
Sportief in beweging 
Almeers sportbeleid 2017 - 2020 

Almere is een unieke stad. Eén van de grootste steden van het land, omgeven door 

prachtig groen en direct aan het water. Een heerlijke plek om te wonen, werken en 

leven. Sport en bewegen is een belangrijk onderdeel van de stad. Niet alleen is sport en 

bewegen een leuke en gezonde vrijetijdsbesteding; sport en bewegen draagt ook bij aan 

de identiteit van de stad en aan de verschillende maatschappelijk opgaven waar we mee 

te maken hebben. 

  

In deze sportnota schetsen wij u het sportbeleid van Almere voor de komende vier jaar. 

We kiezen ervoor om voort te borduren op het beleid dat we de afgelopen jaren hebben 

ingezet. We koesteren de successen die we hebben behaald en brengen nieuwe 

accenten aan waar nodig. Zo benadrukken we nog meer dan voorheen de positieve 

impact die sport en bewegen heeft op de maatschappij en de inwoners van de stad. De 

nieuwe rol van de buurtsportcoaches is hierbij een belangrijk middel om op wijkniveau 

Almeerders uit te dagen en te stimuleren om te sporten en te bewegen. Juist ook 

diegenen die niet vanzelfsprekend met sport en bewegen in aanraking komen. Omdat 

Almeerders steeds meer zelf sporten, is de openbare ruimte steeds belangrijker. We 

maken ons daarom sterk voor een fysieke ruimte die uitdaagt en stimuleert om te 

sporten en te bewegen en die voor iedereen toegankelijk is. Verenigingen en andere 

sportaanbieders ondersteunen we om onder deze veranderende omstandigheden ook in 

de toekomst succesvol te kunnen zijn. 

We stellen de ontwikkeling en herkenning van talent centraal, waarbij ervaring en kennis 

opgedaan bij sport- en beweegtalent als vliegwiel dienen voor andere sectoren als 

onderwijs en cultuur. Dit doen we via het Almere Kenniscentrum Talent (AKT). 

We kiezen er daarnaast voor om een select aantal takken van sport extra aandacht te 

geven en naar een hoger niveau te tillen; focussporten. We kiezen voor sporten die 

specifiek bij Almere passen en benutten hierbij de unique selling points van de stad. 

 

Deze sportnota is opgebouwd langs de drie lagen van de Almeerse sportpiramide: de 

stad als speelveld, de stad voor talent en de stad die uitblinkt. Deze vormen de basis 

van onze visie en ambitie. Een overzicht van de belangrijkste thema’s en doelstellingen 

vindt u bij de hoogtepunten. 

 

Als gemeente kunnen we het niet alleen. In sport worden de beste resultaten in teams 

behaald. Daarom werken we samen met onze partners aan het versterken van sport en 

bewegen in de stad. Via een serie interviews vertellen zij u hun verhaal. 

 

Tot slot vindt u in deze nota relevante feiten en cijfers, achtergronden en 

randvoorwaarden bij het Almeerse sportbeleid. Omdat de verschillende onderwerpen in 

deze nota niet op zichzelf staan maar nauw met elkaar verbonden zijn, kunt op 

verschillende plekken doorklikken naar extra informatie en interessante achtergronden. 

 

 

 

Voorwoord  

 
Almere is een geweldige stad om in te wonen en te leven!  

 

Alle voorzieningen van een grote stad zijn aanwezig, aangevuld met een unieke ligging 

te midden van een prachtige natuurlijke omgeving met veel groen en water. Sport en 

bewegen levert een belangrijke bijdrage aan dat positieve woon- en leefklimaat. Almere 

is gemaakt om te sporten en te bewegen! 

 



Dat sporten en bewegen kan bij één van de meer dan 120 sportverenigingen of bij één 

van de vele commerciële sportaanbieders in de stad. Maar ook op playgrounds in de 

wijk, in de openbare ruimte en in de natuur. Meer nog dan elders in Nederland sporten 

Almeerders ongeorganiseerd in hun eigen woonomgeving. Een openbare ruimte die 

uitdaagt, uitnodigt en toegankelijk is om te sporten en te bewegen is daarom steeds 

belangrijker. We werken daar hard aan, niet alleen vanuit sport, maar integraal vanuit 

meerdere beleidsvelden. De plannen voor ontwikkeling van Poort Oost en de plannen 

voor het Rondje Weerwater zijn inspirerende voorbeelden van de manier waarop dat 

kan. 

 

Sport en bewegen is overal, maakt wezenlijk onderdeel uit van het dagelijks leven van 

Almeerders. Zo levert sport en bewegen een belangrijke bijdrage aan een vitale 

maatschappij; Sport en bewegen bevordert sociale contacten en participatie, draagt bij 

aan veiligere wijken en betere leer- en werkprestaties. Sport en bewegen vormt een 

belangrijk onderdeel van een gezonde leefstijl. Sport en bewegen is daarmee ook één 

van de succesfactoren voor het programma Gezonde Jeugd in een Gezonde Stad, waar 

we de komende jaren aan werken. En dat allemaal vanuit de kracht van sport en 

bewegen, omdat het zo ontzettend leuk is om te doen. 

