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INLEIDING 
 
Van kader naar uitvoering 
De uitvoeringsagenda van de Kadernota ‘Langedijk beweegt mee’1 beschrijft welke activiteiten worden ingezet om de geformuleerde doelen en 
resultaten bij de programmalijnen uit de kadernota te realiseren en welke partners daaraan een bijdrage kunnen leveren. De agenda is 
dynamisch van karakter en biedt ruimte voor nadere toevoeging en uitwerking van actuele kansen en ontwikkelingen. Het is nadrukkelijk de 
wens en het doel dat de agenda aangevuld wordt met nieuwe kansrijke initiatieven vanuit en in samenwerking met de sport en de 
maatschappelijke organisaties. Daarnaast geeft de agenda inzicht in de concretisering van de visie en het beleid op sport en bewegen in 
Langedijk voor de komende jaren. 
 
Proces 
Deze uitvoeringsagenda komt voort uit de Kadernota ‘Langedijk beweegt mee’ en de daarin opgenomen programmalijnen. De kadernota is tot 
stand gekomen op basis van twee interne gemeentelijke sessies en een bijeenkomst met de sportverenigingen en maatschappelijke 
organisaties op 2 oktober 2017 in het gemeentehuis van Langedijk. Het uitvoeringsprogramma is samengesteld op grond van een tweede 
bijeenkomst met de sportverenigingen en maatschappelijke organisaties op 2 juli 2018 in de kantine van sporthal De Oostwal en met feedback 
van een in die bijeenkomst samengestelde brede klankbordgroep. Deze klankbordgroep kwam tweemaal bijeen in september en november 
2018. Met de opmerkingen en bijdragen vanuit deze klankbordgroep kon de uitvoeringsagenda worden opgesteld.  
 
Rol gemeente 
Gemeente Langedijk is met de Kadernota ‘Langedijk beweegt mee’ initiator van een nieuw sport- en beweegbeleid voor Langedijk. Sport en 
bewegen krijgt nieuwe impulsen en wordt met deze nota integraal onderdeel van het sociaal domein. Centraal in de nieuwe kadernota en in dit 
uitvoeringsprogramma staan de ‘eigen kracht’ en zelf- en samenredzaamheid van burgers en de verbinding en samenwerking tussen 
verenigingen en maatschappelijke organisaties. Tegelijkertijd wordt erkend dat voor sommige inwoners de stap naar meedoen in sport en 
bewegen nog te groot is en dat specifieke stimulering of ondersteuning nodig is2. Het uitvoeringsprogramma, dat in nauwe samenspraak met 
het werkveld is opgesteld, biedt de sportverenigingen en maatschappelijke organisaties in het sociaal domein in Langedijk de mogelijkheid om 
nieuwe kansen te benoemen en op te pakken. De sport en het maatschappelijk veld zijn daarmee uitdrukkelijk aan zet. 
 
 
 
 
                                                             
1 Vastgesteld bij raadsbesluit op 8 mei 2018 
2 Geciteerd uit Kadernota ‘Langedijk beweegt mee’ (2018), pg. 15 
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De gemeente heeft ten aanzien van de uitvoering de volgende rollen: 
 Zij treedt in eerste instantie op als regievoerder en zal vanuit die rol betrokken blijven bij de uitvoering en duurzame verankering van de 

kadernota.   
 Daarnaast als co-financier van de uitvoeringsagenda, door het mogelijk maken van sportmakelaars/combinatiefunctionarissen en door het 

ter beschikking stellen van werkbudget voor deze sportmakelaar. 
 De gemeente beschouwt zichzelf als facilitator in het verbinden tussen partijen in de sport en het maatschappelijk veld. Zonder deze 

samenwerking tussen beide soorten partijen zullen de beoogde resultaten niet gerealiseerd kunnen worden.  
 Tot slot is de gemeente, kan de gemeente in sommige gevallen ook participant zijn bij de uitvoering van de kadernota.  
 
