 

product: 

Senioren spelen een steeds grotere rol in de maatschappij. Om senioren een gezonde 

toekomst te bieden, in tijden met de decentralisaties bij gemeenten, is het belangrijk 

voorwaarden te scheppen die een gezonde leefstijl mogelijk maken. Een cruciaal 

aspect hierbij is dat senioren een goed beeld hebben van hun fysieke gezondheid. 

Een fittest geeft dit inzicht. Sport Fryslân ontwikkelt een eigen Fittest om het inzetten 

van de fittest betaalbaar te houden. 

Sociaal Vitaal is een doorvertaling van de effectieve beweeginterventie Groninger 

Actief Leef Model (GALM). Beweegstimulering is de basis van beide aanpakken, maar 

Sociaal Vitaal is specifiek voor kwetsbare ouderen met eenzaamheidsklachten. Voor 

deze doelgroep is het beweegprogramma aangevuld met innovatieve elementen die 

de sociale vaardigheden en weerbaarheid van ouderen traint. Ervaringsgerichte 

activiteiten tijdens de beweegles worden gecombineerd met interactieve voorlichting 

na afloop van de les.  

Sport Fryslân ontwikkelt een ‘Sociaal Vitaal Light’ versie waarbij de rol van de 

buurtsportcoach groter wordt waardoor de kosten van het programma lager worden. 

Doel van het product: 

- Met het inzicht van de fittest stimuleren we in-actieve senioren in beweging te 

komen en kennis te maken met laagdrempelig beweegaanbod in hun eigen 

omgeving. 

- Bij sociaal vitaal ligt het accent op het ‘gezond ouder’ worden van de doelgroep: 

 het bevorderen van de fysieke conditie van ouderen; 

 het ontwikkelen van veerkracht om de gevolgen van veroudering te kunnen 

opvangen; 

 het kunnen beschikken van sociale vaardigheden om sociale contacten te 

kunnen leggen. 

Beoogde resultaten en 

effecten van het product: 

- Het stimuleren van inactieve senioren om deel te nemen aan een fittest waarna zij 

doorverwezen worden naar beweegaanbod in hun eigen omgeving.  

- Kwetsbare ouderen Kwetsbare ouderen met eenzaamheidsklachten voelen zich 

vitaler, hebben meer greep op hun leven én zijn meer tevreden met hun eigen 

bestaan. 

- De kennis en ervaringen van Sociaal Vitaal Smallingerland verspreiden naar andere 

gemeenten. 

Beoogde kwantitatieve  

resultaten: 

- Samen met een buurtsportcoach een pilot draaien om Sociaal Vitaal Light te testen. 

- Uitrollen Sociaal Vitaal Light in twee Friese gemeenten. 

- Een fittest met minimaal 6 verschillende onderdelen die daarmee een breed inzicht 

geeft in de totale gezondheid. 

- Een betaalbare fittest voor gemeenten en andere gebruikers. 

- Toepassen van de nieuwe fittest op twee locaties met minimaal 80 deelnemers. 

- Tenminste 50 senioren stromen door naar bestaand beweegaanbod. 

Effectmeting: hoe wordt 

het resultaat gemeten? 

We registreren het aantal deelnemers aan de fittest en monitoren hoeveel ouderen 

doorstromen naar bestaand beweegaanbod. Deelnemers aan Sociaal Vitaal starten en 

sluiten af met een fittest. Op basis van de fittestresultaten analyseren we of 

deelnemers een verbeterde fysieke én mentale gezondheid hebben. 
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Is er al eerder subsidie 

voor het product 

aangevraagd? 

Nee. 

Samenwerkingspartners 

Gemeenten/buurtsportcoaches/sociale wijkteams Thuiszorgorganisaties/ 

Welzijnsorganisaties/Diëtisten. 

   

Voorgenomen schriftelijke  

publieksgerichte 

communicatiemiddelen 

Persuitnodigingen bij organisatie van fittesten. 

Social media. Deelnemers ontvangen een brief vanuit de gemeente. 

Andere relevante punten? 

Speciale aandacht hebben we daarbij voor ouderen. Hun aantal neemt de komende 

jaren sterk toe en ook die vergrijzing werkt door in al onze beleidsterreinen.  

Coalitieakkoord hoofdstuk 1, pag. 10. 

 

 

Accenten 2018-2020 

 

- Projecten Sociaal Vitaal Light verder uitrollen in de provincie 

- Sport- en beweegdeelname ouderen vergroten 

- Ouderen bereiken via sportloket zorginstellingen 

Resultaten 2018 

- Twee gemeenten voeren 

sociaal vitaal Light uit – 

bereiken 100 eenzame 

ouderen. 

- Pilot sportloket (met 

koppeling aan sportloket 

gehandicapten) uitvoeren 

om meer ouderen door te 

verwijzen naar een sport- 

of beweegaanbod – 

bereiken van 50 inactieve 

ouderen. 

2019 

- Vier gemeenten met 

Sociaal Vitaal Light – 

bereik 200 eenzame 

ouderen.   

- Uitbreiden project 

sportloket ouderen op 

drie locaties (i.s.m. 

zorgsector) – bereik van 

150 – 200 inactieve 

ouderen. 

2020 

- Zes gemeenten hebben 

Sociaal Vitaal 

opgenomen in hun 

beleid 

- 300 eenzame ouderen 

participeren in een 

beweegproject 

- Sportloket ouderen in 

geïntegreerd in de 

sportloketten van de 

ziekenhuizen – 

jaarlijks bereik van 150 

tot 200 inactieve 

ouderen. 
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Naam product: Jeugdsportfonds 

     

Budget: 550 uren € 50.050  

 Externe kosten  € -  

   

 Totaal: 50.050 

     

Financiering: Basissubsidie provincie  € - 

 

 

 Jeugdsportfonds Friesland € 50.050  

     

Beschrijving product en resultaten 

Omschrijving van het 

product: 

‘Alle kinderen moeten kunnen sporten’, dat is het motto van het Jeugdsportfonds 

Friesland (JSFF). Het JSFF creëert sportkansen voor kinderen van 4 tot 18 jaar die leven 

in gezinnen waar de financiële middelen ontbreken om lid te worden van een 

sportvereniging. Het JSFF betaalt de contributie en benodigde sportattributen tot een 

maximum van €225 per kind per jaar. Aanvragen om een kind te laten sporten via het 

JSFF kunnen alleen door professionals uit o.a. het onderwijs,(jeugd)hulpverlening en 

gezondheidzorg gedaan worden.  

In opdracht van het bestuur van het JSFF wordt de coördinatie en uitvoering van alle 

front- en backoffice werkzaamheden in Fryslân door Sport Fryslân verzorgd. 

Doel van het product: 

Jeugdsportfonds Friesland geeft sportkansen aan kinderen vanaf 4 tot 18 jaar die leven 

in gezinnen waar niet genoeg geld aanwezig is om lid te worden van een Friese 

sportvereniging.  

Beoogde resultaten en 

effecten van het product: 

- Kinderen uit alle gemeenten in heel Fryslân kunnen lid worden van een 

sportvereniging, ongeacht de financiële thuissituatie.  

- Jeugdsportfonds Friesland neemt gemeenten werk uit handen bij de uitvoering van 

het minimabeleid gericht op jeugd.  

- In alle gemeenten hebben we een samenwerking met Jeugdcultuurfonds Friesland en 

stichting Leergeld, om op zo'n effectief mogelijk manier de doelgroep te 

ondersteunen.  

- Sporten is gezond en belangrijk bij de ontwikkeling van een kind, het levert een 

bijdrage aan de fysieke en mentale ontwikkelen en wordt sociale uitsluiting en 

achterstand voorkomen voor kinderen van 4 tot 18 jaar in deze doelgroep.  

- Sportverenigingen in Fryslân hebben door de ondersteuning van JSSF meer leden. 

Beoogde kwantitatieve  

resultaten: 

De Friese doelgroep bestaat uit 13.464 kinderen die een kans hebben in armoede op te 

groeien. In 2017 is het doel om 3.500 kinderen te ondersteunen. Hiervoor zijn 500 

nieuwe intermediairs nodig. Ook wil het fonds de deelname van meisjes verhogen naar 

40% van het totaal aantal aanvragen.  

Effectmeting: hoe wordt 

het resultaat gemeten? 

Jeugdsportfonds Friesland werkt met een online aanvragensysteem en portal voor 

intermediairs waaruit wij, maar ook de intermediairs zelf kengetallen als aantal 

aanvragen per gemeente, soorten sporten, aantal per vereniging en alle intermediairs 

gemakkelijk op te halen zijn. Deze worden ieder kwartaal gerapporteerd worden aan 

alle partners.  

Is er al eerder subsidie 

voor het product 

aangevraagd? 

Dit project wordt gefinancierd door de stichting Jeugdsportfonds Friesland. Maximaal 

10% van alle subsidie gelden, donaties en sponsorbijdragen wordt besteed aan 

overhead. Voor de opstart en inrichting van de coördinatierol heeft Sport Fryslân in het 

verleden een subsidie ontvangen van de Provincie Fryslân.   

Samenwerkingspartners 

Friese gemeenten, Sportverenigingen, Buurtsportcoaches, 

(jeugd)hulpverleningsorganisaties, Jeugdcultuurfonds Friesland, stichting Leergeld, 

onderwijs en bedrijfsleven in Fryslân.    
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Voorgenomen 

schriftelijke  

publieksgerichte 

communicatiemiddelen 

Persberichten in regionale en lokale media.  

Pro-actief inspelen op landelijk nieuws en dit doorvertalen naar Fryslân, zoals met de 

armoede cijfers i.s.m. Fries Sociaal Planbureau.  

Sociale media (Twitter en Facebook). 

Factsheets, folders, posters en presentaties. 

Websites en uitgaven van samenwerkingspartners. 

Nieuwsbrief, website Jeugdsportfonds en SF website.  

Andere relevante punten? 

N.v.t. 

 

 

Accenten 2018-2020 

 

- Provinciale dekking in Fryslân.  

- Uitrol van Kindpakket.nl in alle aangesloten gemeenten. 

- Samen met Jeugdcultuurfonds en Leergeld werken naar een gezamenlijke 

BackOffice.  

- In iedere aangesloten gemeente zijn binnen alle sectoren intermediairs actief. 

Resultaten 2018 

- 3000 Friese kinderen 

sporten dankzij 

Jeugdsportfonds 

Friesland.  

- Intermediairscampagne 

heeft minimaal 100 

nieuwe intermediairs in 

Fryslân opgeleverd.  

2019 

- 3300 Friese kinderen 

sporten dankzij 

Jeugdsportfonds Friesland 

- Kindpakket.nl is het 

startportal in alle Friese  

gemeenten. 

2020 

- 3600 Friese kinderen 

sporten dankzij 

Jeugdsportfonds 

Friesland. 

- Kindpakket.nl is het 

startportal in alle Friese 

gemeenten. 
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Naam product: Sportimpuls 

     

Budget: 200 uren € 18.200  

 Externe kosten  € 2.000  

   

 Totaal: 20.200 

     

Financiering: Basissubsidie provincie  € 18.200 

 

 

 

 Gemeenten € 1.000  

 Sportaanbieders € 1.000  

     

Beschrijving product en resultaten 

Omschrijving van het 

product: 

De Sportimpuls is een landelijke subsidieregeling die lokale sport- en 

beweegaanbieders financieel ondersteunt bij de opzet van activiteiten die ze 

ondernemen om meer mensen langdurig te laten sporten en bewegen. Deze 

activiteiten bestaan uit het opstarten en aanbieden van sportaanbod voor mensen die 

niet of nauwelijks sporten en bewegen of dreigen te stoppen met sporten of 

bewegen. De Sportimpuls bestaat naast de ‘reguliere’ ronde ook uit de Sportimpuls 

Jeugd in Lage inkomensbuurten en de Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht. 

Sport Fryslân informeert sportaanbieders over de regeling en helpt bij het schrijven 

van een sportimpuls aanvraag. 

Doel van het product: 

Sport Fryslân stimuleert deze regeling in Fryslân. Sportaanbieders uit de provincie 

worden geadviseerd en begeleid bij een sportimpuls aanvraag. 

 

Beoogde resultaten en 

effecten van het 

product: 

De kwaliteit en relevantie van de aanvragen wordt verbeterd waardoor meer kans op 

honorering van projecten in Fryslân. 