  

In Almere geloven we erin dat iedereen talent heeft en dat het ontwikkelen van dat 

talent bijdraagt aan het geluk en welzijn van de inwoners van Almere. Via het Almere 

Kenniscentrum Talent (AKT) helpen we Almeerders daarmee. We verbeteren de 

algemene beweegvaardigheid en vergroten daarmee de vijver van Almeers toptalent, 

maar we proberen er ook voor te zorgen dat Almeerders een leven lang blijven sporten 

en bewegen. Met de ervaring die we binnen het AKT opdoen, verbreden we onze horizon 

naar andere sectoren als cultuur en onderwijs, zodat we ook daar onze Almeerse 

talenten verder kunnen helpen. 

  

‘Sportief in beweging’ gaat over de manier waarop we Almeerders willen stimuleren om 

meer te genieten van alles wat sport en bewegen te bieden heeft. In deze nota leest u 

waar we de komende jaren aan werken en wat we willen bereiken. Dit doen we 

natuurlijk niet alleen. Deze nota is ontwikkeld in samenwerking met onze sportieve 

partners in de stad en met hen werken we de komende jaren ook aan de realisatie van 

onze gedeelde doelstellingen, 

 

René Peeters 

Wethouder Jeugd, Maatschappelijke Ondersteuning, Onderwijs en Sport 

 

  



Hoogtepunten 
thema’s en doelstellingen in één oogopslag 

Vanuit het sportbeleid werken we aan verschillende thema’s en doelstellingen. Wij 

hebben deze voor u in één overzichtelijk schema geplaatst, zodat u in één oogopslag 

kunt zien waar we de komende vier jaar aan werken en wat we willen bereiken.  

 

Ambitie: Iedere Almeerder sportief in beweging 

 groei van het percentage Almeerders dat maandelijks sport van 68% naar 70%.  

 Groei van het percentage Almeerders dat wekelijks sport van 51,5% naar 55%. 

 

Nieuwe accenten 

 We benadrukken de positieve impact van sport en bewegen op de maatschappij 

en de inwoners van de stad. 

 We zetten de buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen op een andere 

manier in, zodat hun inzet beter aansluit bij de behoeften en actuele situatie in 

de stad. De buurtsportcoaches worden hierbij de spin in het web in de wijk als 

het gaat om sport en bewegen, terwijl de combinatiefunctionarissen zich richten 

op een cluster van sporten en de betrokken sportaanbieders. Hierbij staan de 

behoefte in de wijk en de vraag van inwoners centraal. 

 Met verenigingen en andere sportaanbieders werken we aan hun 

toekomstbestendigheid en hun plek binnen het speelveld. 

 We maken ons sterk voor een openbare ruimte en sportaccommodaties die 

toegankelijk zijn voor iedereen en stimuleren en uitdagen tot sporten en 

bewegen. 

 We stellen talent centraal en werken vanuit het Almere Kenniscentrum Talent 

(AKT) aan de ontwikkeling en herkenning van beweegtalent. 

 We benoemen vier takken van sport die specifiek bij Almere passen tot 

focussporten en geven deze sporten extra aandacht. 

 

De Stad als speelveld 

Thema’s  Doelstellingen 

 Sport en maatschappij 

 Buurtsportcoaches en 

combinatiefunctionarissen. 

 Sportverenigingen 

 Commercieel en andersoortig 

sportaanbod. 

 Studentensport 

 Aangepast sporten 

 Sportaccommodaties 

 Openbare ruimte 

 Versterking van de 

sportverenigingen in Almere zodat 

iedereen in Almere de mogelijkheid 

heeft om bij een vitale 

sportvereniging te sporten.  

o Een groei van het 

percentage Almeerders dat 

lid is van een 

sportvereniging van 17,8 

naar 20%. 

o Het beperken van uitstroom 

van jeugd 12-18 jaar. Het 

percentage 18-jarigen dat 

lid is van een 

sportvereniging stijgt van 

23% naar 28%. 

o Een grotere bijdrage van 

verenigingen aan 

maatschappelijke 

vraagstukken. 

 Meer verenigingen met specifiek op 

studenten gericht sportaanbod. 

Van 3 naar tenminste 6 

verenigingen. 



 Een groei van 10% van de 

sportdeelname bij mensen met een 

beperking. 

 Er is een ruim aanbod van 

sportaccommodaties dat past bij 

de behoefte van de Almeerders en 

de regio. 

 De buitenruimte van Almere wordt 

verder geschikt en toegankelijk 

gemaakt voor sport en bewegen. 

 

De stad van talent 

Thema’s  Doelstellingen 

 Almere Kenniscentrum Talent 

 Topsporttalent 

 Almeerders helpen bij het 

ontdekken en verder ontwikkelen 

van hun beweeg- en 

(top)sporttalenten, ieder op zijn 

eigen beweegniveau. 

 Uitbreiden van aantal Regionale 

trainingscentra (RTC) naar 5 of 6. 

 

De stad die uitblinkt 

Thema’s Doelstellingen 

 Focussporten 

 Topsportcentrum 

 Economische impact 

 We brengen vier focussporten 

naar een hoger niveau: 

o Het verhogen van het 

aantal sportbeoefenaars. 

o Het versterken van de 

maatschappelijke waarde 

van deze takken van sport 

(voortrekkersrol). 

o Het verbeteren van de 

structuur voor 

talenontwikkeling en 

topsport.  

o Het verhogen van de 

kwaliteit van het 

(top)sportevenementenaan

bod in Almere. 

o Versterken van de 

kernwaarden en identiteit 

van Almere. 

o Het vergroten van de 

economische waarde van 

sport. 