Leeswijzer 
De uitvoeringsagenda volgt de opbouw van de Kadernota ‘Langedijk beweegt mee’. In de nota zijn twee ontwikkelrichtingen afgebakend: 
1. Een leven lang sporten en bewegen – een investering in sport en bewegen voor alle inwoners van Langedijk 
2. Drempels weg – extra focus op die inwoners die nog een afstand ervaren tot het sport- en beweegaanbod 
Binnen deze ontwikkelrichtingen zijn in de kadernota zeven afzonderlijke programmalijnen afgebakend. In de uitvoeringsagenda zijn deze 
verder ingevuld met concrete resultaten; aan deze resultaten zijn activiteiten gekoppeld en beoogde partners in sport en samenleving, die een 
bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van dit gewenste resultaat.  
 
De in de uitvoeringsagenda benoemde activiteiten zijn optioneel en niet uitputtend. In de agenda worden activiteiten benoemd die een bijdrage 
kunnen leveren aan de gewenste resultaten. Gedurende de uitvoering blijft er, in een dialoog met de beoogde samenwerkingspartners, volop 
ruimte om activiteiten te introduceren en toe te voegen. De beoogde samenwerkingspartners die worden genoemd zijn suggesties; aanvullingen 
hierop zijn zeer wenselijk. De uitvoering van de kadernota is immers gebaat bij optimale samenwerking! Per paragraaf wordt daarnaast een 
tijdlijn aangegeven, welke staat voor een grove prioritering in tijd. Immers, we kunnen niet alles tegelijk uit (laten) voeren, dus wordt hiermee 
een suggestie gegeven in volgorde. 
 
De uitvoeringsagenda wordt gevolgd door een beschrijving van de werkwijze die nodig is om te komen tot de beoogde lokale samenwerkingen 
en tot het realiseren van de maatschappelijke cofinanciering. Afgesloten wordt met een overzicht van sport- en beweegaanbieders en 
maatschappelijke organisaties die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van deze uitvoeringsagenda. Zonder hun bijdrage was een zo 
gedragen en concrete agenda niet mogelijk geweest. Wij danken alle betrokkenen hartelijk! 
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1. SPORT ALS DOEL – EEN LEVEN LANG SPORTEN EN BEWEGEN 
De bestaande basis (het aanbod van de verenigingen en de voorzieningen) blijven versterken, zodat elke inwoner van Langedijk een leven lang 
kan sporten en bewegen. 
 
1.1 Vitale verenigingen en open sociale netwerken 
Vitale en open sportverenigingen en andere aanbieders van sport en bewegen zijn cruciaal bij het verzilveren van de maatschappelijke kracht 
van sport en bewegen. Hun eigen kracht wordt gemobiliseerd en waar nodig worden nieuwe initiatieven ondersteund en belemmeringen 
weggenomen. 
 
Resultaat Activiteit Beoogde partners 
Vitale verenigingen Bieden van verenigingsondersteuning: 

 Werving (vrijwilligers, leden, nieuwe doelgroepen) 
 Financiële redzaamheid (crowd-funding, sponsoring, 

fondsen, subsidie e.d.) 
 Samenwerking (met scholen, kinderopvang e.d.) 
 Deskundigheidsbevordering 
 Waardering van vrijwilligers 
 Netwerkversterking 

 Sportverenigingen 
 Sport Servicepunt 
 Team Sportservice 
 Etc. 
 
 

Vitale verenigingen Meten vitaliteit verenigingen: 
 Vitaliteitsmonitor (scan van de verenigingen) 

 Sportverenigingen 
 Sport Servicepunt 
 Mulier Instituut  
 Team Sportservice 
 Etc. 

Open sociale 
netwerken 

Verkennen/ontwikkelen vraaggericht sportaanbod: 
 Urban Sports 
 Aangepast Sporten/G-sport 
 65+ sport 
 Fifty-Fit 
 12+/18+ 
 Walking Football/Handball 
 Ouder-kindsporten 
 Sportevenementen 
 Atletiek 

 Sportverenigingen 
 Sportscholen  
 Fysiotherapeuten  
 Etc. 
 

 



5 
 

Open sociale 
netwerken 

Verkennen/ontwikkelen inclusief sportaanbod 
(sporter/vrijwilliger): 
 Vluchtelingen/statushouders (i.v.m. taal, cultuur etc.) 
 Inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt (bv. 

door langdurige werkloosheid)   
 Inwoners met een afstand tot de samenleving (door 

bv. eenzaamheid, depressie, geen sociaal netwerk) 
 Dementie (dementievriendelijke omgeving) 
 Verbindingen leggen tussen verschillende 

doelgroepen (bv. met jongeren met verstandelijke 
beperking).  