Beoogde kwantitatieve  

resultaten: 

Tien Friese sportaanbieders doen een sportimpuls aanvraag in de tender 2017 

Effectmeting: hoe wordt 

het  

resultaat gemeten? 

Het aantal sportimpuls aanvragen wordt geregistreerd bij ZonMw, evenals het aantal 

toegekende projecten.  

Is er al eerder subsidie 

voor het product 

aangevraagd? 

Ja. 

Samenwerkingspartners 

Ondersteuningsorganisatie Sportimpuls, ZonMw. 

Voorgenomen 

schriftelijke  

publieksgerichte 

communicatiemiddelen 

Om sport- en beweegaanbieders te interesseren maken we gebruik van sociale media, 

de (digitale) nieuwsbrief en de website. 

Andere relevante 

punten? 

Sluit aan bij hoofdstukken ‘voor krachtige gemeenschappen’, ‘Voor een dynamische 

omgeving in de mooiste provincie’ uit het coalitieakkoord 2015-2019. 

 

 

Accenten 2018-2020 

 

- Geen, de landelijke subsidieregeling Sportimpuls eindigt naar alle 

waarschijnlijkheid in 2017. 

Resultaten 2018 

-  

2019 

-  

2020 

-  
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Naam product: Real Fit 

     

Budget: 100 uren € 9.100  

 Externe kosten  € --  

   

 Totaal: 9.100 

     

Financiering: Basissubsidie provincie  € 7.280 

 

 

 Sportimpuls € 1.820  

     

Beschrijving product en resultaten 

Omschrijving van het 

product: 

In Nederland is één op de acht kinderen te zwaar. RealFit is een interventie voor 

jongeren van het voortgezet onderwijs met (beginnend) overgewicht. De jongeren gaan 

actief aan de slag in het fitnesscentrum en worden begeleid door een diëtist en een 

gedragsdeskundige. Uit onderzoek blijkt dat jongeren die hebben deelgenomen aan de 

cursus goede resultaten behalen, zowel op gedragsverandering als op 

gewichtsreductie. Sport Fryslân heeft de rol van aanjager, verbinder en bewaakt als 

ondersteuner de kwaliteit. Indien gewenst is Sport Fryslân projectleider. 

Doel van het product: 

Het wegnemen van drempels voor jongeren in de leeftijd van 13-18 jaar met 

overgewicht.  

Beoogde resultaten en 

effecten van het product: 

1. Gedragsverandering: een gezonder eetpatroon en meer bewegen; de deelnemer 

voelt zich fysiek en mentaal prettiger, zit lekkerder in zijn vel, en kan hierdoor beter 

functioneren en er is minder kans op psychosociale problematiek.  

2. Afname van de BMI door gewichtstabilisatie (bij lengtegroei) dan wel 

gewichtsreductie: de deelnemer heeft minder kans om op latere leeftijd 

leefstijlgerelateerde aandoeningen als hart- en vaatziekten te ontwikkelen. 

Beoogde kwantitatieve  

resultaten: 

Twee interventies RealFit waarbij totaal minimaal 20 jongeren aan de cursus hebben 

deelgenomen. 

Effectmeting: hoe wordt 

het resultaat gemeten? 

Een nul- en eindmeting, beweeg- en eetgedrag wordt in kaart gebracht via dagboeken 

en deelnemers worden meerdere malen tijdens de interventie gemeten en gewogen. 

Registratie van aantal gestarte interventies en deelnemers. 

Is er al eerder subsidie 

voor het product 

aangevraagd? 

Ja. 

Samenwerkingspartners 

Gemeenten (beleidsmedewerkers, buurtsportcoaches). 

Sportaanbieders (fitnesscentra) / Huisartsen / Diëtist / Gedragsdeskundige / GGD / 

Voortgezet onderwijs / Zorgverzekeraar. 

Voorgenomen 

schriftelijke  

publieksgerichte 

communicatiemiddelen 

Persbericht (lokale en regionale media). 

Flyers/poster (voor scholen, GGD, huisarts). 

Sociale media en sites en nieuwsbrieven. 

Andere relevante punten? 

RealFit stimuleert een gezonde leefstijl onder jongeren en richt zich op het 

verminderen van overgewicht. Dit sluit aan bij het provinciaal sportbeleid 2014 – 2017. 
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Accenten 2018-2020 

 

- Continueren lopende initiatieven. 

- Programma toepassen op nieuwe doelgroep 4-12 jarigen met overgewicht. 

Resultaten 2018 

- Continueren 

Realfitprojecten in 

Burgum en gemeente De 

Fryske Marren. 

- Een nieuw Realfit initiatief 

wordt gestart.  

- Er worden minimaal 40 

jongeren met overgewicht 

bereikt. 

- We starten met een 

projectgroep met 

deelnemers van Friese 

Realfit initiatieven. 

2019 

- Lopende Realfit fit 

initiatieven worden 

gecontinueerd. 

- Een nieuw Realfit initiatief 

wordt gestart.  

- Er worden minimaal 40 

jongeren met overgewicht 

bereikt 

- Sport Fryslân verkent 

mogelijkheden om een 

soortgelijke interventie uit 

te voeren voor de 

doelgroep 4-12 jaar. 

2020 

- We starten met een 

pilot voor de leeftijd 4-

12 jaar 

- Er vindt een brede 

evaluatie van Realfit in 

Fryslân plaats. 

- Op basis van de 

evaluatie bepalen we 

de strategie voor de 

komende jaren. 
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Naam product: Sportloket 

     

Budget: 150 uren € 13.650  

 Externe kosten  € 500  

   

 Totaal: 14.150 

     

Financiering: Basissubsidie provincie  € 5.050 

 

 

 Sportimpuls € 9.100  

     

Beschrijving product en resultaten 

Omschrijving van het 

product: 

Het sport- en beweegloket is een fysiek spreekuur voor mensen met een chronische  

aandoening of lichamelijke handicap die via specialisten van het ziekenhuis zijn 

doorverwezen. De beweegconsulent van het sportloket geeft de patiënt een 

persoonlijk advies over de wensen en mogelijkheden op het gebied van sport en 

bewegen. 

 

Samen met Revalidatie Friesland (partner in dit project) wordt in 2017 onderzocht 

om een 5
e
 sportloket opzetten in ziekenhuis Nij Smellinghe of Antonius Sneek.     

Een bestaand sport- en beweegloket (Heerenveen en/of Beetsterzwaag) uitbreiden 

voor de doelgroep (inactieve) ouderen. Via de landelijke pilot ‘ouderen blijvend in 

beweging’ komen thuiswonende ouderen met een chronische aandoening via het 

sportloket in beweging en maken kennis met wandelactiviteiten. 

Doel van het product: 

Behoud van de sportloketten Beetsterzwaag, Heerenveen, Dokkum en Leeuwarden 

en een nieuw sportloket realiseren in ziekenhuis Drachten of Sneek. 

Via het landelijke pilot project ‘ouderen blijvend in beweging’ komen thuiswonende 

ouderen met een chronische aandoening in beweging en volgen een 

wandelprogramma 

Beoogde resultaten en 

effecten van het 

product: 

Mensen met een chronische aandoening hebben een gezonde leefstijl, krijgen een 

betere conditie en vergroten hun sociale contacten. De groep inactieve ouderen 

komt in beweging. Regelmatig bewegen heeft een positief effect op de gezondheid, 

verbetert de conditie en helpt met het maken van sociale contacten. 

Beoogde kwantitatieve  

resultaten: 

Vijf sportloketten –  500 mensen krijgen beweegadvies / 20% beweegt regelmatig 

Één van de vijf sportloketten werk mee aan de pilot ‘ouderen blijvend in beweging’ 

–  100 ouderen worden bereikt – 25 deelnemers doen mee aan wandelactiviteiten. 

Effectmeting: hoe wordt 

het resultaat gemeten? 

- Monitoring – patiënten worden nagebeld. 

- Wetenschappelijk onderzoek. 

 

Is er al eerder subsidie 

voor het product 

aangevraagd? 

Nee. 

Samenwerkingspartners 

Revalidatie Friesland, ziekenhuizen, sportaanbieders, ouderenorganisaties. 

Voorgenomen 

schriftelijke  

publieksgerichte 

communicatiemiddelen 

Nieuwsbrieven, flyers, website, mailing en persberichten.  

Andere relevante 

punten? 

 

 Ouderen is een speerpunt van provincie Fryslân. 
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Accenten 2018-2020 

 

- Continueren sportloketten. 

- Meer promotie van het sportloket bij de specialisten. 

- Mogelijkheden samenwerking huisartsen onderzoeken. 

Resultaten 2018 

- 500 mensen krijgen een 

sportadvies. 

- 20% beweegt structureel. 

- Pilot ouderen is 

geëvalueerd. 

- Voorlichtingsbijeenkomsten 

en PR uitingen verzorgen 

voor specialisten in de 

ziekenhuizen. 

2019 

- Onderzoek bij huisartsen 

heeft plaatsgevonden om  

samenwerking in het 

sportloket te realiseren.  

- 500 mensen krijgen een 

sportadvies. 

- 20% beweegt structureel. 

 

2020 

- In totaal zijn 2.000 

mensen met een 

chronische 

aandoening of 

lichamelijke handicap 

doorverwezen naar 

een sport- of 

beweegaanbod. 

- 500 mensen zijn 

structureel gaan 

bewegen. 
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Introductie 

 

Naam speerpunt Gehandicapten 

 

 

Iedereen kan sporten en bewegen, gewoon doen! Onder dat motto stimuleert Sport Fryslân 

mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap tot sporten of bewegen. 

Sport en bewegen voor mensen met een beperking is van groot belang. Het is niet alleen leuk om 

te doen, het heeft ook positieve invloed op de gezondheid en de beperking, het is goed voor het 

zelfvertrouwen en sociale contacten. Sport en bewegen daagt uit om grenzen te verleggen en 

stimuleert mensen met een beperking actief deel te nemen aan de samenleving. Het kabinet heeft 

zich in een nieuw programma ‘Grenzeloos Actief’ ten doel gesteld dat iedereen met een 

beperking dicht bij huis moet kunnen sporten.   

Reden hiervoor is dat de sport- en beweegparticipatie onder de 1,7 miljoen mensen met een 

beperking in Nederland nog steeds achter blijft in vergelijking met de valide populatie. Op basis 

van nu beschikbare cijfers uit ‘(On)beperkt Sportief 2013’ van het Mulier Instituut blijkt dat de 

achterstand in wekelijkse sportdeelname het grootst is bij mensen met een  motorische, visuele 

en auditieve beperking.  

 

In Friesland wonen naar schatting (cijfer CBS) 80.000 mensen met een handicap. De groep met 

een lichamelijke handicap is het grootst. In Fryslân sport 27% van de valide inwoners bij een 

sportvereniging, van de rolstoelafhankelijke inwoners is het percentage 10%. Daarnaast beweegt  

67% van de valide inwoners, van de mensen met een lichamelijke handicap is het percentage 30%  

 

Voldoende, divers aanbod in de provincie én bekendheid met het aanbod zijn belangrijke 

aspecten in 2016 waarmee Sport Fryslân aan de slag gaat in de provinciale aanpak. Dit doen we 

samen met alle Friese gemeenten. Om integratie te bevorderen, is het streven om mensen zoveel 

mogelijk via reguliere sportaanbieders te laten bewegen en waar dit niet mogelijk is via speciaal 

aanbod. Evenementen en Fryske parasporthelden zetten we o.a. in als katalysator om mensen met 

een beperking op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met sport en bewegen.  

 
  

Iedereen kan sporten en bewegen, gewoon doen! Onder dat motto stimuleert Sport Fryslân 

mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap tot sporten of bewegen. 

Sport en bewegen voor mensen met een beperking is van groot belang. Het is niet alleen leuk 

om te doen, het heeft ook positieve invloed op de gezondheid en de beperking, het is goed voor 

het zelfvertrouwen en sociale contacten. Sport en bewegen daagt uit om grenzen te verleggen 

en stimuleert mensen met een beperking actief deel te nemen aan de samenleving. Het kabinet 

heeft zich in een nieuw programma ‘Grenzeloos Actief’ ten doel gesteld dat iedereen met een 

beperking dicht bij huis moet kunnen sporten.   