 Een aantrekkelijk, verrassend en 

vernieuwend evenementenaanbod 

in het Topsportcentrum voor 

bezoekers vanuit Almere en 

daarbuiten. 

o Een stijgend aantal 

bezoekers en gebruikers. 

o Structureel aanbod van 45 

tot 50 evenementen per 

jaar. 

o Duurzame verbinding 

tussen Topsportcentrum en 



de stad en haar inwoners. 

 Het vergroten van de economische 

impact van sportevenementen. 

 Het versterken van de verbinding 

tussen sport en het Almeerse 

bedrijfsleven via 

sportevenementen, waaronder de 

jaarlijkse businessbijeenkomst 

tijdens de Almeerse 

sportverkiezingen. 

 Het in verbinding brengen van het 

Almeerse bedrijfsleven met de 

Almeerse sportwereld. 

 

 

  



Beleid, visie en ambitie 

De sportpiramide 

hervormd  

 

Almere is uniek! Anders dan 

welke stad in Nederland dan ook. 

Een stad met ruim 200.000 

inwoners midden in het groen en 

aan het water. Een stad waar de 

inwoners gemiddeld jonger zijn 

dan in de rest van het land en 

waar meer dan 180 etniciteiten 

samen leven, wonen en werken. 

Maar ook een stad waar de groep 

ouderen de komende jaren snel 

groeit. Dit unieke karakter komt 

terug in de rol van sport in 

Almere. Ook deze is anders dan 

elders in Nederland. Almeerders 

sporten minder dan gemiddeld in 

de traditionele omgeving van 

sportverenigingen. Zij zoeken 

hun eigen weg; sporten en bewegen op de manier die bij Almeerders past. Dichtbij huis, 

op tijden dat het hen uitkomt, alleen, met vrienden, via formele of informele 

organisatiestructuren. Op sportaccommodaties, op playgrounds, in de wijk of in de 

buitengebieden waar het vele groen en blauw uitnodigt tot bewegen. Pionierend sporten 

en bewegen!  

 

Het sportbeleid van de gemeente Almere gaat uit van de kracht van sport voor de 

samenleving en de energie die in de stad aanwezig is. De centrale positie die sport 

inneemt, wordt goed weergegeven in de sportpiramide. De drie lagen zijn onderling 

sterk met elkaar verbonden en verankerd in de samenleving. Zij vormen de basis van 

het Almeerse sportbeleid. 

 

 

De stad als speelveld  

Het is belangrijk dat iedereen in Almere op een laagdrempelige en plezierige manier kan 

sporten en bewegen in hun eigen woonomgeving. Dit kan bijvoorbeeld bij 

sportaccommodaties, commerciële sportaanbieders maar ook op playgrounds en 

schoolpleinen in de wijk. Of gewoon in de openbare buitenruimte. Zo is sporten en 

bewegen uitdagend en aantrekkelijk voor iedereen. Op de manier en het niveau dat bij 

hem of bij haar past; binnen iedere levensfase, een leven lang. We gaan hiermee 

sportuitval tegen en stimuleren participatie en sociale binding.  

 

De stad voor Talent  

Wij staan voor een stad waar iedereen de kans krijgt zijn of haar talent te ontwikkelen 

en het beste uit zichzelf te halen. Dat is het uitgangspunt van Almere Kenniscentrum 

Talent (AKT). Een brede sportopleiding, de keuze van een geschikte sport, optimale 

ontwikkeling binnen de gekozen sport, succeservaringen opdoen, plezier hebben en een 

leven lang sporten en bewegen staan hierbij voorop. De stap naar de absolute top, via 

een brede opleiding en specifieke talentprogramma’s, is een lange weg vol obstakels. 

Met het AKT dragen we er samen met vele partners aan bij dat Almeerse talenten die 

weg succesvol kunnen bewandelen.  

 

De stad die uitblinkt  



Topsporters en talenten inspireren anderen tot het verbeteren van hun eigen sportieve 

prestaties en zijn een voorbeeld voor veel inwoners van de stad. Ze zorgen ervoor dat 

Almeerders zich meer met hun stad identificeren en trots zijn op hun stad. 

Sportevenementen bieden een aantrekkelijke vrije tijdsbesteding of mensen nu komen 

kijken of zelf actief deelnemen. Niet alleen voor de inwoners van de stad, maar ook voor 

mensen van buiten Almere die de stad bezoeken. Zo hebben (top)sportevenementen 

niet alleen een maatschappelijke impact maar ook een economische impact.  

 

Sport en bewegen staat midden in de samenleving! 
 
In onze stad is sport en bewegen geen apart thema, maar juist een krachtig middel om 

bij te kunnen dragen aan een gezonde maatschappij. We zorgen dat zoveel mogelijk 

mensen mee kunnen doen aan de samenleving via sport en bewegen. Voor de meeste 

mensen is sport gewoon een leuke vrijetijdsbesteding waaraan zij veel plezier beleven. 

Dit is het vertrekpunt voor de bijdrage die sport en bewegen levert aan vitale wijken en 

buurten.  