 Vluchtelingenwerk 
 Sportaanbieders 
 Ambulante hulpverleners 
 Mee & de Wering (SportWerkt) 
 Halte Werk 
 Maatschappelijke organisaties 
 Zorginstellingen 
 De Waaier 
 Wijkverpleegkundigen 
 Wonen Plus Welzijn 
 Etc. 

 
 
Tijdlijn - Vitale verenigingen en open sociale netwerken 
 
2019    2020    2021    2022  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitaliteitsmeting verenigingen 

Verenigingsondersteuning 

Verkennen/ontwikkelen vraaggericht sportaanbod 

Verkennen/ontwikkelen inclusief sportaanbod 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.2 Goede voorzieningen en een beweegvriendelijke omgeving 
Zowel de bestaande verenigingsaccommodaties als de fysieke leefomgeving zijn de komende jaren belangrijke randvoorwaarden voor nieuwe 
impulsen in het sport- en beweegbeleid in Langedijk. De Omgevingswet dient ingezet te worden om kansen te creëren voor een dergelijke 
beweegvriendelijke omgeving. 
 
Resultaat Activiteit Beoogde partners 
Goede voorzieningen Verkennen/optimaliseren sportvoorzieningen: 

 Bezettingsgraad 
 Multifunctioneel gebruik 
 Kader 
 Samenwerking 
 Verbinding 
 Beheer 
 Toegankelijkheid 
 Bereikbaarheid 
 (Digitaal) gebruikers/boekingsplatform 

 

 Sportaanbieders 
 Maatschappelijke partners 
 Sport Servicepunt 
 Gemeente (gebouwenbeheer) 
 Etc. 

Beweegvriendelijke 
omgeving 

Onderzoeken kansen ongeorganiseerde sport: 
 Beweegplekken in buitenruimte  sportcontainer, 

bankjes, kilometer-/routeaanduiding, speelplekken, 
beweegtuinen, schoolpleinen 

 Veiligheid omgeving  verlichting looproutes, 
vandalisme, conditie stoep en straat  

 Verenigingsaccommodaties “open” stellen als 
kruispunt van georganiseerde en ongeorganiseerde 
sport (bijv. aanleg atletiekbaan) 
 

 Fysiotherapeuten 
 Loop- en wandelscholen 
 Sportaanbieders 
 Gemeente (ruimtelijke 

ordening/openbare werken) 
 Etc. 
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Tijdlijn - Goede voorzieningen en een beweegvriendelijke omgeving 
 
2019    2020    2021    2022  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.3 Grotere zichtbaarheid en toegankelijkheid van het sport- en beweegaanbod 
Inzet op promotie van het bestaande en nieuw sport- en beweegaanbod in Langedijk met als doel het vergroten van de zichtbaarheid en de 
toegankelijkheid van het sportaanbod voor alle inwoners. 

 
Resultaat Activiteit Beoogde partners 
Grotere zichtbaarheid Onderzoeken haalbaarheid/wenselijkheid ontwikkeling 

van nieuwe media: 
 (Digitaal) sportplatform (zie bv. gemeente Mierlo) 
 Digitale community 
 Mobiele sportapp 
 Sportadviesraad 
 

 Sportaanbieders 
 Lokale media 
 Media/ICT-bureaus 
 Etc. 

Grotere zichtbaarheid Stimuleren gebruik van bestaande media: 
 Website Sport Servicepunt 
 Social media 
 Lokale websites 
 Lokale huis- aan huisbladen 
 Clubbladen 
 Unieksporten.nl 

 
 

 Sport Servicepunt 
 Sportverenigingen 
 Lokale media 
 Uniek sporten 
 Team communicatie 
 Etc. 

Verkennen/optimaliseren sportvoorzieningen 

Onderzoeken kansen ongeorganiseerde sport 
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Toegankelijkheid sport- 
en beweegaanbod 

Bevorderen financiële toegankelijkheid: 
 Jeugdfonds Sport & Cultuur 
 MeedoenPas 
 Fondsen 
 Aandachtsgroep: verborgen armoede boven grens 

van 120% minimuminkomen 
 

 Jeugdfonds Sport & Cultuur 
 Sportaanbieders 
 Lokale fondsen 
 Etc. 
 