Reden hiervoor is dat de sport- en beweegparticipatie onder de 1,7 miljoen mensen met een 

beperking in Nederland nog steeds achter blijft in vergelijking met de valide populatie. Uit het 

onderzoek ‘(On)beperkt Sportief 2013’ van het Mulier Instituut blijkt dat de achterstand in 

wekelijkse sportdeelname het grootst is bij mensen met een motorische, visuele en auditieve 

beperking.  

 

In Friesland wonen naar schatting (cijfer CBS) 80.000 mensen met een handicap. De groep met 

een lichamelijke handicap is het grootst. In Fryslân sport 27% van de valide inwoners bij een 

sportvereniging, van de rolstoelafhankelijke inwoners is het percentage 10%. Daarnaast beweegt  

67% van de valide inwoners; van de mensen met een lichamelijke handicap is het percentage 

30%. 

Voldoende, divers aanbod in de provincie én bekendheid met het aanbod zijn belangrijke 

aspecten in 2017 waarmee Sport Fryslân aan de slag gaat in de provinciale aanpak. Dit doen we 

samen met alle Friese gemeenten. Om integratie te bevorderen, is het streven om mensen 

zoveel mogelijk via reguliere sportaanbieders te laten bewegen en waar dit niet mogelijk is via 

speciaal aanbod. Evenementen en Fryske parasporthelden zetten we o.a. in als katalysator om 

mensen met een beperking op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met sport en 

bewegen.  
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Naam product: Lekker Fit! Fryslân – Speciaal onderwijs 

     

Budget: 100 uren € 9.100  

 Externe kosten  € 2.000  

   

 Totaal: 11.100 

     

Financiering: Basissubsidie provincie  € 4.550 

 

 

 Cornelia-Stichting € 6.550  

     

Beschrijving product en resultaten 

Omschrijving van het 

product: 

Sporten en bewegen is voor ieder kind belangrijk, met of zonder handicap. Dat 

geldt ook voor gezonde voeding. Kinderen leren alles over gezond eten, bewegen 

en worden zich bewust van de keuzes die ze hierbij maken. 

 

Directies en vakleerkrachten van het speciaal onderwijs hebben behoefte aan een 

lespakket over bewegen en gezonde voeding.  

Zes scholen in het speciaal onderwijs vervolgen in 2017 (schooljaar 2016-2017) het 

lespakket Lekker Fit Fryslân (LFF). Sport Fryslân is initiator van gezonde 

lesprogramma’s in het speciaal onderwijs in Friesland. We begeleiden twee 

startende scholen met de implementatie van het lespakket, en dragen zorgen voor 

intervisiebijeenkomsten met alle zes scholen die het programma uitvoeren.  

Doel van het product: 

Leerlingen in het speciaal onderwijs (SBO en ZML) bewust maken van een gezonde 

leefstijl en dit ook toepassen. 

Beoogde resultaten en 

effecten van het product: 

1. Zes scholen voeren het lespakket LFF uit gedurende het schooljaar. Leerlingen 

hebben voldoende kennis om na afloop van het lespakket een gezonde 

(sport)keuze te maken. 

2. Uitrol LFF op nieuwe school in het speciaal onderwijs. Meer leerlingen worden 

daardoor bereikt.  

Beoogde kwantitatieve  

resultaten: 

1. 600 leerlingen (zes scholen) krijgen Lekker Fit lessen.  

2. Tenminste drie scholen gaan door met LFF in 2017 -2018. 

3. Een nieuwe school start met LFF in september 2017. 

Effectmeting: hoe wordt 

het resultaat gemeten? 

Evaluatiegesprekken met de zes deelnemende scholen. Ervaringen op de scholen 

komen tijdens intervisiebijeenkomsten aan het licht. Daarnaast interviewen we alle 

scholen welk effect Lekker Fit heeft op het beleid van de school, de impact op 

ouders en het gedrag van de leerlingen.   

Is er al eerder subsidie 

voor het product 

aangevraagd? 

Ja. 

Samenwerkingspartners 

Drie scholen speciaal basisonderwijs / drie scholen ZML onderwijs. 

Koepel speciaal onderwijs Friesland / Buurtsportcoaches / Diëtist / Arko 

Sportsmedia. 

Voorgenomen schriftelijke  

publieksgerichte 

communicatiemiddelen 

Artikelen (ervaringsverhalen) verspreiden via nieuwsbrief en website van Sport 

Fryslân en Gezonde School Fryslân.  

Scholen worden gevraagd bij kick off en andere activiteiten berichten te plaatsen 

op social media.  

Andere relevante punten? 

Het stimuleren van sportdeelname voor leerlingen van het speciaal onderwijs sluit 

aan bij de thema’s ‘krachtige gemeenschappen’ (actiepunt 1 ‘het sociale domein’ 

en 2 ‘betrekken van iedereen’). 

‘Wij ondersteunen projecten die buiten de gemeenschap dreigen te vallen en richten 

ons op bovenlokale projecten’. 
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Accenten 2018-2020 

 

- Continueren Lekker fit Fryslan op ZML en SBO scholen in Fryslân. 

- Lekker Fit Fryslan als middel in zetten om sportkennismaking te stimuleren. 

Resultaten 2018 

- Twee nieuwe scholen 

starten met Lekker Fit 

Fryslân.  

- Twee scholen herhalen 

het lespakket in het 

nieuwe schooljaar. 

- Alle vier scholen 

organiseren een 

kennismakingsclinic sport 

- 300 leerlingen worden 

bereikt. 

2019 

- Gezond schoolbeleid 

agenderen bij de koepel 

voor speciaal onderwijs. 

- Drie scholen werken met 

het lespakket lekker fit. 

- Alle drie scholen 

organiseren een 

kennismakingsclinic 

sport. 

- 350 kinderen worden 

bereikt.  

2020 

- De helft van de 

speciaal onderwijs 

scholen in Friesland 

organiseert een of 

meerdere gezonde 

schoolactiviteiten. 

- Vijf scholen bieden 

lekker fit aan in 

combinatie met 

kennismakings 

clinics sport. 

- 400 kinderen doen 

mee. 
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Naam product: Grenzeloos Actief 

     

Budget: 625 uren € 56.875  

 Externe kosten  € 25.000  

   

 Totaal: 81.875 

     

Financiering: Basissubsidie provincie  € 46.150 

 

 

 Gemeenten € 4.550  

 VWS Grenzeloos Actief € 15.000  

 
 Cornelia stichting € 16.175  

     

     

Beschrijving product en resultaten 

Omschrijving van het 

product: 

Het kabinet heeft zich in het Regeerakkoord ten doel gesteld dat iedereen makkelijk 

dicht bij huis moet kunnen sporten. Dat geldt ook voor mensen met een handicap. 

Speciaal voor deze doelgroep schreef het ministerie van VWS het sportprogramma 

Grenzeloos Actief. In Friesland geven we samen met alle 24 gemeenten vorm aan dit 

programma, maar met een eigen ‘touch’. En dat is hard nodig want het aantal Friese 

inwoners met een lichamelijke handicap dat lid is van een sportvereniging ligt lager 

dan het landelijk gemiddelde (10 % ten opzichte van 14% ). Enkele redenen waarom 

de cijfers achterblijven:  

1) Een derde van de Friese gemeenten heeft geen sportaanbod voor mensen met een 

handicap, 2) Slechte vindbaarheid van het sportaanbod 3) Gehandicapten zijn 

moeilijk bereikbaar en 4) Beperkte diversiteit van het sportaanbod. 

 

De focus ligt op een bovengemeentelijke samenwerking. Buurtsportcoaches van 

verschillende gemeenten en een regiocoach gehandicaptensport werken samen voor 

een goede afstemming op het gebied van nieuw sportaanbod en doorverwijzing.  

Naast bovengemeentelijke samenwerking is er op provinciaal niveau extra aandacht 

voor communicatie met als doel de bekendheid van het sportaanbod te vergroten. 

Sport Fryslân borduurt voort op de campagne van 2016. Samen met de Cornelia 

stichting stimuleren we het structureel bewegen van mensen met een handicap. 

Doel van het product: 

- Inrichten van samenwerkingsverbanden in Friesland waar alle partijen het belang 

hebben om meer én gevarieerder aangepast sport- en beweegaanbod dicht bij huis 

te creëren en het verhogen van de sport- en beweegparticipatie voor mensen met 

een handicap.   

- Optimaliseren van het sport- en beweegaanbod in Friesland voor mensen met een 

handicap. 

Beoogde resultaten en 

effecten van het product: 

- Door het creëren van een dekkende structuur van regionale samenwerkingsver-

banden moet iedereen met een handicap uiteindelijk passend sport- en 

beweegaanbod kunnen vinden met voldoende keuze en verschillende sporten.  

- Meer aangepast sportaanbod, met name in gemeenten zonder sportaanbod. 

- Uitbreiden en verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de sportwijzer (een 

overzicht met al het aangepast sportaanbod in Friesland). 

- Bekendheid vergroten van de sportwijzer. 

- Sportverenigingen motiveren een aangepast sportgroep op te starten. 

- De drempel tot sportdeelname verlagen. 

- Kennis en ervaringen uit te wisselen. 

- Organisatie van een sportspecifieke sporttoernooi om te ervaren hoe het is om 

competitie te spelen. 
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- Scholen van trainers/coaches en vrijwilligers zodat er goed opgeleid kader 

beschikbaar is die de doelgroep met deskundigheid kan ontvangen en training kan 

geven. 

Beoogde kwantitatieve  

resultaten: 

- Organiseren van drie intervisiebijeenkomsten voor buurtsportcoaches en 

regiocoach  gehandicaptensport waar tenminste 15 gemeenten vertegenwoordigd 

zijn. 

- Samenwerking en afstemming leidt tot vijf nieuwe sportactiviteiten voor 

gehandicapten in Friesland. Deze activiteiten worden opgenomen in de sportwijzer. 

- Het gebruik van de sportwijzer neemt toe met 2000 extra bezoekers per jaar. 

- drie sportadvies cafés voor acht sportverenigingen. 

- Begeleiden van twee sportverenigingen. 

- 60 nieuwe deelnemers aan nieuwe sportactiviteiten (clinics en cursussen). 

- Eén scala fittest met 30 deelnemers. 

- Eén regionale intervisiebijeenkomst voor minimaal tien sportaanbieders. 

- Organisatie van één sporttoernooi met 20 deelnemers. 

- Twee scholingen met minimaal 20 trainers/coaches en vrijwilligers. 

Effectmeting: hoe wordt 

het resultaat gemeten? 

- Op basis van registratie van: 

- registreren van het aantal deelnemers aan de verschillende activiteiten om de 

impact zichtbaar te maken. 

- het aantal bezoekers op de sportwijzer 

- het aantal sportmogelijkheden in de sportwijzer (nu 400).  

Is er al eerder subsidie 

voor het product 

aangevraagd? 

Ja. 

Samenwerkingspartners 

Expertgroep Grenzeloos Actief - 24 Friese gemeenten (VfG)- afdeling sport en 

afdeling communicatie - Ambassadeurs gehandicaptensport ( zeven wethouders) - 

Werkgroep gehandicaptensport ( 6 sportambtenaren) – Buurtsportcoaches - Mee 

Friesland  

Sportverenigingen - Fryske Parasporthelden – Reguliere sportverenigingen / Speciale 

sportaanbieders (o.a. DOV Leeuwarden en Samen Onderweg Heerenveen-Sneek)/ De 

CorneliaStichting/ Speciaal onderwijs (SBO en ZML)/ wooninstellingen/ Revalidatie 

Friesland / Activiteitencentra. 

Voorgenomen schriftelijke  

publieksgerichte 

communicatiemiddelen 

Persberichten, artikelen op website en nieuwsbrieven. 

Andere relevante punten? 

Grenzeloos Actief is een landelijk programma met een beperkte subsidie voor het  

coördineren van de samenwerkingsverbanden.  

 

Het opzetten van bovenlokale samenwerkingsverbanden sluit aan bij de thema’s 

‘krachtige gemeenschappen’ (actiepunt 1 het sociale domein en 2 betrekken van 

iedereen) uit het coalitieakkoord 2015-2019 van de provincie.  
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Accenten 2018-2020 

 

- Inrichten en behouden regionale samenwerkingsverbanden. 

- Meer sportaanbod in de provincie voor mensen met een handicap. 

- Meer Friezen maken gebruik van uniekpsorten.nl. 

- Meer mensen met een handicap zijn lid van een sportvereniging. 