 

Samen met bewoners en professionals kijken we welk aanbod van sportactiviteiten en –

accommodaties het beste in de wijk past en welke rol buurtsportcoaches, 

combinatiefunctionarissen en lokale sportaanbieders daarbij kunnen spelen. We leveren 

maatwerk voor iedere wijk. Voor de komende jaren hebben twee thema’s hierbij 

prioriteit: gezonde leefstijl en meedoen.  

 

We sluiten aan bij het Almeerse gezondheidsbeleid en leveren een bijdrage aan de 

prioriteiten in de beleidsnota sociaal domein 2016 – 2018: ‘Veranderen wat nodig is’. In 

die nota staat het stimuleren en benutten van eigen kracht van burgers en organisaties 

centraal. Samen werken we aan een sterke basis(sport)infrastructuur waarin zoveel 

mogelijk mensen hun plek kunnen vinden, zonder een beroep te hoeven doen op 

specifieke steun vanuit de overheid.  

Sport en bewegen levert daarnaast een belangrijke bijdrage aan de pijlers van Growing 

Green Cities en het programma Gezonde Jeugd in een Gezonde Stad (GJiGS).  

 

De eigen kracht en het organisatievermogen van bewoners, sporters en 

sportorganisaties staan hierbij centraal. Sport ondersteunende organisaties, zoals 

sportbonden, provinciale sportservicepunten en brancheorganisaties bieden in veel 

gevallen uitkomst wanneer ondersteuning gewenst is. Waar nodig vervult de gemeente 

een faciliterende, stimulerende, verbindende of regisserende rol.  

 

Ambitie: Iedere Almeerder sportief in beweging 

 
De sportdeelname onder Almeerders van 16 jaar en ouder is de afgelopen 10 jaar 

gestegen van 58% in 2006, 60% in 2010 tot 65% in 2014. Onder alle Almeerders van 6 

jaar en ouder was dit percentage in 2014 zelfs 68%. Het is ons doel dat de 

sportdeelname tot en met 2020 verder groeit. We gaan voor een groei van het 

percentage Almeerders dat maandelijks sport van 68% naar 70%. Het percentage 

Almeerders dat wekelijks sport groeit van 51,5% naar 55%. 

 

Wij geven invulling aan deze ambitie door: 

 Almeerders te stimuleren om deel te nemen aan sport- en beweegactiviteiten.  

 Het bevorderen van een bekende, bereikbare en toegankelijke sportinfrastructuur 

passend bij de behoeften van deze tijd.  

 Een omgeving te creëren waarin iedereen de mogelijkheid heeft om mee te doen 

aan de sport en de kans krijgt om zijn of haar sport- en beweegtalent te 

ontdekken en te ontwikkelen.  



 Top- en breedtesportevenementen te faciliteren.  

 De verbinding tussen top- en breedtesport en de maatschappij te versterken.     

 

  



De stad als speelveld 

Ambassadeurs van sport en bewegen in de wijk: 

buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen 
 
Buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen zijn de motoren van sport en bewegen 

de buurt. Zij weten precies wat er speelt en hoe zij Almeerders in beweging kunnen 

krijgen. Hierdoor zijn zij in staat Almeerders die drempels ervaren om te gaan sporten of 

te bewegen te activeren en leveren zij een positieve bijdrage aan maatschappelijke 

vraagstukken. 

 

De buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen maken onderdeel uit van de 

Rijksregeling ‘Impuls brede scholen, sport en cultuur’. De gemeente Almere neemt sinds 

2009 deel aan deze regeling, die structureel is. De (maatschappelijke) ontwikkelingen 

van de afgelopen jaren maken dat we de regeling de komende jaren anders inrichten 

dan voorheen. De rol van sport en bewegen krijgt een prominentere plaats in het sociaal 

domein. Daarbij besteden we extra aandacht aan het verbinden van sport en bewegen 

aan een gezonde leefstijl. 

 

De buurtsportcoach zorgt voor verbinding. Hij schakelt met inwoners, sociale wijkteams, 

professionals en andere maatschappelijke instellingen waar sport en het sociaal domein 

elkaar raken. Samen met hen komen we tot wijkgerichte plannen van aanpak. De 

buurtsportcoach organiseert activiteiten, projecten en evenementen voor en met de 

inwoners van de stad. Daarnaast draagt hij zorg voor programmering op de 

playgrounds. Hierbij legt hij verbinding met lokale sportaanbieders. Dit kunnen 

verenigingen zijn, maar ook commerciële of informeel georganiseerde sportaanbieders. 

 

De ‘combinatiefunctionarissen sport’ vertegenwoordigen ieder een cluster van sporten en 

zijn in dienst bij één organisatie, Stichting De Schoor. Binnen de regeling 

combinatiefunctionarissen wordt rekening gehouden met extra inzet voor de 

focussporten en sport voor mensen met een beperking. De combinatiefunctionarissen 

hebben een veelzijdig takenpakket. Zij organiseren bijvoorbeeld activiteiten op scholen 

en playgrounds voor diverse doelgroepen, hebben contact met de verenigingen en 

zetten samenwerkingsverbanden tussen betrokken (commerciële) sportaanbieders op. 

Binnen de regeling wordt invulling gegeven aan de intensieve verbinding met het Almere 

Kenniscentrum Talent (AKT) en de sectoren cultuur en onderwijs.  