Toegankelijkheid sport- 
en beweegaanbod 

Stimuleren sport- en beweegaanbod:  
 Digitale sociale kaart partnerships 
 Sport- en beweegmarkt 
 Sportkennismaking 
 Uniek Sporten.nl 
 Sportstrippenkaart 
 Uitwisseling verenigingen 
 Kennismakingsprogramma 
 Sportweek 
 Sport- en cultuurimpuls 
 

 Sportverenigingen 
 Scholen 
 Sport Servicepunt 
 Sport- en cultuurimpuls 
 Etc. 

 
 
Tijdlijn - Grotere zichtbaarheid en toegankelijkheid van het sport- en beweegaanbod 
 
2019    2020    2021    2022  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

 

 

 

Onderzoek ontwikkeling nieuwe media 

Stimuleren gebruik van bestaande media 

Bevorderen financiële toegankelijkheid 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. SPORT ALS MIDDEL – DREMPELS WEG 
Drempels wegnemen voor hen die de weg naar sport- en beweegaanbod nog niet of onvoldoende weten te vinden. 
 
2.1 Een gezonde leefstijl voor alle inwoners van Langedijk 
Focus op het inzetten van sport en bewegen als manier om alle Langedijkers een gezonder, vitaler en gelukkiger leven te geven. 
 
Resultaat Activiteit Beoogde partners 
Gezonde leefstijl Bestrijden gebruik alcohol & drugs: 

 Rookvrije (sport)omgeving 
 Project in control of alcohol & drugs 
 

 Sportverenigingen 
 Projectorganisatie A&D 
 Brijder 
 Wonen Plus Welzijn 
 Longfonds 
 Etc. 
 

Gezonde leefstijl Stimuleren gezonde voeding/tegengaan overgewicht:  
 Langedijk als JOGG-gemeente (Jongeren op gezond 

gewicht) 
 Gezonde sportkantine 
 Gezonde schoolkantine 
 Voedingslessen op school 
 Kookcursussen voor verschillende leeftijden 

 
 
 
 
 
 

 St. Kind en Voeding 
 Scholen 
 Sportverenigingen 
 Zorgverzekeraars 
 BSO / Kinderdagverblijf 
 Ouders 
 Tafeltje Dekje en andere 

maaltijdservices 
 Wijkverpleegkundigen 
 Ambulante hulpverleners 
 Jongerenwerk 
 Etc. 
 

Stimuleren sport- en beweegaanbod 



10 
 

Gezonde leefstijl Monitoren gezondheidsgegevens: 
 GGD Gezondheidsmonitor 
 Fittest voor ouderen 
 

 Zorgverzekeraars 
 Sport Servicepunt 
 GGD 
 Etc. 

 
 
Tijdlijn - Een gezonde leefstijl voor alle inwoners van Langedijk 
 
2019    2020    2021    2022  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Bestrijden alcohol en drugs 

Stimuleren gezonde voeding/tegengaan overgewicht 

Monitoring gezondheidsgegevens 
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2.2 Positief opvoeden en opgroeien: sport en bewegen in de leefwereld van de jeugd 
Extra aandacht is nodig voor de jeugd in de leeftijdscategorie 12+, die op dit moment de (verenigings)sport de rug toekeert. Hiervoor is 
samenwerking nodig met het voortgezet onderwijs en de sportverenigingen. Het cofinancieringsmodel vanuit de Brede Impuls 
Combinatiefuncties in het bewegingsonderwijs op de basisscholen wordt heroverwogen, t.b.v. een meer integrale en bredere inzet tussen sport 
en maatschappij. 

 
Resultaat Activiteit Beoogde partners 
Positief opvoeden en 
opgroeien 

Bevorderen sport en fysieke veiligheid: 
 Swimm’s Cool 

 

 Sportservicepunt Langedijk 
 Sportverenigingen 
 Etc. 
  

Positief opvoeden en 
opgroeien 

Bevorderen sport en sociale veiligheid: 
 Signalering sociale problematiek, zoals pesten, 

groepsdruk, kindermishandeling, ongewenst gedrag, 
misbruik e.d. 