Resultaten 2018 

- Advisering van twee 

regiocoaches en vijftien 

buurtsportcoaches bij het 

organiseren van 

stimuleringsactiviteiten 

sport voor mensen met 

een handicap. 

- Opzetten van een 

kennisplatform, we 

organiseren twee 

netwerkbijeenkomsten. 

- Monitoring van het aantal 

deelnemers bij  

sportaanbieders die met 

hun sportaanbod op 

unieksporten.nl staan. 

2019 

- Continuering 

kennisplatform, minimaal 

achttien gemeenten zijn 

vertegenwoordigd.  

- Onderhouden van de 

regionale 

samenwerkingsverbanden. 

- Begeleiden van tenminste 

drie sportverenigingen die 

sportaanbod willen 

opzetten voor mensen met 

een handicap. 

- Organiseren van twee 

(bij)scholingen voor 

trainers en vrijwilligers.  

2020 

- Organiseren van twee 

bijeenkomsten voor 

het kennisplatform 

gehandicaptensport. 

- 15% van de mensen 

met een lichamelijke 

handicap is lid van een 

sportvereniging. 

- Op jaarbasis bezoeken 

minimaal 2.000 

Friezen de website 

unieksporten.nl. 
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Naam product: Evenementen 

     

Budget: 250 uren € 22.750  

 Externe kosten  € 23.000  

   

 Totaal: 45.750 

     

Financiering: Basissubsidie provincie  € 22.750 

 

 

 Gemeenten € 2.000  

 Fondsen € 14.000  

     

Beschrijving product en resultaten 

Omschrijving van het 

product: 

Om meer mensen in aanraking te laten komen met aangepast sporten organiseert 

Sport Fryslân sportevenementen voor jong en oud voor mensen met een handicap. 

Het laten ervaren kan een eerste stap zijn om mensen over een drempel te halen om 

structureel te gaan sporten en bewegen. In 2017 organiseren we drie grote 

evenementen: 

- Het G-voetbaltoernooi, 4 tegen 4. 

- De ZML sportdag. 

- Het SORS evenement (Special Olympics Regionale Spelen). 

Doel van het product: 
Het organiseren van laagdrempelige sport- en beweegevenementen om mensen met 

een handicap te stimuleren tot sportdeelname. 

Beoogde resultaten en 

effecten van het product: 

- Een succesvol voetbaltoernooi organiseren. 

- Kinderen van speciaal onderwijs (ZML en SBO) en mensen met een verstandelijke 

beperking maken kennis met voetbal als wedstrijdsport. Doorstroming naar 

verenigingen in Friesland (spelen in competitie verband) wordt bevorderd.  

- Een sportdag voor alle ZML scholen in Friesland. 

- Leerlingen maken kennis met nieuwe sporten waardoor ze een brede sportervaring 

opbouwen en gestimuleerd worden om lid te worden van een sportvereniging.  

- Een SORS evenement met minimaal twee sporten. 

- Mensen met een verstandelijke handicap nemen deel aan een echte wedstrijd 

waarbij ze op basis van classificaties op hun eigen niveau prijzen kunnen winnen. 

Doel is het leren omgaan met winst en verlies.  

Beoogde kwantitatieve  

resultaten: 

- G-4 voetbaltoernooi:  50 teams doen mee (350 deelnemers).  

- ZML sportdag: 400 leerlingen die kennismaken met verschillende sporten. 

- SORS evenement: 225 deelnemers nemen deel aan zwem- of voetbalwedstrijden. 

Effectmeting: hoe wordt 

het resultaat gemeten? 

De evenementen worden door de organisatie zowel op proces als uitvoering 

geëvalueerd.  

Is er al eerder subsidie 

voor het product 

aangevraagd? 

Ja. 

Samenwerkingspartners 

Alle scholen voor ZML en SBO onderwijs / Sportstad Heerenveen 

Wooninstellingen (zoals Talant, Philidelphia enz.) / Buurtsportcoaches / Gemeenten 

Sportverenigingen / -aanbieders 

Voorgenomen schriftelijke  

publieksgerichte 

communicatiemiddelen 

- Persuitnodigingen en verslagen. 

- Programmaboeken en publicaties op website en in nieuwsbrieven. 

- Inzet van social media. 

Andere relevante punten? 

Het stimuleren van sportdeelname voor leerlingen van het speciaal onderwijs en 

mensen met een beperking sluit aan bij de thema’s ‘krachtige gemeenschappen’ uit 

het coalitieakkoord van de provincie. ‘Wij ondersteunen projecten die buiten de 

gemeenschap dreigen te vallen en richten ons op bovenlokale projecten’. 
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Accenten 2018-2020 

 

- Jaarlijks laagdrempelige sportevenementen organiseren waar iedereen met een 

handicap aan mee kan doen. 

- Tijdens de evenementen deelnemers bewust maken van het sport- en 

beweegaanbod bij hen in de buurt met als doel structurele sportdeelname. 

Resultaten 2018 

- Drie sportevenementen 

organiseren voor 

speciaal onderwijs, 

activiteitencentra en 

wooninstellingen 

waarmee we 1.000 

mensen in beweging 

zetten. 

- Activiteiten koppelen 

aan KH2018 . 

2019 

- Drie sportevenementen 

organiseren voor speciaal 

onderwijs, 

activiteitencentra en 

wooninstellingen 

waarmee we 1.000 

mensen in beweging 

zetten. 

 

2020 

- Drie sportevenementen 

organiseren voor speciaal 

onderwijs, 

activiteitencentra en 

wooninstellingen 

waarmee we 1.000 

mensen in beweging 

zetten. 
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Naam product: Special Sporters Fonds Fryslân 

     

Budget: 150 uren € 13.650  

 Externe kosten  € 3.000  

   

 Totaal: 16.650 

     

Financiering: Basissubsidie provincie  € 5.000 

 

 

 Special Sporters Fonds Fryslân € 11.650  

     

Beschrijving product en resultaten 

Omschrijving van het 

product: 

In 2015 is het ‘Special Sporters Fonds Fryslân’ (SSFF) opgericht. Dit fonds heeft in het 

verlengde van de Special Olympics Nationale Spelen (in 2014 georganiseerd in 

Friesland) het doel om Friezen met een verstandelijk handicap blijvend te stimuleren 

om te bewegen met de focus op het sporten en bewegen in competitieverband. 

In 2016 tekende Sport Fryslân en het Special Sporters Fonds Fryslân een 

samenwerkingsovereenkomst. Het fonds maakt daarbij efficiënt gebruik van het 

uitgebreide netwerk waarin Sport Fryslân zich beweegt. Het fonds biedt 

mogelijkheden om een impuls te geven aan competitie spelen voor mensen met een 

verstandelijke handicap. Sport Fryslân vervolgt in 2017 de in gang gezette activiteiten 

om voetbal verenigingen te stimuleren deel te nemen aan een G-veldvoetbal 

competitie. Er is ruimte om andere sporten ook een impuls te geven.  

Doel van het product: 

Mensen met een verstandelijke handicap structureel in beweging brengen, bij 

voorkeur in competitieverband.  

Beoogde resultaten en 

effecten van het product: 

- Begeleiding sportverenigingen (opzetten aanbod G-sport). 

- Stimuleren van mensen met een verstandelijke handicap om zich aan te sluiten van 

een team dat wedstrijden speelt. 

- Stimuleren van G teams om deel te nemen aan sportevenementen, toernooien en 

wedstrijden.  

- Positieve kennismaking met sportevenementen, toernooien en wedstrijden door 

het bezoeken ervan te faciliteren.  

Beoogde kwantitatieve  

resultaten: 

- Vijf sportverenigingen worden door Sport Fryslân begeleid. 

- 40 G-sporters (vijf teams) nemen deel aan wedstrijden/toernooien. 

- 30 Friezen met een verstandelijke handicap bezoeken een sportevenement. 

Effectmeting: hoe wordt 

het resultaat gemeten? 

Door de registratie van de aanvragen bij het fonds is het mogelijk om deelname aan 

competities te meten.  

Is er al eerder subsidie 

voor het product 

aangevraagd? 

Ja.  

Samenwerkingspartners 

Special Sporters Fonds Fryslân / Lions 2.0 / Vrienden van Talant / Fonds 

Gehandicaptenport / Fonds Cliënten Talant / Wooninstellingen / Speciaal onderwijs / 

Sportverenigingen / Sportbonden / KNVB / voetbalverenigingen. 

Voorgenomen schriftelijke  

publieksgerichte 

communicatiemiddelen 

In overleg met het fonds wordt de Friese pers en relevante organisaties en 

instellingen uitgenodigd bij bijzondere activiteiten.   

Andere relevante punten? 

Sport is een belangrijk middel voor vele Friezen om in hun lokale gemeenschap deel 

te nemen. Topsport vormt een inspirerend voorbeeld voor velen.  

Coalitieakkoord, hoofdstuk 1, pagina 10.  
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Accenten 2018-2020 

 

- Friezen met een verstandelijke handicap stimuleren deel te nemen aan sport in 

competitie verband. 

Resultaten 2018 

- Bekendheid van het fonds 

vergroten in de provincie. 

- Ondersteuning van het 

fonds bij de organisatie 

van sportevenementen in 

het kader van KH2018 - 

50 mensen met een 

handicap komen in 

beweging. 

- Draagvlak continueren 

voor een Friese G-veld 

voetbalcompetitie met 

tenminste zes teams.  

2019 

- Het netwerk stimuleren een 

aanvraag te doen voor 

organisatie van minimaal 

vier sporttoernooien in de 

gemeenten of op school. 

- Het fonds ondersteunen en 

adviseren bij de 

beoordeling van minimaal 

tien aanvragen. 

- Mede organisator van een 

provinciaal sporttoernooi 

voor mensen met een 

verstandelijke handicap. 

2020 

- In opdracht van het 

fonds begeleidt 

Sport Fryslân 

minimaal vier 

sportverenigingen 

die in competitie 

verband sport aan 

bieden voor de 

doelgroep. 

- Advisering van het 

fonds welke sporten 

aandacht nodig 

hebben in de 

provincie. 
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Introductie 

 

 

Naam speerpunt Werkgeverschap en scholing 

 

Vanaf 2008 bestaat de rijksregeling Impuls brede scholen, sport en cultuur. De regeling zorgt 

voor menskracht (combinatiefuncties) om te komen tot (brede) scholen en (sterke) 

sportverenigingen. Een sterke sportvereniging is een vereniging die niet alleen de eigen leden 

bedient, maar zich ook richt op het onderwijs, de naschoolse opvang, de wijk en/of kwetsbare 

groepen die in verhouding minder aan sport deelnemen. Vanaf 2012 is de regeling uitgebreid 

met de inzet van extra menskracht: buurtsportcoaches. Samen met de bestaande 

combinatiefuncties gaat het in Nederland totaal om 2.900 buurtsportcoaches. Daarnaast worden 

vanuit het project Sport op Basisscholen vakleerkrachten aangesteld om de kwaliteit van het 

bewegingsonderwijs te verhogen.  

Sport Fryslân informeert gemeenten over de ontwikkelingen binnen de regelingen voor 

professionals Sport en Bewegen. Op verzoek van gemeenten verzorgen wij het werkgeverschap 

van buurtsportcoaches, verzorgen wij de begeleiding van de professionals of zijn we 

verantwoordelijk voor de gehele uitvoering.  

 

De kwaliteit van bestuurlijk en technisch kader in de sport evenals de professionals in het 

werkveld (buurtsportcoaches en vakleerkrachten bewegingsonderwijs) bepalen mede de 

kwaliteit van het sportaanbod en daarmee de sportdeelname in de provincie. Dat is de reden dat 

Sport Fryslân zich enerzijds inzet voor goed werkgeverschap en anderzijds scholing aanbied 

voor deze mensen.  

De Sport Fryslân Akademy (SF Akademy) is de paraplu met alle activiteiten van Sport Fryslân op 

het gebied van scholing en deskundigheidsbevordering. De SF Akademy is gericht op 

bestuurders en trainers van sportverenigingen, maar ook op buurtsportcoaches, 

vakleerkrachten, trainers voor een specifieke doelgroep (bijvoorbeeld senioren en mensen met 

een handicap). De SF Akademy initieert ook scholingen voor nieuwe doelgroepen buiten de 

sport. 
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Naam product: Buurtsportcoaches 

     

Budget: 1.860 uren € 169.260  

 Externe kosten  € 1.822.150  

   

 Totaal: 1.991.410 

     

Financiering: Basissubsidie provincie  € - 

 

 

 Gemeenten € 1.991.410  

     

Beschrijving product en resultaten 

Omschrijving van het 

product: 

Sport Fryslân informeert gemeenten over ontwikkelingen in de Rijksregeling ‘Brede 

Impuls Combinatiefuncties’ en treedt zonodig op als intermediair tussen de gemeente 

en de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en anderen.  