 

 

Sporten doe je bij de vereniging van de toekomst 
 
Sportverenigingen hebben een prominente positie binnen de gehele sportinfrastructuur 

in Almere. Zij zorgen voor het sportplezier van ruim 35.000 Almeerders. De 

sportvereniging van de toekomst houdt rekening met de wensen en behoeften van de 

moderne sporter en vervult een centrale rol in de wijk. Verenigingen stellen zich meer 

open voor hun omgeving. Vitaliteit van de verenigingen, waaronder een gezond 

vrijwilligersbestand,  is daarbij van groot belang. We werken samen met hen aan een 

structuur waarbij de eigen kracht en verantwoordelijkheid van verenigingen voorop 

staat, maar waarbinnen wij tegelijkertijd problemen kunnen signaleren en proactief en 

doelgericht kunnen handelen wanneer dat nodig is. 

 

We werken deze beleidsperiode, samen met sportverenigingen, aan de volgende 

thema’s: 

 De ondersteuning van sportverenigingen bij de werving en het behoud van 

vrijwilligers, waarbij we gebruik maken van de ondersteuningsstructuur bij lokale 

en landelijke sportorganisaties zoals de VMCA, sportbonden, Kenniscentrum 



Sport en sportservice organisaties.  

 De toekomstbestendigheid van sportverenigingen, o.a. door: 

o Aandacht voor behoud van leden (specifiek jeugd 12-18 jaar). 

o Aandacht voor gezonde leefstijl binnen de vereniging. 

o Flexibele lidmaatschappen en breder sportaanbod bij sportverenigingen. 

o Aandacht voor sportiviteit en respect binnen sportverenigingen. 

 Het versterken van de maatschappelijke rol van sportverenigingen. Hierbij kijken 

we onder andere naar de meerwaarde die mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt kunnen hebben voor sportverenigingen. Het mes snijdt dan aan 

twee kanten. Verenigingen krijgen ‘extra handjes’ bij verenigingsprocessen en –

activiteiten, begeleid door de gemeente. Voor mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt – waaronder statushouders en mensen met een beperking – 

creëren we een inspirerende omgeving om de stap naar werk te kunnen maken. 

 De openstelling van sportaccommodaties voor wijken en (maatschappelijke) 

partners. 

 

Doelstelling:  

Versterking van de sportverenigingen in Almere zodat iedereen in Almere de 

mogelijkheid heeft om bij een vitale sportvereniging te sporten. Hierbij streven we naar: 

 Een groei van het percentage Almeerders dat lid is van een sportvereniging, 

van 17,8 naar 20%. 

 Het beperken van uitstroom van jeugd 12-18 jaar. Het percentage 18-jarigen 

dat lid is van een sportvereniging stijgt van 23% naar 28%. 

 Een grotere bijdrage van verenigingen aan maatschappelijke vraagstukken. 

 

We doen dit door: 

 Verenigingsondersteuning en deskundigheidsbevordering op beleidsmatige en 

financiële aspecten. 

 Projectmatige inzet op de hierboven genoemde thema’s. 

 Organisatie van het sportcafé op drie momenten in het jaar. 

 Het leggen van verbindingen en het realiseren van samenwerking en afstemming 

tussen de verenigingen de (maatschappelijke) partners in de stad. 

 Gerichte inzet van combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches. 

 Gerichte inzet van subsidies. 

 

 

Almeerders zoeken hun eigen sportieve weg  
 

Net als sportverenigingen nemen commerciële sportaanbieders een belangrijke positie in 

binnen de Almeerse sportinfrastructuur en voorzien zij in specifieke behoeften van de 

inwoners van Almere. We zien een toename van de maatschappelijke rol van dit soort 

organisaties in de stad. Goed voorbeeld hiervan is Almere City FC, die zich met hun 

programma Almere & the City nadrukkelijk verbinden met de stad en haar inwoners. We 

zien deze partijen daarom als volwaardige partners en betrekken hen nauw bij het 

versterken van de sport- en beweeginfrastructuur in Almere en het behalen van onze 

ambities en doelstellingen.  

 

Almeerders zijn pioniers; de stad is divers en multicultureel. Dat is ook terug te zien in 

de manier waarop in Almere sport wordt beoefend. Hoewel de sportdeelname in Almere 

iets hoger ligt dan het landelijke gemiddelde is het aandeel mensen dat sport bij een 

vereniging juist relatief klein. Almeerders zoeken hun eigen sportieve weg of sluiten zich 

aan bij andere organisatievormen. Commerciële aanbieders spelen in op de behoefte 

aan flexibiliteit en sluiten aan bij de beleving en interesses van de Almeerse bevolking. 

Fitnesscentra, bootcamp- en loopgroepen, (kick)boksscholen, cross-fitboxen; het is 

slechts een greep uit het grote en diverse sportaanbod in Almere. 

 



 

Studentenstad Almere 

 
De komende 10 jaar groeit het aantal studenten in Almere naar 10.000. Al lange tijd is 

Almere een aantrekkelijke stad voor mbo-studenten. ROC Flevoland, ROC TOP en Aeres 

MBO Almere bieden plek aan ca. 4.700 studenten. Sinds 2010 is Almere ook een hbo-

studentenstad. Zowel Windesheim Flevoland als de Aeres Hogeschool bieden hbo-

opleidingen aan. In 2015 studeerden er ruim 2.500 hbo-studenten in Almere, de 

komende 10 jaar zal dat aantal naar verwachting groeien naar ca. 5.000. Een nieuwe 

ontwikkeling die past bij deze ontwikkeling, is het ontstaan van 

studentensportverenigingen. 

