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Vitaliteit op 1!  

 
In de nieuwe beleidsbrief Sport van de provincie Fryslân wordt het beleidskader voor sport voor de 

periode 2021-2025 geschetst. Met onze reactie op deze startnotitie willen wij een bijdrage leveren aan de 

belangrijke en brede discussie over het belang van (top)sport, bewegen én vitaliteit en wat daarin de 

ambitie van Fryslân kan zijn. 

 

Bij de gesprekken over de startnotitie en beleidsbrief kunnen we niet om de huidige coronacrisis heen. 

Het is inmiddels overduidelijk dat vitaliteit een belangrijke, misschien wel de bepalende factor is. De 

pandemie heeft de manier waarop wij sporten en sport beleven flink op zijn kop gezet. De sociaal 

maatschappelijke impact is enorm en zal nog lang na-ijlen. Onze mienskip toont veerkracht en we zijn 

creatief, maar er is schade en er zijn lessen geleerd. 

 

Brede welvaart is een belangrijk uitgangspunt in het huidige bestuursakkoord en is daarmee ook één van 

de kaders voor de beleidsbrief Sport. Brede welvaart wordt vastgesteld aan de hand van 31 indicatoren 

(CBS: Monitor Brede Welvaart). Niet alle indicatoren stijgen; bij gezondheid en welzijn is op onderdelen 

een dalende trend te zien. Eenzaamheid en dementie vormen de grootste bedreiging voor onze 

volksgezondheid. En als brede welvaart en diversiteit betekent dat iedereen moet kunnen ‘aanhaken’, dan 

zien we op dit moment steeds meer mensen die om verschillende redenen hierin niet slagen. Sport en 

bewegen inzetten als middel blijkt een geweldig succesvolle manier te zijn om mensen weer te verbinden, 

een sociaal netwerk op te bouwen én vitaler en dus ook gelukkiger te worden. Meedoen is cruciaal. Het 

blijft belangrijk om op dit terrein kennis en beleid te ontwikkelen en de professionals in de uitvoering te 

ondersteunen. 

 

De toon van de startnotitie is gelukkig positief en dat is ook terecht. Bewegen heeft een grote invloed op 

gezondheid en dit is een belangrijke basis voor geluk. En bewegen, dat doen we best goed in Fryslân. 

Tenminste, als je Nederland vergelijkt met andere landen om ons heen en als je Fryslân vergelijkt met 

andere provincies in Nederland. We bewegen bovengemiddeld en we voeren de lijst aan als we ons zelf 

een rapportcijfer moeten geven voor hoe gelukkig we zijn. 

 

Toch is er meer aan de hand dan deze vergelijkingen laten zien, want hoe fit en gezond ben je als de 

helft van je bevolking te zwaar is en zelfs 11% worstelt met ernstig overgewicht? En wat betekent het op 

langere termijn dat de motorische ontwikkeling van kinderen op de basisschool nu achteruit gaat? Wat 

gaat krimp en vergrijzing betekenen voor ons verenigingsleven en dus voor de leefbaarheid van onze 

dorpen en kernen? Wat zijn de gevolgen van 30% 65+ers in 2035 en 260.000 Friezen met één of 

meerdere chronische aandoeningen in 2030? Dit zijn wel de conclusies uit onderzoek en die conclusies 

rechtvaardigen zorg en vragen om visie en daadkracht. 

 

 

Hier ligt misschien wel dé uitdaging en dé kans voor Fryslân. Ambitie; onze provincie profileren als 

koploper en vernieuwer op het gebied van (positieve) gezondheid en vitaliteit. BloeiZone Fryslân, een 

prachtig en ook krachtig initiatief. Kennis bundelen, aanjagen en de mienskip inspireren en nog meer 

initiatieven omarmen en op gang helpen. Vanuit de sport, de sportinfrastructuur en de netwerken van 

Sport Fryslân in bijvoorbeeld het Friese basisonderwijs en het sportverenigingsleven, kan hier een 

belangrijke bijdrage aan geleverd worden. BloeiZone, als het ergens kan dan is het in Fryslân!  

 

 

Om de provinciale ambitie nog krachtiger te maken, helpt het om te verbinden met de lokale uitvoering 

van het gemeentelijke (sport)beleid, omdat in samenwerking meer wordt bereikt. Daar nog gerichter en 

slimmer op inzetten, zou één van de ambities in de nieuwe beleidsbrief Sport moeten zijn. Een 

provinciale visie die ook inspireert en stimuleert op gemeentelijk niveau.  