Op verzoek van gemeenten neemt Sport Fryslân buurtsportcoaches (BSC) in dienst, 

inclusief het werkgeverschap. Wij begeleiden de BSC’s en zo ontzorgen we de Friese 

gemeenten. Sport Fryslân zorgt voor deskundigheidsbevordeing van de BSC’s (zie 

product SF Akademy). Jaarlijks worden de gemeentelijke samenwerkingspartners 

geïnformeerd over het algemeen functioneren van de buurtsportcoaches. Sport Fryslân 

heeft zitting in de gemeentelijke project-/stuurgroepen. 

Doel van het product: 

Ondersteunen en ontzorgen van de Friese gemeenten bij de ontwikkeling, organisatie 

en implementatie van de ‘Brede Impuls Combinatiefuncties’. 

Beoogde resultaten en 

effecten van het product: 

- De BSC organiseren sportieve activiteiten met scholen en sport- en 

beweegaanbieders en ook met instellingen uit de gezondheidszorg, kinderopvang en 

het bedrijfsleven 

- Sport Fryslân verzorgt het werkgeverschap van de Buurtsportcoaches. Het formele 

werkgeverschap van de buurtsportcoaches wordt tot tevredenheid van de 

opdrachtgevers uitgevoerd.  

Beoogde kwantitatieve  

resultaten: 

- Bij Sport Fryslân zijn 50 buurtsportcoaches in dienst.  

- Voor veertien gemeenten verzorgt Sport Fryslân het werkgeverschap van de 

buurtsportcoaches.  

Effectmeting: hoe wordt 

het resultaat gemeten? 

Het Mulier instituut  voert een landelijk evaluatie uit waarbij de lokale implementatie en 

de lokale opbrengsten van de regeling worden onderzocht. 

Is er al eerder subsidie 

voor het product 

aangevraagd? 

Ja. 

Samenwerkingspartners 

Werkgevers Organisatie in de Sport (WOS), gemeenten, onderwijs,- zorg,- en 

welzijnsinstellingen en sport- en beweegaanbieders. 

Voorgenomen 

schriftelijke  

publieksgerichte 

communicatiemiddelen 

Wordt opgenomen in het communicatieplan. 

Andere relevante punten? 

N.v.t. 
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Accenten 2018-2020 

 

- Buurtsportcoaches zijn uitgegroeid tot een grote beroepsgroep. Een noodzakelijke 

stap is nu het bevorderen van de kwaliteit en de ontwikkeling van deze 

beroepsgroep. Er wordt gedacht aan de oprichting van een Buurtsportcoach 

Academie. Een duurzame structuur van kennisdelen, kennis uitwisselen en 

ontwikkelen voor en door buurtsportcoaches. 

- In samenwerking met onderwijsorganisaties werken we aan een opleidingsaanbod 

dat aansluit bij de behoefte van het werkveld. We werken aan brancheontwikkeling 

met werkgevers en andere betrokken organisaties. En we faciliteren ontmoetingen 

voor buurtsportcoaches, zowel digitaal als fysiek.  

Resultaten 2018 

- Bij Sport Fryslân zijn 50 

buurtsportcoaches in 

dienst.  

- Voor veertien gemeenten 

verzorgt Sport Fryslân het 

werkgeverschap van de 

buurtsportcoaches. 

2019 

- Bij Sport Fryslân zijn 50 

buurtsportcoaches in 

dienst.  

- Voor veertien gemeenten 

verzorgt Sport Fryslân 

het werkgeverschap van 

de buurtsportcoaches. 

2020 

- Bij Sport Fryslân zijn 50 

buurtsportcoaches in 

dienst.  

- Voor veertien 

gemeenten verzorgt 

Sport Fryslân het 

werkgeverschap van de 

buurtsportcoaches. 
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Naam product: SF Akademy 

     

Budget: 850 uren € 77.350  

 Externe kosten  € 39.000  

   

 Totaal: 116.350 

     

Financiering: Basissubsidie provincie  € 84.650 

 

 

 Gemeenten € 15.050  

 Sportverenigingen/-bonden € 5.000  

 Fondsen € 5.000  

 Samenwerkingspartners € 6.650  

     

Beschrijving product en resultaten 

Omschrijving van het 

product: 

Goed kader is één van de belangrijkste pijlers voor de kwaliteit van het sport- en 

beweegaanbod. Of het nu gaat om bestuurders of trainers van sportverenigingen, 

begeleiders seniorensport, sportkader aangepast sporten of professionals zoals 

vakleerkrachten of buurtsportcoaches: allen moeten geschoold en deskundig zijn in 

hun specifieke rol. De (bij)scholing vindt plaats binnen de Sport Fryslân (SF) Akademy 

(werktitel)). Ook scholingen voor nieuwe (beroeps)groepen worden binnen de SF 

Akademy ontwikkeld en georganiseerd. De SF Akademy ondersteunt sportverenigingen 

bij het aanpakken van knelpunten (financiën, gebrek aan leden en een tekort aan 

vrijwilligers).  

In 2017 wordt de SF Akademy verder doorontwikkeld.  

Doel van het product: 

Versterken van de kwaliteit van trainers, bestuurders, vrijwilligers, vakleerkrachten 

gymonderwijs en buurtsportcoaches.   

Beoogde resultaten en 

effecten van het product: 

Deelname aan scholingen van de SF Akademy en gebruik van beschikbare informatie 

leidt tot sterke vitale sportverenigingen en draagt bij aan de kwaliteit van trainers, 

vakleerkrachten en buurtsportcoaches en daarmee tot structurele sportdeelname. 

 

Verhoging kwaliteit van het sport- en beweegaanbod door: 

- Het bieden van een informatieplatform, scholingen, toolkits en ondersteuning op 

maat. 

- Organiseren van een ‘publieksacademie’ (interactieve bijeenkomst) in samenwerking 

met NDC Mediagroep voor verenigingen. 

- Verzorgen van sporttakoverschrijdende scholingen aan trainers en coaches. 

- Organiseren van speciale opleidingen voor trainers/ begeleiders van 

seniorensport/aangepast sporten. 

- Scholingen Vakleerkrachten/Buurtsportcoaches o.a. bij de koppeling tussen 

bewegen en de transities. 

- Ontwikkelen en organiseren van scholingen voor nieuwe groepen, o.a. over een 

gezonde leefstijl voor mantelzorgers, begeleiders van instellingen voor senioren of 

gehandicapten, onderwijzers e.a. 

Beoogde kwantitatieve  

resultaten: 

- Minimaal tien themabijeenkomsten en scholingen voor bestuurlijk kader (100 

vrijwilligers). 

- Minimaal 50 deelnemers aan de Publieksacademie(s). 

- Twee nieuwsbrieven voor sportverenigingen (ruim 1.200 aanmeldingen). 

- Vijf scholingen voor kader van speciale doelgroepen (50 sportleiders/trainers). 

- Twee scholingen voor vakleerkrachten/BSC (30 deelnemers). 

- Twee scholingen zijn verzorgd aan nieuwe groepen. 
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Effectmeting: hoe wordt 

het resultaat gemeten? 

Het aantal en type scholingen en de deelname wordt geregistreerd. De kwaliteit van de 

scholingen worden geëvalueerd aan de hand van een evaluatieformulier dat direct na 

afloop van de scholing door de deelnemers wordt ingevuld. Bij intensieve maatwerk 

trajecten vindt een klanttevredenheidsonderzoek plaats. 

Is er al eerder subsidie 

voor het product 

aangevraagd? 

Ja. 

Samenwerkingspartners 

Sportbonden / Noordelijke sportserviceorganisaties. 

Bedrijfsleven / Gemeenten en buurtsportcoaches. 

ZZP’ers (pool van verenigingsondersteuners met specialismen) / Opleidings- en 

kennisinstituten (o.a. Academie voor Sportkader) / Vrijwilligersacademie Friesland). 

Voorgenomen 

schriftelijke  

publieksgerichte 

communicatiemiddelen 

Er is een communicatie-/marketingplan voor de SF Akademy als opleidingsorgaan 

binnen het sportkenniscentrum. Daarnaast wordt per scholingsactiviteit met 

samenwerkingspartners een communicatieoverzicht gerealiseerd voor potentiële 

deelnemers en betrokkenen. 

Andere relevante punten? 

Dit product sluit aan bij het provinciaal sportbeleid 2014 – 2017 waar Sport Fryslân 

zich via de breedtesport inzet voor vitale sportverenigingen en gemeenten ondersteunt 

bij het stimuleren van verantwoord sport en bewegen. Met de SF Akademy toont Sport 

Fryslân haar meerwaarde als kennis- en expertisecentrum en draagt bij aan de 

provinciale prestatie-indicatoren als het gaat om beweeggedrag van de Friese 

inwoners. 

 
 

Accenten 2018-2020 

 

- Versterken van de kwaliteit van trainers, bestuurders, vrijwilligers, vakleerkrachten 

gymonderwijs en buurtsportcoaches.   

Resultaten 2018 

- Verenigingen kunnen 

‘lid’ worden van Sport 

Fryslân. 

- Er ligt een plan op basis 

waarvan bedrijven zich 

willen binden aan de 

Friese 

sportverenigingen. 

- Het aantal scholingen 

dat weggezet wordt via 

de Sport Fryslân 

Akademy is gegroeid. 

- We delen regelmatig 

thematisch gegevens 

met gemeenten over de 

vitaliteit van de 

sportverenigingen in 

Friesland. 

2019 

- Meer bedrijven stellen, in 

samenwerking met ons, 

aanbod beschikbaar voor 

sportverenigingen. 

- Op alle 

verenigingsthema’s is een 

compleet en actueel 

aanbod beschikbaar. 

- Jaarlijks bieden we een 

scholing aan voor 

verenigingsondersteuners 

die in Friese gemeenten 

actief zijn. 

- Er is structurele 

financiering gevonden bij 

gemeenten voor 

trajectondersteuning bij 

gemeenten. 

2020 

- 50% van de Friese 

sportverenigingen is ‘lid’ 

van Sport Fryslân 

- Op basis van resultaten 

van de Friese Sport 

verenigingsmonitor 

blijken sport 

verenigingen vitaler te 

zijn en meer 

maatschappelijk 

betrokken. 

- Meer sportverenigingen 

bieden een sociaal 

pedagogische veilige en 

gezonde 

sportomgeving. 

- Via de resultaten van de 

monitor en de 

ervaringen wordt de 

strategie voor 2020-

2024 bepaald. 

- Meer gemeenten hebben 

middelen en menskracht 

beschikbaar voor 

verenigingsondersteunin

g. 
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Introductie  

 

Naam speerpunt Verenigingsprojecten 

 

Een sportvereniging heeft een bijzondere maatschappelijke functie. Sport en bewegen verbindt 

mensen, bevordert persoonlijke ontwikkeling en draagt bij aan  de gezondheid en vitaliteit van 

inwoners. In Fryslân hebben een rijk verenigingsleven van ongeveer 1600 veelal kleine 

sportverenigingen (<100 leden). Sport Fryslân ondersteunt sportverenigingen om de 

beschikbaarheid van voorzieningen optimaal te benutten. En helpt verenigingen zich op te stellen 

als open club waar meer burgers en groepen gebruik van kunnen maken. Scholing en 

verenigingondersteuning wordt beschreven in het product SF Akademy.  

 

In het provinciaal sportbeleid 2014 - 2017 staat dat het realiseren van vitale duurzame 

sportverenigingen van belang is. Ook onderstreept de provincie het belang van het stimuleren 

van een gezonde leefstijl met name bij de jeugd. Daarnaast draagt behoud van voorzieningen 

zoals een breed sportaanbod voor diverse doelgroepen bij aan de leefbaarheid op het platteland 

(Coalitieakkoord 2015 – 2019 blz. 27).  

 

Mogelijkheden liggen er ook als het gaat om de relatie tussen sport en cultuur. Sport en cultuur 

zijn, zeker in Friesland, onlosmakelijk met elkaar verbonden. In 2017 wordt de samenwerking 

met Kulturele Haadstêd 2018 voortgezet en inhoud gegeven aan diverse projecten. Ook trekken 

we samen op met Keunstwurk waar het gaat om activiteiten in het onderwijs.  