 Voorlichting over dergelijke jeugdthema’s 
 Aandacht voor positieve gezondheid (6 dimensies) 

 CJG 
 Scholen 
 Jongerenwerk 
 Ambulante hulpverleners  
 Wijkverpleegkundigen 
 De Sociale Winkel 
 Etc. 

 
Positief opvoeden en 
opgroeien 

Bevorderen sport en sociale ontwikkeling: 
 Vrijwilligerswerk 
 Maatschappelijke stages 
 WhoZnext 
 

 Voortgezet onderwijs 
 Sportverenigingen 
 Etc. 
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Tijdlijn - Positief opvoeden en opgroeien: sport en bewegen in de leefwereld van de jeugd 
 
2019    2020    2021    2022  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.3 Drempels weg voor iedereen die wil sporten en bewegen 
Een sterk accent komt te liggen op het in beweging brengen van (kwetsbare) inwoners die dat nog niet (voldoende) doen, omdat zij drempels 
(sociaal, fysiek, financieel) ervaren naar het reguliere sport- en beweegaanbod. Speciale aandacht gaat uit naar kwetsbare doelgroepen en 
naar preventie. 

 
Resultaat Activiteit Beoogde partners 
Drempels weg door 
sport 

Verkennen/ontwikkelen preventief sportaanbod tegen: 
 Eenzaamheid 
 Depressie 
 Vallen (valpreventie) 
 Dementie 
 Fysieke beperking (herstel/revalidatie) 
 Aandacht voor positieve gezondheid (6 dimensies) 
 

 Zorginstellingen 
 Sportaanbieders 
 MEE & De Wering 
 Huisartsen/POH-ers 
 GGZ 
 Fysiotherapeuten 
 Wonen Plus Welzijn 
 Etc. 
 

Drempels weg door 
sport 
 

Verkennen/ontwikkelen sportaanbod richting werk en/of 
samenleving: 
 SportWerkt! 

 MEE & De Wering 
 Sportverenigingen 

Sport en fysieke veiligheid 

Sport en sociale veiligheid 

Sport en sociale ontwikkeling 
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 Zorgklanten Halte Werk 
 

 Halte Werk 
 Etc. 

Drempels weg door 
sport 

Verkennen/ontwikkelen inclusief sportaanbod 
(sporter/vrijwilliger): 
 Vluchtelingen/statushouders (i.v.m. taal, cultuur etc.) 
 Inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt (bv. 

door langdurige werkloosheid)   
 Inwoners met een afstand tot de samenleving (door 

bv. eenzaamheid, depressie, geen sociaal netwerk) 
 Dementie (dementievriendelijke omgeving) 
 Verbindingen leggen tussen verschillende 

doelgroepen (bv. met jongeren met verstandelijke 
beperking).  

 

 Vluchtelingenwerk 
 Sportaanbieders 
 Ambulante hulpverleners 
 Mee & de Wering (SportWerkt) 
 Halte Werk 
 Maatschappelijke organisaties 
 Zorginstellingen 
 De Waaier 
 Wijkverpleegkundigen 
 Wonen Plus Welzijn 
 Etc. 
 

Drempels weg naar 
sport 

Wegnemen financiële drempels: 
 Jeugdfonds Sport & Cultuur 
 MeedoenPas 
 Fondsen 
 Aandachtsgroep: verborgen armoede boven grens 

van 120% minimuminkomen 
 

 Jeugdfonds Sport- en Cultuur 
 Sportaanbieders 
 Lokale fondsen 
 Etc. 

Drempels weg naar 
sport 

Wegnemen sociale drempels: 
 Sportmaatjes  

 

 Sportaanbieders 
 Z11 
 Wonen Plus Welzijn 
 Zorginstellingen 
 VCRA 
 Zonnebloem 
 Humanitas 
 Etc. 

 
Drempels weg naar 
sport 

Wegnemen fysieke drempels: 
 Unieksporten.nl 
 Toegankelijkheid accommodaties 
 

 Regionaal samenwerkings-
verband aangepast sporten 

 Sportaanbieders 



14 
 

 Gemeente (gebouwenbeheer) 
 Etc. 