 

Met sport en bewegen, breedtesport, werken we aan de basis van ús mienskip. Deze basis is, gezien alle 

ontwikkelingen en voorspellingen, niet meer vanzelfsprekend. Sport Fryslân werkt dagelijks aan dit 

belangrijke fundament. Onze gezamenlijke inzet met vele partners en tienduizenden vrijwilligers zal de 

komende jaren nog belangrijker worden. Vanuit dit perspectief hebben wij met plezier de startnotitie 

gelezen. Onze visie, opmerkingen en adviezen zijn opgenomen in onze reactie op de startnotitie Sport. 

 

 

Anne Jochum de Vries 

Directeur/bestuurder Sport Fryslân 
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Startnotitie Sport | Reactie Sport Fryslân 
 

Sport Fryslân wil dat iedereen in Fryslân iedere dag met plezier kan sporten en bewegen. Een vitale 

mienskip is ons doel. We streven ernaar de meest vitale provincie te worden, met meer gezonde jaren 

voor iedereen: kinderen die een goede start maken en daar hun leven lang profijt van hebben, inzetten op 

een gezonde generatie, actieve volwassenen die fit hun pensioen in gaan en ouderen die meer gezonde 

levensjaren hebben en zo lang mogelijk meedoen in de maatschappij.  

 

In de startnotitie Sport zien we bovenstaande ambities terug. En we delen de mening dat het noodzakelijk 

is om het huidige beleid te actualiseren en op bepaalde punten te verstevigen om stappen te kunnen 

zetten in de richting van deze ambities.  

De startnotitie biedt een helder perspectief om van Fryslân de sportprovincie bij uitstek te maken. Sport 

Fryslân voegt daar graag enkele essentiële onderdelen aan toe om dat in de toekomst ook daadwerkelijk 

te kunnen realiseren: 

 

1 Fryslân brede sportprovincie 

 Het belang van verenigingen voor een vitale mienskip is bijzonder groot. Zij zorgen voor specifiek 

aanbod voor verschillende doelgroepen en leveren maatwerk op het gebied van leeftijden (van 

jong tot oud), eventuele beperkingen, talentontwikkeling etc. Naast hun rol op sportief vlak 

hebben verenigingen ook een belangrijke maatschappelijke rol: zij versterken de leefbaarheid en 

de sociale netwerken, soms gewoon door een bakje koffie in de kantine. Het belang van juist ook 

deze maatschappelijke rol is erg groot. Het ondersteunen van vrijwilligers en het zoeken van 

verbinding en samenwerking tussen verenigingen (sport-/cultuur-/dorpshuis overstijgend) 

verdient daarom onze aandacht. 

 Daarnaast hebben veel verenigingen op dit moment te maken met enorme uitdagingen door het 

Corona-virus, waardoor ze beperkt zijn in hun activiteiten. De impact die Corona heeft op de 

Friese verenigingen is nu nog niet te overzien, maar dat die heel groot is, dat is zeker. 

 Veel Friese sportverenigingen worstelen met hun verenigingstaken en hebben ondersteuning 

nodig. De decentralisatie van rijkstaken naar gemeenten leidt tot transitie van taken van 

ambtenaren naar onder andere sportverenigingen, bovenop hun verenigingstaken. Van 

mantelzorgtaken tot participatievraagstukken, er wordt steeds meer op de verenigingen geleund. 

De sportverenigingen proberen deze taken op te pakken, maar kunnen hiervoor niet de 

verantwoordelijkheid overnemen als ze nog onvoldoende toegerust zijn.  

 

2  Fryske sporten 

 65 vakleerkrachten Lichamelijke Opvoeding zetten zich in om alle leerlingen in het Friese 

basisonderwijs de Fryske sporten te laten beleven en hen kennis te laten maken met de 

grondbeginselen ervan. In samenwerking met de Friese bonden willen we het belang van en de 

interesse voor de Fryske sporten intensiveren en meer enthousiasme voor deze sporten 

genereren. De Fryske sporten horen bij onze identiteit, het is Frysk D&A en een belangrijk 

ingrediënt van het fundament van de Fryske mienskip. Sport Fryslân vormt team-FRL, waar ook de 

Fryske sporten onderdeel van zijn. Deze ontwikkeling zien wij graag terug als onderdeel van de 

beleidsbrief. 

  

3 Fryslân op de kaart 

 Anders dan met evenementen of grote kampioenschappen, zijn er ook andere manieren om 

Fryslân op de kaart te zetten, namelijk door onderscheidend te zijn op het vlak van vitaliteit en de 

gezondheid van de bevolking. Welke provincie heeft de grootste dichtheid van sportverenigingen? 