 

Door middel van regionale en provinciale projecten en landelijke programma’s stimuleert Sport 

Fryslân de sportverenigingen in te zetten op duurzaamheid en een gezonde leefstijl. Investeren in 

energiebesparende maatregelen draagt op termijn bij aan een betere financiële situatie van de 

sportverenigingen. Op het gebied van gezonde voeding valt er in de sportkantine nog heel veel 

winst te halen: gezondere keuzes moeten makkelijke keuzes worden. We stimuleren alcoholvrij 

autorijden voor sporters en supporters, als invulling van de sociale norm ‘alcohol en verkeer gaan 

niet samen’.  
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Naam product: Duurzame sportaccommodaties 

     

Budget: 582 uren € 52.962  

 Externe kosten  € 2.038  

   

 Totaal: 55.000 

     

Financiering: Basissubsidie provincie € --  

 Projectsubsidie provincie  € 40.000 

 

 

 Gemeenten € 15.000  

     

Beschrijving product en resultaten 

Omschrijving van het 

product: 

Steeds meer verenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie 

van sportaccommodaties. In Fryslân zijn veel verouderde accommodaties. 

Onderhoudskosten nemen daardoor toe. Ook stijgen de kosten voor energieverbruik, 

mede doordat in 2015 de Ecotax (een tegemoetkoming in betaalde energiebelasting) is 

komen te vervallen. De landelijke ‘energiesubsidie duurzame sportaccommodaties’ 

vervangt de Ecotax.  

 

Sportverenigingen zelf tonen steeds vaker interesse in energiebesparende maatregelen 

of gaan over tot het zelf opwekken van energie. Zij hebben echter 1) veelal 

onvoldoende kennis van zaken, 2) hebben doorgaans andere prioriteiten en 3) weinig 

middelen om te investeren. In 2015 is een succesvolle pilot uitgevoerd in zes 

gemeenten in Noordoost Friesland om sportverenigingen te stimuleren tot en het 

helpen bij het uitvoeren van duurzame maatregelen. Vervolgens zijn in 2016 twee 

(deel)projecten uitgevoerd in de vijf gemeenten van de Stadsregio Leeuwarden en in 

gemeente De Fryske Marren. In 2017 wordt dit project voortgezet in de resterende 

Friese gemeenten. Door opgedane ervaring wordt in 2017 nog beter ingespeeld op de 

behoeften van sportverenigingen.  

Doel van het product: 

Vrijwilligers (bestuurders) van sportverenigingen informeren over energiebesparende 

maatregelen en aanzetten tot het verduurzamen van sportaccommodaties. Dit moet 

leiden tot een toekomstbestendig en vitaal Fries verenigingsleven. 

Beoogde resultaten en 

effecten van het product: 

- Sportverenigingen worden geïnformeerd en geënthousiasmeerd over de 

mogelijkheden en effecten van duurzame maatregelen. 

- Deelnemende sportverenigingen krijgen inzicht in het energieverbruik en krijgen 

advies over de effecten en kosten van energiebesparende maatregelen, het zelf 

opwekken van energie en het collectief inkopen van duurzame energie.  

- Sportverenigingen die overgaan tot het doorvoeren van maatregelen krijgen hulp bij 

de financiering (waaronder subsidieregelingen). Maatregelen moeten leiden tot 

minder energieverbruik, kostenbesparing op lange termijn en duurzame 

accommodaties. 

Beoogde kwantitatieve  

resultaten: 

- In 2017 wordt het project in zeven nieuwe gemeenten geïmplementeerd;1/3 van de 

verenigingen met een eigen accommodatie is aanwezig bij de 

informatiebijeenkomsten. 

- Tien procent van de verenigingen in de zeven gemeenten met een eigen 

accommodatie gaat over tot het doorvoeren van energiebesparende maatregelen 

(volgens het energiebesparingsadvies). 

- Verenigingen die een energiebesparingsadvies krijgen realiseren een  

- verbruiks- besparing van 10%  op de betreffende fossiele brandstof (KWh stroom/m
3 

gas). 
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Effectmeting: hoe wordt 

het resultaat gemeten? 

Er vindt een proces- en projectevaluatie plaats. Er wordt bijgehouden hoeveel 

verenigingen aanwezig zijn bij de informatiebijeenkomsten en hoeveel verenigingen 

een energiescan afnemen. Daarnaast wordt op deelnemersniveau het energieverbruik 

in de nieuwe situatie geanalyseerd en of de maatregelen het beoogde resultaat behalen 

(verbruik en kosten).  

Is er al eerder subsidie 

voor het product 

aangevraagd? 

Ja. 

Samenwerkingspartners 

Gemeenten / Provincie Fryslân. 

SportStroom / Stichting Waarborgfonds Sport / Stichting duurzaam verenigen. 

Voorgenomen 

schriftelijke  

publieksgerichte 

communicatiemiddelen 

Er is per (deelproject) een communicatieplan. Er wordt gebruik gemaakt van 

persberichten, artikelen in lokale media, nieuwsbrieven, sociale media en websites van 

betrokken partijen.  

Andere relevante punten? 

Verduurzamen en besparen op energie is noodzakelijk om een vitaal en 

toekomstbestendig verenigingsleven te realiseren en draagt bij aan een duurzame 

Friese samenleving (resultaat 10 Coalitieakkoord 2015-2019). 

 
 

Accenten 2018-2020 

 

- Provinciale campagne duurzame sportaccommodaties. 

- Implementeren landelijke regelingen op het gebied van verduurzamen van 

sportaccommodaties. 

Resultaten 2018 

- Een provinciale campagne 

om dit thema onder de 

aandacht te brengen. 

- Eind 2018 hebben alle 

Friese gemeenten het 

project omarmd. 

- 100 sportverenigingen 

hebben een energiescan 

uit laten voeren. 

- 50 sportverenigingen 

hebben duurzame 

maatregelen doorgevoerd. 

2019 

- Vanuit het energieloket 

worden 

sportverenigingen 

blijvend ondersteund 

vanuit de 

helpdeskfunctie.  

- We blijven aandacht 

geven aan regelingen die 

het Rijk beschikbaar 

stelt als het gaat om het 

verduurzamen van 

sportaccommodaties.  

2020 

- Vanuit het energieloket 

worden 

sportverenigingen 

blijvend ondersteund 

vanuit de 

helpdeskfunctie. 

- We blijven aandacht 

geven aan regelingen 

die het Rijk beschikbaar 

stelt als het gaat om het 

verduurzamen van 

sportaccommodaties. 
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Naam product: Gezonde Sportkantine 

     

Budget: 200 uren € 18.200  

 Externe kosten  € 5.000  

   

 Totaal: 23.200 

     

Financiering: Basissubsidie provincie  € 10.920 

 

 

 Gemeenten € 7.280  

 PPS € 5.000  

     

Beschrijving product en resultaten 

Omschrijving van het 

product: 

Het project de Gezonde Sportkantine ondersteunt sportverenigingen om hun leden en 

bezoekers te stimuleren gezondere keuzes te maken in sportkantines. 

Doel van het product: 

 

 

In Friese sportkantines zijn gezonde producten verkrijgbaar en deze gezonde keuze 

wordt aantrekkelijk gepresenteerd. In 2017 ronden we de pilot af die in 2016 gestart is 

bij tien Friese sportverenigingen en rollen we het project uit richting 25 andere 

sportverenigingen. Dit op basis van succesfactoren en leerpunten van de evaluatie.  

Beoogde resultaten en 

effecten van het product: 

De pilot moet opleveren dat kennis is verkregen over de vragen en weerstanden bij 

sportverenigingen en gemeenten ten opzichte van de Gezonde Sportkantine (zoals 

verwachte inkomstendaling, kritische houding van leden etc.) en welke antwoorden 

daarop gevonden zijn.  

Beoogde kwantitatieve  

resultaten: 

Tien Friese gezonde sportkantines en 25 die hiermee willen starten.  

Effectmeting: hoe wordt 

het  

resultaat gemeten? 

Bijhouden van verenigingen die mee willen doen met de Gezonde Sportkantine.  

Is er al eerder subsidie 

voor het product 

aangevraagd? 

Ja. 

Samenwerkingspartners 

Landelijk JOGG-bureau, De Gezonde Sportkantine, GGD Fryslân, Friese 

sportverenigingen en Friese gemeenten.   

Voorgenomen 

schriftelijke  

publieksgerichte 

communicatiemiddelen 

De uitkomsten van de pilot, de werving van nieuwe sportverenigingen en de start van 

de Gezonde Sportkantine (na de pilotfase) zijn alle drie aanleiding voor een 

persbericht.  

Andere relevante punten? 

De Gezonde Sportkantine is één van de aandachtspunten die bij CH2018 wordt 

meegenomen bij de borging van de legacy als het gaat om de gezondheid en de 

vitaliteit van de Friese burgers ook na 2018. 
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Accenten 2018-2020 

 

- Uitbreiden aantal gezonde sportkantines. 

Resultaten 2018 

- 50 gezonde 

sportkantines. 

- Gratis fruit voor alle 

aangesloten 

verenigingen. 

- Borging bij JOGG-

adviseurs. 

2019 

- 100 gezonde 

sportkantines (ruim 20% 

van het totaal aan 

kantines). 

- Meer aanbod voor 

verenigingen vanuit 

publiek-private 

samenwerking. 

2020 

- 150 gezonde 

sportkantines (1/3 van 

alle aantal kantines). 

- Evaluatie van het 

project. Aan de hand 

van de evaluatie worden 

acties voor de toekomst 

bepaald. 
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Naam product: BobSportcampagne 

     

Budget: 100 uren € 9.100  

 Externe kosten  € 1.000  

   

 Totaal: 10.100 

     

Financiering: Basissubsidie provincie  € - 

 

 

 Projectsubsidie provincie € 10.100  

     

Beschrijving product en resultaten 

Omschrijving van het 

product: 

De BobSportcampagne onder de aandacht brengen van sportverenigingen met de 

boodschap dat alcohol en verkeer niet samen gaan. Sport Fryslân is projectleider van 

de Bobsport campagne in Fryslân, in opdracht van het Regionaal Orgaan 

verkeersveiligheid Fryslân (ROF).  

Doel van het product: 

Dat bezoekers van een sportkantine niet met alcohol op achter het stuur stappen maar 

een ‘Bobafspraak’ maken. Het stimuleren van alcoholvrij autorijden voor sporters en 

supporters vanaf de sportkantine, als invulling van de sociale norm ‘alcohol en verkeer 

gaan niet samen’. Het gaat om het stimuleren van samen rijden en versterken van het 

risicobewustzijn. 

Beoogde resultaten en 

effecten van het product: 

Bewustwording onder de bezoekers (sporters en supporters) van sportkantines bij 

verenigingen en gemeentelijke sportaccommodaties dat alcohol en verkeer niet 

samengaan. 

Beoogde kwantitatieve  

resultaten: 

- Alle 490 sportverenigingen aangesloten bij KNKB (kaatsen), KNVB (voetbal), KNKV 

(korfbal), NGF (golf), KNLTB (tennis) en KNKV (korfbal) en 50 sporthallen in Fryslân 

zijn geïnformeerd over Bobsport en hebben het promotiemateriaal ontvangen. 

- Organisatie van provinciale  startactiviteit. 

- Een factsheet met feiten en cijfers is beschikbaar voor sportverenigingen. 

- Er zijn 25 events bezocht door de promotieteams, vier Bobsport on tour activiteiten 

georganiseerd en acht Bobsport reclameborden verspreid. 

Effectmeting: hoe wordt 

het resultaat gemeten? 

Monitoring van de activiteiten (aantal events met bobafspraken en blaastesten. 

Evaluatie bij sportverenigingen, bonden en promotieteam. 

Is er al eerder subsidie 

voor het product 

aangevraagd? 

Tweejarige opdracht in opdracht van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Fryslân.  

Samenwerkingspartners 

- ROF / MF Uitzendbureau / Platform Nuchtere Fries / Politie Friesland. 

- Sportbonden (Kon. Ned. Voetbal Bond – Kon. Ned. Kaats Bond – Kon. Ned. Korfbal 

Verbond – Kon. Ned. Hockey Bond - Golf Federatie - Kon. Ned. Law tennis Bond). 