Drempels weg Onderzoek beweegmotieven: 
 Behoeften, drempels en beweegmotieven in beeld 

 

 Sport Servicepunt 
 Mulier Instituut 
 Etc. 
 

 
Tijdlijn - Drempels weg voor iedereen die wil sporten en bewegen 
 
2019    2020    2021    2022  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkennen/ontwikkelen preventief sportaanbod 

Verkennen/ontwikkelen sportaanbod richting werk/samenleving 

Verkennen/ontwikkelen inclusief sportaanbod 

Financiële drempels 

Sociale drempels 

Fysieke drempels 

Onderzoek beweegmotieven 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.4 Verbindingen leggen en matches maken 
Sportverenigingen en maatschappelijke organisaties worden gestimuleerd en gefaciliteerd in het tot stand brengen van innovatieve matches, 
die leiden tot nieuw sport- en beweegaanbod. 
 
Resultaat Activiteit Beoogde partners 
Verbindingen leggen en 
matches maken 

Optimaliseren inzet brede regeling Combinatiefuncties: 
 Sportmakelaar (sport <> sociaal domein) 
 Combinatiefunctionarissen (sport <> onderwijs) 
 Intermediairs/ambassadeur JSF + JCF 

 Sportverenigingen 
 Sportscholen 
 Maatschappelijke organisaties 
 BO- en VO-scholen 
 Kinderopvang 
 Woonzorglocaties 
 1e lijnszorg  sportcoach met 

wijkverpleegkundige 
 Jeugd-/gezinscoaches 
 CJG 
 Jeugdfonds Sport & Cultuur 
 Etc. 

 
Verbindingen leggen en 
matches maken 
 
 

Ontwikkelen netwerk sport en sociaal domein 
 Ontwikkeling sportplatform 
 Netwerklunch 
 

 Sportaanbieders 
 Maatschappelijke organisaties 
 Etc. 
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Tijdlijn - Verbindingen leggen en matches maken 
2019    2020    2021    2022  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Optimaliseren inzet brede regeling Combinatiefuncties 

Netwerkontwikkeling sport 
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3. WERKWIJZE 
 
De sportmakelaar 
Nieuwe impulsen vragen om nieuwe energie. Deze energie is in de kern aanwezig in de Langedijker (sport)gemeenschap, maar zal op grond 
van bovenstaande uitvoeringsagenda en de Kadernota ‘Langedijk beweegt mee’ worden aangejaagd, gemobiliseerd en gefaciliteerd. Er zal 
daarbij een sterke inzet komen op het leggen van verbindingen en samenwerkingsverbanden. De trekkracht voor dit proces wordt vrijgemaakt 
door een herziening en uitbreiding van de inzet van de middelen vanuit de Brede Regeling Combinatiefuncties van de rijksoverheid. Vanuit de 
beschikbare middelen zal (naast een veranderende inzet van combinatiefunctionarissen in het bewegingsonderwijs) ruimte gecreëerd worden 
voor een of meer sportmakelaars die niet meer vooral of alleen de bewegingsactiviteiten begeleiden, maar die daarnaast als ‘verbinder’ de 
verenigingen en maatschappelijke organisaties met elkaar in contact brengen. Met als doel het tot stand brengen van nieuwe activiteiten voor 
alle Langedijkers, met een speciale focus op het wegnemen van drempels voor die inwoners die een afstand ervaren tot het reguliere sport- en 
beweegaanbod. Daar waar nodig worden verenigingen op weg geholpen bij het opzetten van pilots en bij het vinden van de daarvoor 
benodigde financiën of vrijwilligers. Dit vraagt niet meer om de ‘traditionele’ combinatiefunctionaris, maar om een verbindende sportmakelaar, 
die enerzijds oog heeft voor het promoten en versterken van het totale sport- en beweegaanbod in Langdijk en die tegelijkertijd samen met de 
verenigingen en maatschappelijke partners innovatieve en duurzame matches tot stand brengt. 
 
Samenwerking en cofinanciering 
De uitvoeringsagenda wordt uitgevoerd door de sportmakelaars en combinatiefunctionarissen in nauwe samenwerking met de sportaanbieders, 
de maatschappelijke organisaties en de gemeente Langedijk. 
 