 

Studenten maken de stad levendiger en meer divers. De aanwezigheid van specifiek 

sportaanbod voor studenten zorgt er mede voor dat Almere een aantrekkelijke stad is 

voor studenten. Op dit moment zijn er drie sportverenigingen met specifiek aanbod voor 

studenten. Dat zijn Agon (roeien), Aerides (Catamaran zeilen) en Zuiderzee (windsurfen, 

zeilen en kanoën). 

 

Doelstelling: 

Meer verenigingen met specifiek op studenten gericht sportaanbod. Van 3 naar 

tenminste 6 verenigingen. 

 

We werken hier aan door: 

 Sport- en studentennetwerken actief aan elkaar te verbinden. 

 Sportaanbieders te ondersteunen bij het ontwikkelen van specifiek sportaanbod 

voor studenten. 

 
 

Onbeperkt sporten 
 
We vinden het belangrijk dat iedereen makkelijk en dichtbij huis kan sporten. Dit geldt in 

het bijzonder voor mensen met een beperking. Onder deze groep mensen is de 

sportparticipatie nog een stuk lager dan gemiddeld. Daar willen we iets aan doen. Samen 

met de zorgpartners, het passend onderwijs en de sportaanbieders in de stad werken we 

hieraan binnen het platform aangepast sporten. We sluiten  aan bij de uitwerking van het 

landelijke sport- en beweegbeleid voor mensen met een beperking, genaamd Grenzeloos 

actief.  

 

Het aangepast sporten heeft in Almere in de afgelopen jaren een volwaardige plek 

gekregen. Dit is mede tot stand gekomen door de inzet van een coördinator aangepast 

sporten en de inzet van combinatiefunctionarissen bij zorginstelling Triade en binnen het 

passend onderwijs. Inmiddels hebben ruim twintig sportaanbieders een aangepast 

aanbod. De vraag van de deelnemers en het aanbod van de sportaanbieders sluiten beter 

op elkaar aan. In regionaal verband is er een netwerk opgericht waarin alle Flevolandse 

gemeenten samenwerken.  



 
Classificatie van handicaps 

 

Doelstelling 

Een groei van 10% van de sportdeelname bij mensen met een beperking.  

 

Om deze doelstelling te bereiken zetten we in op:  

 Het in beeld brengen van de doelgroep, behoefte en actuele deelname. 

 Een breder sportaanbod bij meer sportverenigingen, zodat er voor deelnemers 

met een verstandelijke of lichamelijke beperking meer sporten te kiezen zijn.  

 Een passend aanbod dicht bij de deelnemer, zichtbaar, vindbaar en betaalbaar.  

 Het verbeteren van belangrijke randvoorwaarden als goed vervoer, het hebben 

van een sportmaatje en de beschikbaarheid van sportmateriaal. 

 Deskundigheidsbevordering bij de sportaanbieders. 

 

Dit doen we door: 

 Blijvende inzet van een coördinator speciaal voor aangepast sporten. 

 Gerichte inzet van subsidies. 

 Deelname aan het platform aangepast sporten. 

 

 

 

Sportief Almere: platform voor laagdrempelig sportaanbod 
 
Wij vinden het belangrijk dat iedereen in Almere kan deelnemen aan sport, ook de 

mensen die, om welke reden dan ook, niet zo makkelijk in aanraking komen met het 

reguliere verenigingsaanbod in de stad. We bieden verenigingen en sportaanbieders  

met Sportief Almere een digitaal platform om hun sportactiviteiten aan te bieden. Daar 

kunnen Almeerders op een laagdrempelige manier meedoen aan gratis sport- en 

beweegactiviteiten. 

 

Meer dan 150 sportaanbieders bieden via Sportief Almere gratis sport- en 

beweegactiviteiten aan. De activiteiten zijn voor kinderen, volwassenen en mensen met 

een beperking en voor iedereen toegankelijk. Meer dan 2.500 kinderen en meer dan 250 

volwassenen gebruiken het platform inmiddels al. Ook het naschoolse aanbod van het 

AKT staat op Sportief Almere. Verder kunnen inwoners van Almere op deze site terecht 

voor sportnieuws en informatie over sportaanbod en sportaccommodaties in Almere. 

Beperking 

Mentaal 

Psychosociaal 
(Gedrag) 

Verstandelijk 
(Begrijpen) 

Fysiek 

Organisch/ 
Chronisch 

Motorisch Zintuigelijk 

Auditief Visueel 



Sportief Almere is er ook als app voor de smartphone en te downloaden via de Google 

Playstore en de Appstore.  

 

Sport- en beweegplekken: de stad als decor 

 
Almere beschikt over een breed en kwalitatief hoogwaardig aanbod buiten- en 

binnensportaccommodaties en zwembaden verspreid over de hele stad. Maar als stad in 

het groen en aan het water biedt Almere veel meer dan dat. De buitenruimte is onze 

grootste sportaccommodatie, variërend van playgrounds en speelpleinen in de directie 

woonomgeving, tot de fiets-, wandel- en vaarstructuur in de buitengebieden. 