Voorgenomen 

schriftelijke  

publieksgerichte 

communicatiemiddelen 

- Flyers – posters – persberichten – social media. 

Andere relevante punten? 
Tweejarige opdracht (2016 en 2017). 

 
 

Accenten 2018-2020 

 

- Project eindigt in 2017 

Resultaten 2018 

- Activiteiten zijn geborgd 

onder verenigingsprojecten. 

2019 

-  

2020 

-  
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Naam product:  Sport en Cultuur 

     

Budget: 400 uren € 36.400  

 Externe kosten  € 1.692  

   

 Totaal: 38.092 

     

Financiering: Basissubsidie provincie  € 38.092 

 

 

     

Beschrijving product en resultaten 

Omschrijving van het 

product: 

Kansen en ideeën worden verkend om te komen tot nieuwe sport- en beweegprojecten.  

 

1.KH2018 

In een overeenkomst is de samenwerking met KH2018 vastgelegd. Sport Fryslân 

screent de sportactiviteiten die bij KH2018 binnenkomen. Daar waar gewenst helpt 

Sport Fryslân organisaties om de activiteiten verder uit te werken en van advies te 

voorzien. 

Sports for Europe is één van de grote evenementen die op de lijst van KH2018 staat. 

Dit  internationale evenement geeft een podium voor onbekende en niet Olympische 

sporten. Gedurende een week vinden allerlei activiteiten en toernooien plaats in de 

gehele provincie. Sport Fryslân ondersteunt dit evenement en legt verbindingen met 

bestaande activiteiten en projecten.  

 

2. Samen met Keunstwurk leggen wij verbindingen om sport en cultuur in het 

onderwijs  te versterken. Sport Fryslân en Keunstwurk maken deel uit van de 

werkgroep onderwijs, zorg en welzijn 2018. Samen wordt ingezet op communicatie en 

PR activiteiten.   

Doel van het product: 

Door samenwerking van sport en cultuur worden grotere groepen mensen bereikt en 

wordt participatie vergroot.  

Beoogde resultaten en 

effecten van het product: 

1.KH2018/Sports for Europe: 

- Verrijking en bewustwording van de diverse culturen en culturen verbinden  

- Sporten te stimuleren voor blijvende gedragsverandering te zorgen  

- Bewustwording gezonde leefstijl 

- Een gezonde basis aan verenigingswerk in Fryslan  

- Kennisontwikkeling en kennisverbinding van diverse sport, gezondheid en 

leefbaarheids thema’s op Europese schaal 

- In samenwerking met de Fryske Mienskip bijdragen aan leefbaarheid in de dorpen en 

stimulering van vrijwilliger kader.  

 2.Leerlingen van het basisonderwijs en het voort gezet onderwijs worden 

geïnformeerd over sport en cultuur en maken kennis met sport- en cultuuractiviteiten. 

3. Met sport- en cultuurprojecten bereikt Sport Fryslân ook mensen uit kwetsbare 

doelgroepen. 

Beoogde kwantitatieve  

resultaten: 

- Sport for Europe bereikt 7.500 deelnemers uit Europa in 50 takken van sport  

- Alle basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs ontvangen de nieuwsbrief 

KH2018 met informatie en activiteiten over sport en cultuur. 

- 57.000 leerlingen (basisonderwijs) en 40.000 leerlingen (VO) worden bereikt. 

Effectmeting: hoe wordt 

het resultaat gemeten? 

Procesevaluatie en monitoring. 
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Is er al eerder subsidie 

voor het product 

aangevraagd? 

Ja. 

Samenwerkingspartners 

KH 2018, nationale en internationale sportaanbieders. 

Keunstwurk, onderwijs. 

Voorgenomen 

schriftelijke  

publieksgerichte 

communicatiemiddelen 

Website en nieuwsbrieven en sociale media 

Andere relevante punten? 

De activiteiten in het kader van KH 2018 toeristen naar de provincie, past binnen de 

ambities van de provincie. 

‘Culturele Hoofdstad zien we als een breed volksfeest waaraan heel Fryslân, jong en 

oud, kan en wil meedoen. (coalitieakkoord 2015-2019). 

 
 

Accenten 2018-2020 

 

- Evenementen en activiteiten in 2018 tijdens KH2018. 

- Borging er legacy. 

Resultaten 2018 

- Organisatie van Sports 

for Europe met 7.500 

deelnemers uit Europa 

in 50 takken van sport.  

- Leerlingen van het 

basisonderwijs en het 

voort gezet onderwijs 

worden geïnformeerd 

over sport en cultuur en 

maken kennis met sport- 

en cultuuractiviteiten. 

- Met sport- en 

cultuurprojecten bereikt 

Sport Fryslân ook 

mensen uit kwetsbare 

doelgroepen. 

2019 

- Sporten blijvend 

stimuleren voor 

structurele 

gedragsverandering. 

- Leerlingen van het 

basisonderwijs en het 

voort gezet onderwijs 

worden geïnformeerd 

over sport en cultuur en 

maken kennis met sport- 

en cultuuractiviteiten. 

- Met sport- en 

cultuurprojecten bereikt 

Sport Fryslân ook mensen 

uit kwetsbare 

doelgroepen. 

2020 

- Leerlingen van het 

basisonderwijs en het 

voort gezet onderwijs 

worden geïnformeerd 

over sport en cultuur en 

maken kennis met sport- 

en cultuuractiviteiten. 

- Met sport- en 

cultuurprojecten bereikt 

Sport Fryslân ook 

mensen uit kwetsbare 

doelgroepen. 
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Naam product: Kenniscentrum 

     

Budget: 920 uren € 83.720  

 Externe kosten  € 11.280  

   

 Totaal: 95.000 

     

Financiering: Basissubsidie provincie  € 45.000 

 

 

 Projectsubsidie provincie € 50.000  

     

Beschrijving product en resultaten 

Omschrijving van het 

product: 

Het kenniscentrum Sport Fryslân verzamelt, analyseert en vertaalt data en informatie 

over sport en bewegen om uiteindelijk de Friese inwoners van Friesland aan het 

bewegen te krijgen. In 2017 richten we ons op de volgende onderdelen: 

 

Kennisbehoefte klanten 

Door gesprekken en enquêtes willen we achterhalen welke kennisbehoefte er is bij 

gemeenten, verenigingen en provincie. Uit deze enquête maken we na 2017 verdere 

stappen om kennis te verzamelen en te verspreiden. 

 

Themadossiers 

Aan de hand van diverse onderzoeken en cijfers ontwikkelt Sport Fryslân drie 

themadossiers. De themadossiers richten wij in op basis van de kennisbehoefte van de 

klanten. 

 

Portal 

In het portal kunnen klanten (zoals gemeenten, sportaanbieders, instellingen e.d.) 

cijfers en informatie blijven halen over bepaalde beleidsthema’s. Deze informatie wordt 

up to date gehouden.  

 

Samenwerking 

In 2017 ligt de focus om samenwerkingsverbanden aan te gaan (onder andere met 

Mulier Instituut, Fries Sociaal Planbureau e.a.) om  kennis te verzamelen en te 

publiceren.  

Doel van het product: 

Het beschikbaar hebben en ontsluiten van informatie over sporten en bewegen voor de 

doelgroepen van Sport Fryslân op basis van hun behoefte. Sport Fryslân is dé 

leverancier van feiten en cijfers, zo nodig vertaalt naar de Friese context.   

Beoogde resultaten en 

effecten van het product: 

De klanten van Sport Fryslân: 

- hebben en houden inzicht in hun situatie binnen de Friese sportwereld. 

- ontvangen kennis en informatie om hun beleid vorm te geven. 

- kunnen bij ons terecht voor relevante hulpmiddelen via documenten en informatie. 

- hebben opnieuw aangegeven waar de kennisbehoefte ligt. 

Beoogde kwantitatieve  

resultaten: 

- Minimaal twintig kennisproducten (factsheets, publicatierapporten, e.d.) zijn 

ontwikkeld. 

- Vijf samenwerkingsverbanden  om kennisproducten te ontwikkelen of cijfers te 

verzamelen. 

- De kennisbehoefte van onze klanten is inzichtelijk.  

Effectmeting: hoe wordt 

het resultaat gemeten? 

Het aantal bezoekers van het portal wordt gevolgd en geanalyseerd. 

Middels evaluatiegesprekken peilen we de tevredenheid over de diverse ontwikkelde 

kennisproducten. 

Rapport welke kennisbehoeften de verschillende klanten hebben. 

Een vragenlijst onder de klanten over de effectiviteit, actualiteit en volledigheid (dus 

toegevoegde waarde) van Sport Fryslân als kenniscentrum. 
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Is er al eerder subsidie 

voor het product 

aangevraagd? 

Ja. 

Samenwerkingspartners 

Mulier Instituut, Fries Sociaal Planbureau, Friese gemeenten, Kenniscentrum Sport, 

Sportservice Overijssel, Huis voor de Sport Limburg, Lifelines, etc. 

   

Voorgenomen 

schriftelijke  

publieksgerichte 

communicatiemiddelen 

- Portal / website / nieuwsbrieven. 

- Nieuwsberichten / Persberichten. 

- Factsheets. 

   

Andere relevante punten? 

Door het genereren van data kunnen we als Sport Fryslân onze projecten toespitsen 

om iedereen deel te laten nemen aan de Mienskip. Daarnaast wordt de data gebruikt 

om een impuls te geven aan nieuw beleid of beleid bij sturen van onze stakeholders en 

om de indicatoren te monitoren. 

 
 

Accenten 2018-2020 

 

- Nieuwe data verzamelen en uitbreiden onderzoek sport en bewegen. 

- Themadossiers vernieuwen en uitbreiden. 

- Meer samenwerkingspartners rondom kenniscentrum aantrekken. 

- Themagericht factsheets ontwikkelen voor onze klanten. 

Resultaten 2018 

- Dertig kennisproducten 

(factsheets,rapporten, 

e.d.) zijn ontwikkeld. 

- Acht structurele 

samenwerkingspartners 

om kennis en cijfers te 

verzamelen of te 

verspreiden. 

- Twee nieuwe 

themadossiers 

toegevoegd op de site. 

- Nieuw onderzoek op het 

gebied van verenigingen 

is uitgezet. 

- Nieuw onderzoek op het 

gebied van aangepast 

sporten is uitgevoerd. 

2019 

- Dertig nieuwe 

kennisproducten 

(factsheets, rapporten, 

e.d.) zijn ontwikkeld. 

- Tien structurele 

samenwerkingspartners 

om kennis en cijfers te 

verzamelen. 

- Nieuwe onderzoeken op 

het gebied van sport en 

bewegen bij jeugd (4 tot 

en met 12 jaar, 12 tot en 

met 18 jaar) zijn 

uitgevoerd. 

2020 

- De kennisbehoefte van 

onze klanten is 

opnieuw gepeild. 

- Twaalf structurele 

samenwerkingsverband

en om kennis en cijfers 

te verzamelen. 

- Nieuw onderzoek op 

het gebied van 

sportverenigingen is 

uitgezet. 

- Eén nieuw onderzoek is 

uitgevoerd op een nog 

nader te bepalen 

thema. 
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Naam product: Servicepunt 

     

Budget: 1.070 uren € 97.370  

 Externe kosten  € 9.250  

   

 Totaal: 106.620 

     

Financiering: Basissubsidie provincie  € 106.620 

 

 

     

Beschrijving product en resultaten 

Omschrijving van het 

product: 

In het servicepunt onderscheiden we de volgende onderdelen: 

- Helpdesk, Sport Fryslân beantwoordt vragen van sportverenigingen, sportkader, 

gemeenten, onderwijsinstellingen, maatschappelijke en zorginstellingen. Ook worden 

individuele vragen beantwoord. De vragen variëren van geschikt sportaanbod, 

subsidiemogelijkheden, tot aanpassen sportaccommodatie. 

- Sportwijzer, een digitaal instrument met het aangepaste sport- en beweegaanbod in 

Fryslân voor mensen met een beperking (verstandelijk – of lichamelijk, chronische 

aandoening) en een sportwijzer senioren 55+, met de sport- en beweeggroepen voor 

senioren in de provincie. 

- Databanken kader, een pool van gespecialiseerde trainers van seniorensport en 

aangepast sporten, wij bemiddelen vraag en aanbod en zorgen voor nieuwe aanwas. 