Met ingang van 2019 benut de gemeente Langedijk de mogelijkheid om het bestaande aantal fte’s voor deze functionarissen uit te breiden, op 
grond van de rijksmiddelen van de Brede Regeling Combinatiefuncties. Deze rijksmiddelen worden aangevuld met extra budget van de 
gemeente Langedijk dat wordt vrijgemaakt voor uitvoering van de nieuwe kadernota. In aanvulling hierop is het de bedoeling dat samenwerking 
met sportaanbieders en maatschappelijke organisaties leidt tot extra maatschappelijke ureninzet van deze samenwerkingspartners. 
Op deze wijze wordt het mogelijk om in Langedijk in totaal 4,2 fte aan sportmakelaars en/of combinatiefunctionarissen te realiseren. 
 
De uitvoering van de kadernota wordt, door middel van deze uitvoeringsagenda, op grond een model van gezamenlijke financiering gedekt. De 
financiering van 1 fte sportmakelaar/combinatiefunctionaris ziet er dan als volgt uit: 
 Vanuit de rijksregeling van het ministerie wordt 40% van 1 fte gedekt; 
 De gemeente Langedijk legt hier per fte 20% bovenop; 
 De resterende 40% van een fte zal worden gedekt vanuit inzet vanuit de verenigingen en maatschappelijke partners. Deze aanvullende 

middelen functioneren als ‘maatschappelijke cofinanciering’ voor de bijdragen van Rijk en gemeente. 



18 
 

In aanvulling hierop zal de gemeente een werkbudget voor activiteiten ter beschikking stellen voor de sportmakelaar. Daarnaast blijft voor 
maatschappelijke en sportorganisaties de mogelijkheid bestaan om activiteitensubsidies aan te vragen vanuit het reguliere subsidiebudget van 
de gemeente Langedijk. 
 
De aanvullende lokale ‘maatschappelijke cofinanciering’ kan op verschillende wijzen worden gerealiseerd: 
 Ureninzet door maatschappelijke organisaties 
 Financiële bijdragen van maatschappelijke organisaties 
 Ureninzet door sportverenigingen en andere sportaanbieders 
 Additionele subsidies en fondsen 
 Ureninzet van stagiairs van (sport)opleidingen 
 
Het realiseren van de ‘maatschappelijke cofinanciering’ is een opdracht die onderdeel uitmaakt van de verbindende rol die de sportmakelaar 
krijgt in de uitvoering van de Kadernota ‘Langedijk beweegt mee’. De sportmakelaar stimuleert en faciliteert de sportaanbieders en 
maatschappelijke organisaties bij het inzetten van deze maatschappelijke inzet. Deze werkwijze is een integraal onderdeel van de uitvoering 
van de kadernota, met als doel het tot stand brengen van innovatieve matches, die leiden tot nieuw sport- en beweegaanbod.  
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Dit uitvoeringsprogramma is tot stand gekomen i.s.m.: 
 
TTV Spirit, SV Schaakmat, Loopschool Together, badmintonvereniging RBS Sint Pancras, gymvereniging DVV Langedijk, Loopschool Stap 
voor Stap, HV Lacom’91, handbalvereniging Vrone, Z&PC “De Reuring”, roeivereniging Ossa, Langedijker Petanque Club “Les Mille Iles”, T.C. 
Sint Pancras, CSV BOL, zaalvoetbalvereniging Vrone, kolfvereniging Vriendenkring, Judokai Yamaguchi, Team Langedijk, Tai Chi Pieter Gilles, 
De Geus Sport, Sportcentrum Aerofit, Langedijker Sportunie, Dansschool Schavemaker, EBI Sports, Fysiotherapie Muda, Fysiotherapie Sint 
Pancras, Vluchtelingenwerk, GGD Hollands Noorden, Wijkgericht werken, RCO De Hoofdzaak, In Control of Alcohol & Drugs, Wonen Plus 
Welzijn, Sport Servicepunt Langedijk, Stichting Kind & Voeding, Happ, Art1nhn, Sociale Winkel, MEE & De Wering, Het Baken, Speelweide 
Noord-Scharwoude, Philadelphia, Kairos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De kadernota ‘Langedijk beweegt mee’ en het uitvoeringsprogramma zijn opgesteld i.s.m. Team Sportservice Noord-Holland 
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