De meeste vakleerkrachten die onze basisschoolkinderen motorisch vaardig maken? Of de meeste 

vrijwilligers die zich inzetten voor de mienskip? Laten we Fryslân op de kaart zetten als meest 

vitale regio van Nederland! Als we nu beginnen met meer investeren in beweegprogramma’s en 

vitaliteit voor onze kinderen, resulteert dit op termijn in een regio waar de inwoners 

mailto:info@sportfryslan.nl
https://sportfryslan.nl/


 

 

0513 630 660 

info@sportfryslan.nl 

www.sportfryslan.nl 

31-08-2020 

Reactie startnotitie Sport 

 

bovengemiddeld ouder worden, het ziekteverzuim lager is dan in de rest van Nederland en de 

gezondheidsbeleving en gelukservaring hoger zijn. Dát is de regio die aantrekkingskracht heeft 

op organisatoren van evenementen, op bedrijven die fitte werknemers nodig hebben en op jonge 

gezinnen die het beste voor hebben met hun kinderen.  

 

In de startnotitie geeft Provincie Fryslân aan graag met stakeholders in gesprek te gaan over een aantal 

vragen. Per vraag vindt u hieronder de antwoorden en reacties van Sport Fryslân:  

 

 Zijn de geschetste uitgangspunten de goede kaders voor het actualiseren van ons sportbeleid?  

Sport Fryslân is blij met de door de provincie gekozen kaders en ziet hierin een goede richtlijn 

voor toekomstig beleid. Als aanvulling ziet Sport Fryslân de verschillende doelgroepen graag 

sterker vertegenwoordigd dan nu het geval is en bij voorkeur ook specifiek benoemd. De kansen 

voor aangepast sporten, de integrale aanpak bij de omgevingsvisie en het bewegen in de wijk, de 

toenadering van bewegen richting zorgpreventie, de mogelijkheden in de openbare ruimte, het 

experimenteren met dagelijkse beweeglessen tijdens de schooldag, de omslag in 

beleidsontwikkeling van gezondheidsbescherming naar gezondheidsbevordering, de aandacht 

voor inclusiviteit en diversiteit en het ontwikkelen van sportaanbod voor specifieke doelgroepen 

als peuters, hangjongeren of 70-plussers verdienen specifieke aandacht in de beleidsbrief. Met 

deze toevoeging krijgen de kaders meer inhoud en richting dan nu het geval is.  

 

 Deelt u de geschetste ambities?  

De gewenste haakjes om Fryslân als ambitieuze sportprovincie neer te zetten zijn in de 

startnotitie volop aanwezig. De uitdaging is om, in samenwerking met stakeholders, de 

gezamenlijke ambitie nog steviger en concreter uit te dragen.  

Als Fryslân een topsportregio wil zijn, dan zal er nadrukkelijk ingezet moeten worden op het 

verbeteren van motorische vaardigheden, op kennisopbouw en -deling, op een voor topsport 

geschikte infrastructuur etc. En als kweekvijver voor topsport is een ook een goed 

breedtesportklimaat noodzakelijk. Dat totaalplaatje vraagt om een ambitieuze aanpak.  

 

 Welke rol voorziet u voor de provincie in de komende vier jaar? 

De rol van de provincie ziet Sport Fryslân graag breder dan de nu geschetste rol in de startnotitie 

en dan vooral meer vanuit de rol als aanjager richting gemeenten, waarbij provinciale 

doelstellingen een doorvertaling vinden richting de lokale praktijk. Het aanjagen is te vertalen als 

het initiëren, faciliteren, op gang helpen, financieren en/of inspireren van (lokaal) beleid en 

(lokale) initiatieven.  

Richtinggevend leiderschap is wat de Friese gemeenschap nodig heeft. 

  

 Wat wilt u de provincie meegeven in de verdere uitwerking? 

Reagerend op het proces ziet Sport Fryslân de ontwikkeling van toekomstig beleid bij voorkeur 

meer in co-creatie. Wij weten dat de ambtelijke organisatie hier ook in heeft willen investeren, 

maar dat de situatie vanwege de coronamaatregelen dit erg ingewikkeld heeft gemaakt. Daarnaast 

beseffen wij dat de activiteiten met betrekking tot het noodfonds en de zomer(sport)activiteiten 

ook veel tijd hebben gevraagd van het ambtelijke apparaat.  

Voor het vervolgtraject denken wij dat met het organiseren van expertmeetings in vrij korte tijd 

handen en voeten te geven is aan de ontwikkeling van een gezamenlijk beleidsproces. Sport 

Fryslân biedt daar graag de kennis en expertise voor aan. De te gebruiken tools en het proces 

hebben zich al bewezen in de ontwikkeling van de lokale Sportakkoorden die Sport Fryslân het 

afgelopen jaar in de Friese gemeenten begeleid heeft.  

 

Om de inhoud van dit document te duiden en meer beeldend te maken, zijn twee bijlagen bijgevoegd die 

de reactie van Sport Fryslân ondersteunen: 

 Bijlage 1: Trends en ontwikkelingen 

 Bijlage 2: Speerpunten in de Friese lokale sportakkoorden 
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