 

Sportaccommodaties, de buurtontmoetingsplekken van de toekomst 

De Almeerse sportaccommodaties staan er goed voor. We bieden ruimte aan tal van 

binnen- en buitensporten op accommodaties verspreid over de hele stad. De kwaliteit 

van de gebouwen en velden is hoog. Via sportverenigingen sporten ruim 35.000 

Almeerders in georganiseerd verband bij deze accommodaties. Maar er is meer 

mogelijk. Sportaccommodaties worden nu nog niet altijd optimaal gebruikt. Op 

competitiedagen en trainingsavonden is de bezetting hoog, maar op andere momenten 

staan veel zalen, velden of banen leeg. We willen naar een situatie waarin 

sportaccommodaties het hele jaar gebruikt worden en geschikt zijn voor meerdere 

sporten. We faciliteren waar mogelijk multifunctioneel gebruik door sportverenigingen, 

onderwijsinstellingen, maatschappelijke partners uit zorg en welzijn, 

bewonersinitiatieven, commerciële sportaanbieders, etc. Sportaccommodaties krijgen 

daarmee een meer open karakter en zijn zo waardevoller voor de omringende buurten 

en wijken. Goede bereikbaarheid, toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van 

sportaccommodaties zijn daarvoor belangrijke randvoorwaarden. 

 

Omdat de wereld van sport continu in beweging is, is ruimte voor innovatie en 

flexibiliteit noodzakelijk. Bestaande sporten groeien explosief, er verschijnen nieuwe 

vormen of regels binnen traditionele sporten, er ontstaan nieuwe sporten, mengvormen 

van sporten of populaire sporten uit het buitenland krijgen voet aan de grond in 

Nederland, zoals bijvoorbeeld pickleball en padel. Maar in sommige gevallen verdwijnen 

sporten ook. Dit heeft ook invloed op de fysieke ruimte voor sport en het aantal en soort 

sportaccommodaties. 

 

We houden de ontwikkelingen rondom kunstgras nauwgezet in de gaten. Bij de aanleg 

of renovatie van kunstgrasvelden volgen we de landelijke richtlijnen zoals die door het 

ministerie van VWS en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zijn opgesteld.  

 

Zwembaden 

Bij een stad van meer dan 200.000 inwoners hoort een compleet voorzieningenaanbod. 

Vanuit dat oogpunt hebben we drie gemeentelijke zwembaden. Het nieuwe zwembad in 

Almere Poort, gebouwd volgens het 2521-concept en het in 2014 gerenoveerde 

zwembad in Almere Stad zijn er allereerst op gericht om de zwem- en duikverenigingen 

die Almere rijk is een goede plek te geven. De Vrijbuiter in Almere Buiten heeft 

daarnaast ook een recreatieve functie. Omdat dit al een ouder zwembad is, onderzoeken 

we in de komende periode de mogelijkheden voor herontwikkeling van dit zwembad, 

zodat het past bij de behoefte van de inwoners van Almere. De gemeentelijke 

zwembaden zijn daarnaast geschikt voor leszwemmen en zwemmen voor doelgroepen, 

als aanvulling op het aanbod van commerciële marktpartijen.  

 

Het is een lang gekoesterde wens van de inwoners van Almere om een buitenzwembad 

te hebben in Almere. Bij de ontwikkeling van het Rondje Weerwater reserveren we 

ruimte voor een buitenzwembad in het Weerwater. We ondersteunen initiatieven vanuit 

de markt om zo’n zwembad te realiseren. 

 



Doelstelling 

Er is een ruim aanbod van sportaccommodaties dat past bij de behoefte van de 

Almeerders en de regio. 

 

Wij werken aan deze doelstelling door: 

 De realisatie van nieuwe sportaccommodaties gekoppeld aan de groei van de 

stad. 

 Het vergroten van het aantal uren dat sportaccommodaties gebruikt worden door 

openstelling voor andere gebruikersgroepen. 

 Het verbeteren van de mogelijkheden en flexibiliteit voor gebruik en huur van 

sportaccommodaties (binnen- en buitensport). 

 Het in kaart brengen van de waardering voor Almeerse sportaccommodaties (via 

sportdeelnameonderzoek). 

 

Sport en bewegen in de buitenruimte, waar stad en natuur elkaar ontmoeten 

Sport en bewegen in de buitenruimte wordt steeds belangrijker. Veel mensen sporten 

buiten de traditionele structuur van sportverenigingen en gebruiken de mogelijkheden 

die de openbare ruimte hen biedt. De groen blauwe structuur in de stad en de 

buitengebieden biedt wandelaars, fietsers, hardlopers en watersporters de perfecte 

omgeving om hun sport te beoefenen. Sporten in Almere, dat is weidsheid en de wind in 

je gezicht.  

Maar dat is alleen de ene kant. Almere is een volwaardige stad en ook die stedelijke 

omgeving biedt mogelijkheden. Playgrounds zijn een centrale plek in de wijk waar 

sportactiviteiten georganiseerd worden door buurtsportcoaches met behulp van de 

combinatiefunctionarissen. Dit doen zij veelal in samenwerking met lokale 

sportaanbieders; laagdrempelig en in de directe woonomgeving. Playgrounds zijn 

plekken waar mensen uit de wijk elkaar ontmoeten en op een laagdrempelige manier 

actief kunnen zijn. Het sportaanbod op deze playgrounds sluit nadrukkelijk aan op de 

specifieke behoefte in stadsdelen en wijken en trekt groepen gebruikers aan die in veel 

gevallen geen binding hebben met de traditionele structuur van sportverenigingen. 