- Trends, ontwikkelingen en bijeenkomsten. Wij zijn goed op de hoogte van de 

ontwikkelingen in het werkveld van sport en bewegen door het bezoeken van 

relevante bijeenkomsten. Wij faciliteren en initiëren bijeenkomsten in Fryslân voor 

groepen gebruikers in ons eigen netwerk (o.a. gemeenten, buurtsportcoaches, 

regionale- en provinciale sportbonden en sportaanbieders en patiëntenverenigingen) 

om ontwikkelingen en trends onder de aandacht te brengen van beleidsmakers en 

uitvoerders in de Friese sport- en beweegwereld. 

- Wij participeren in diverse netwerken waaronder het netwerk InclusieF, een netwerk 

van maatschappelijke organisaties.  

- Wij faciliteren het team van Fryske parasporthelden via bijeenkomsten en PR 

activiteiten.  

- Sport Fryslân communiceert op verschillende manieren met haar partners, klanten 

- en doelgroepen. Er wordt gewerkt vanuit een communicatieplan. Op basis van deze  

strategie communiceert Sport Fryslân haar beleid. 

- Sport Fryslân organiseert in opdracht van de Stichting Sportgala het jaarlijkse 

provinciale sportgala. 

Doel van het product: 

- Vragen over sport- en bewegen worden door Sport Fryslân efficiënt en naar 

tevredenheid beantwoord. 

- Met een actueel inzicht van een goed  kwalitatief aangepast sportaanbod worden 

meer potentiële sporters bereikt. 

- Met een actueel overzicht van gespecialiseerd kader van seniorensport en aangepast 

sporten makelen en schakelen wij tussen vraag en aanbod van de sportaanbieders.  

- Wij informeren ons netwerk over trends en ontwikkelingen. 

- Via PR & Communicatie wordt de positie van Sport Fryslân versterkt. De activiteiten 

van Sport Fryslân worden goed voor het voetlicht gebracht. 

Beoogde resultaten en 

effecten van het product: 

- De klant die een hulpvraag heeft is naar tevredenheid van de klant geholpen. 

- Intermediairs zijn op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen, nieuwe programma ‘s 

worden in Fryslân geïmplementeerd. 

- Door de Fryske parasporthelden zijn meer mensen op de hoogte van het aangepaste 

sportaanbod en gaan meer jongeren met een handicap sporten. 



54 

 

- Sportaanbieders weten gespecialiseerd kader te vinden. 

- Meer volgers via Twitter, Facebook en streven naar meer bezoekers op de website.  

- Contacten  met de pers worden gecontinueerd, zodat we in het nieuws blijven komen. 

- Drie dorpen gestart met inclusieve samenleving, meer mensen doen mee aan 

maatschappelijke activiteiten en er zijn geen drempels om mee te doen.  

Beoogde kwantitatieve  

resultaten: 

- 150 hulpvragen zijn beantwoord 

- 400 sport- en beweegactiviteiten in de sportwijzer 

- 30 gespecialiseerde sportleiders zijn opgenomen in de databank 

- Vier provinciale netwerk of informatiebijeenkomsten voor intermediairs 

(sportbond/gemeenten e.a.) – hiermee bereiken we 30 tot 50 professionals  

- Twee bijeenkomsten met patiëntenverenigingen – bereik 10 tot 20 vrijwilligers  

- Pilot ‘inclusief dorp’ wordt uitgevoerd in drie dorpen. 

- Twitter: 3.000 volgers, 400 likes via Facebook, Website: 60.000 unieke bezoekers. 

- Magazine Tussen de Lijnen verschijnt tweemaal: 1.600 per post 

- De digitale nieuwsbrief tussen de lijnen verschijnt zes keer, 300 digitaal. 

- Pers: we versturen 70 persberichten, 50 worden geplaatst. 

- Sportgala: 100 dinergasten, 700 bezoekers, 5.000 kijkers via Omrop Fryslân 

tv/internet, 12.000 stemmen. 

Effectmeting: hoe wordt 

het resultaat gemeten? 

- Alle hulpvragen worden (digitaal) geregistreerd en gemonitord 

- Er wordt een klant tevredenheids onderzoek uitgevoerd 

- Er vind een update plaats van de sportaanbieders op de sportwijzer 

- Het aantal bezoekers op de sportwijzer wordt bijgehouden en gevolgd   

- Proces evaluatie en monitor pilot dorpen inclusief dorp 

- Website, Twitter en Facebook meten we via statistieken online. 

- We houden een overzicht bij hoeveel persberichten we per jaar versturen en hoeveel 

geplaatst worden. 

- We meten het aantal bezoekers van het Sportgala, en vragen de kijkcijfers bij Omrop 

Fryslân op. Via de website weten we  hoeveel mensen gestemd hebben op de 

genomineerden. 

Is er al eerder subsidie 

voor het product 

aangevraagd? 

Ja. 

Samenwerkingspartners 

In dit project werken wij voornamelijk intern gericht, ter ondersteuning aan alle 

projecten en activiteiten.  

- Voor de databanken werken wij samen met opleidingsinstituten voor sport en 

bewegen en sportaanbieders.  

- In het project InclusieF werken wij samen met MEE Friesland, Zorgbelang Fryslân, FSU 

(Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden), Tûmba en Coalitie voor 

Inclusie. In de pilot ‘inclusief dorp’ werken bij daarnaast samen met Doarpswurk en 

diverse dorpsbelangen (burgerinitiatieven)  

- Voor het Sportgala: o.a.De Friesland Zorgverzekeraar, Tres Internet, De Staat van 

Creatie, Omrop Fryslân, NDC Media, gemeente Heerenveen, Provincie Fryslân, Trip 

Advocaten. 

Voorgenomen 

schriftelijke  

publieksgerichte 

communicatiemiddelen 

Via website, flyers en nieuwberichten en sociale media wordt de sportwijzer structureel 

onder de aandacht gebracht. 

Andere relevante punten? 

Onze service moet leiden tot initiatieven van burgers, instellingen en organisaties voor 

krachtige gemeenschappen en inclusief beleid (blz. 9 en 10 Coalitieakkoord 2015-2019). 

Een pilot ‘inclusief dorp’ past in de acties voor een dynamische omgeving (blz. 27 

Coalitieakkoord 2015-2019). 

 
  



55 

 

Accenten 2018-2020 

 

- Projectondersteuning 

- Netwerkbijeenkomsten  

- Marketing, PR & Communicatie  

Resultaten 2018 

- 150 hulpvragen zijn 

beantwoord. 

- 400 sport- en 

beweegactiviteiten in de 

sportwijzer ‘Uniek sporten’. 

- 30 gespecialiseerde 

sportleiders in de 

databank. 

- Vier provinciale 

netwerkbijeenkomsten voor 

intermediairs 

(sportbond/gemeenten 

e.a.) - we bereiken 30 tot 

50 professionals  

- Bedrijvennetwerk/-platform 

realiseren. 

- Twitter: 3.100 volgers, 500 

likes via Facebook, Website: 

60.000 unieke bezoekers. 

- De digitale nieuwsbrief 

verschijnt zes keer, 300 

abonnees. 

- Pers: we versturen 70 

persberichten, 50 worden 

geplaatst. 

- Sportgala: 1.000 

bezoekers, 5.000 kijkers 

via Omrop Fryslân 

tv/internet, 12.000 

stemmen. 

2019 

- 150 hulpvragen zijn 

beantwoord. 

- 410 sport- en 

beweegactiviteiten in 

‘Uniek sporten’. 

- 30 gespecialiseerde 

sportleiders in de 

databank. 

- Vier provinciale netwerk- 

bijeenkomsten voor 

intermediairs, we 

bereiken 30 tot 50 

professionals. 

- Twitter: 3.150 volgers, 

550 likes via Facebook, 

Website: 65.000 unieke 

bezoekers. 

- De digitale nieuwsbrief 

verschijnt zes keer, 350 

abonnees. 

- Pers: we versturen 70 

persberichten, 50 

worden geplaatst. 

- Sportgala: 1.000 

bezoekers, 5.000 kijkers 

via Omrop Fryslân 

tv/internet, 13.000 

stemmen. 

2020 

- 150 hulpvragen zijn 

beantwoord. 

- 420 sport- en 

beweegactiviteiten in 

‘Uniek sporten’. 

- 30 gespecialiseerde 

sportleiders in de 

databank 

- Vier provinciale 

netwerk- 

bijeenkomsten voor 

intermediairs, we 

bereiken 30 tot 50 

professionals  

- Twitter: 3.200 volgers, 

575 likes via Facebook, 

Website: 70.000 

unieke bezoekers. 

- De digitale nieuwsbrief  

verschijnt zes keer, 

400 abonnees. 

- Pers: we versturen 70 

persberichten, 50 

worden geplaatst. 

- Sportgala: 1.000 

bezoekers, 5.000 

kijkers via Omrop 

Fryslân tv/internet, 

14.000 stemmen. 
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Naam product: Sportlab 

     

Budget: 550 uren € 50.050  

 Externe kosten  € 9.950  

   

 Totaal: 60.000 

     

Financiering: Basissubsidie provincie  € -- 

 

 

 Sport Fryslân Reserve € 60.000  

     

Beschrijving product en resultaten 

Omschrijving van het 

product: 

Het bestaansrecht van Sport Fryslân vraagt steeds meer om meetbare, zichtbare en 

blijvende resultaten. Vragen als: wat zou er gerealiseerd zijn als Sport Fryslan er niet 

was geweest, welke waarde voegen wij toe voor onze klanten/stakeholders en 

inwoners van Friesland, wat is het resultaat van onze inspanningen zijn steeds 

belangrijker om te beantwoorden. Als netwerkorganisatie heeft Sport Fryslân veel 

relaties en contacten met de belangrijkste stakeholders in de provincie. Het Sportlab 

wordt een ontmoetings- en broedplaats waar onderzoekers, ondernemers, overheden 

en sportorganisaties samenwerken aan de ontwikkeling van rendabele innovaties.  

Doel van het product: 

Meer ambitie en innovatie om zichtbare duurzame resultaten te behalen door de inzet 

van sport in de provincie Fryslan. Daarvoor is vernieuwing, creativiteit en innovatie 

noodzakelijk. 

Beoogde resultaten en 

effecten van het product: 

- Door het zichtbaar verbinden van een breed scala van stakeholders aan het Sportlab 

komt er een gedragen beweging op gang. 

- Het sportlab werkt aan oplossingen met een duurzaam resultaat waar nieuwe 

onderscheidende proposities/producten/samenwerkingen nodig zijn, maar soms 

ook langere termijn doelen/aanpakken die een echte “gamechanger”  kunnen 

vormen vanuit een visie en een strategisch oogpunt.  

Beoogde kwantitatieve  

resultaten: 

- Het bieden van een proeftuin waarin we nieuwe “missies/oplossingen” gaan 

bedenken en nieuwe proposities in pilots gaan testen, waarbij de kant van de 

opbrengsten van de proposities en projecten helder wordt gemaakt en niet alleen de 

kostenkant. 

- Het opzetten van een innovatie-sportlab community/co creatie platform waarmee we 

op nieuwe manieren kennis en nieuwe ideeën gaan ontwikkelen. 

- Het Sportlab bedenkt nieuwe oplossingen voor o.a.: Sport en jeugd, Aangepast 

Sporten, achterstandsgroepen sociaal domein, verenigingen of elke andere groep of 

probleem waarbij Sport als middel kan worden ingezet. 

Effectmeting: hoe wordt 

het resultaat gemeten? 

Monitoring en procesevaluatie. 

Is er al eerder subsidie 

voor het product 

aangevraagd? 

Nee. 

Samenwerkingspartners 

o.a. GGD Fryslân, Revalidatie Friesland, Cios. 

Voorgenomen 

schriftelijke  

publieksgerichte 

communicatiemiddelen 

Portal – website – nieuwsbrieven – artikelen. 

Andere relevante punten? 
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Accenten 2018-2020 

 

- Uitbreiden activiteiten sportlab. 

Resultaten 2018 

- Afhankelijk van 

activiteiten en 

financiering derden 

worden nieuwe 

activiteiten in het sportlab 

gebracht.  

2019 

- Afhankelijk van 

activiteiten en financiering 

derden worden nieuwe 

activiteiten in het sportlab 

gebracht. 

2020 

- Afhankelijk van 

activiteiten en 

financiering derden 

worden nieuwe 

activiteiten in het 

sportlab gebracht. 
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