Almere biedt ruimte voor urban- en streetsports als calisthenics, bootcamp, skaten, 

freerunning en straatvarianten van traditionele sporten zoals voetbal en basketbal.  

Voor deze sporters zijn vaak geen specifieke accommodaties nodig. Enkel de 

aanwezigheid van een aantal randvoorwaarden is voldoende, soms met een paar 

specifieke aanpassingen die de omgeving aantrekkelijk maken om te sporten en te 

bewegen. Een buitenruimte die schoon is, (sociaal) veilig en toegankelijk en bereikbaar 

is, is vaak al voldoende. Elementen die herkenbaarheid en bewegwijzering bevorderen 

zijn een waardevolle toevoeging. Daarbij kijken we naar de mogelijkheden om onze 

filosofie ten aanzien van beweegvaardigheid vanuit het Almere Kenniscentrum Talent 

(AKT) te kunnen vertalen naar de inrichting van openbare ruimte. Het inrichten van de 

buitenruimte voor sport en bewegen vraagt om een integrale aanpak vanuit 

verschillende beleidsvelden, diensten en afdelingen. Hierbij geven we zoveel mogelijk 

ruimte aan de wensen en initiatieven vanuit bewoners. Bij bijvoorbeeld de ontwikkeling 

van Nobelhorst, het Rondje Weerwater en de Stadstuinen in Almere Poort is daarom aan 

de voorkant al nagedacht hoe dit thema een plek kan krijgen in de plannen. 

 

Doelstelling 

De buitenruimte van Almere wordt verder geschikt en toegankelijk gemaakt voor sport 

en bewegen. 

 

Wij werken aan deze doelstelling door: 

 Het realiseren en in stand houden van playgrounds in alle stadsdelen van Almere, 

waarbij we zorgen voor structureel sportaanbod op alle playgrounds. 

 Afstemming aan de voorkant over sportieve en beweegvriendelijke inrichting van 

de openbare ruimte bij alle planvorming voor (her)inrichting van wijken en 

gebieden. 

 Inpassing van de filosofie ten aanzien van veelzijdig bewegen vanuit het AKT. 



De stad voor talent 

Almere Kenniscentrum Talent (AKT) 

 
Almere is een jonge stad met jonge inwoners. Dit biedt een enorm potentieel aan talent. 

Talent dat in veel gevallen onontdekt blijft. Met het AKT stimuleren we inwoners van 

Almere hun beweeg- en sporttalent te ontdekken en te ontwikkelen. Daarmee dragen 

we bij aan een leven lang bewegen en de ontwikkeling van topsport in Almere. 

 

Wat doet het AKT? 

Mensen die veel bewegen hebben meer energie, minder overgewicht en presteren beter 

op school of op hun werk. We geloven dat mensen die het maximale uit hun talent 

halen, meer plezier beleven en zo langer en intensiever blijven sporten en bewegen. We 

werken aan een duurzame – blijvende - 

verbinding tussen coaches, vakdocenten 

bewegingsonderwijs, sportverenigingen en 

-bonden, regionale trainingscentra en 

(landelijke) onderwijs- en 

kennisinstellingen. Deze verbinding is 

uniek in Nederland! Dit doen wij door 

kennis te ontwikkelen, verzamelen en te 

verspreiden. We gebruiken daarbij de 

expertise en bestaande structuren binnen 

de organisaties waar we mee 

samenwerken. 

 

Doel 

Ons doel is om Almeerders te helpen bij 

het ontdekken en verder ontwikkelen van 

hun beweeg- en (top)sporttalenten, ieder 

op zijn eigen beweegniveau. 

 

Veelzijdig bewegen 

Goede en brede beweegvaardigheid vormt de basis van het AKT. Doordat kinderen 

tegenwoordig minder buiten spelen en de aandacht en kwaliteit van bewegingsonderwijs 

op landelijk niveau is afgenomen in de laatste decennia, zijn kinderen minder 

beweegvaardig. We kunnen zelfs spreken van bewegingsarmoede. Wij zien bewegen als 

basis voor een betere gezondheid en als basis voor een betere sportieve prestatie op elk 

niveau. Door in te zetten op alle grondvormen van bewegen, creëren we goede 

bewegers op jonge leeftijd, waarna we later meer de focus leggen op specifieke 

talentontwikkeling. 

 

Activiteiten binnen het AKT 

 Het meten van de beweegvaardigheid van Almeerse kinderen via de Flevo MQ 

Schooltest.  

 Het faciliteren van beweeg- en lesprogramma’s gericht op brede motorische 

ontwikkeling binnen het onderwijs, naschools en in verenigingsverband.  

 Het inrichten van een trainings- en testomgeving gericht op talentontwikkeling en 

veelzijdig bewegen in het indoor sportcomplex Olympiakwartier. 

 Het aanbieden van cursussen ter versterking van de kwaliteit van trainers, 

coaches en vakdocenten. 

 Het verzamelen van data om de effecten van de verschillende methoden en 

modellen gericht op talentontwikkeling te kunnen monitoren en verbeteren. 

 Het adviseren ten aanzien van de inrichting van openbare ruimte in relatie 

tot spelenderwijs ontwikkelen van beweegvaardigheid. 

 Het participeren in (landelijk) onderzoek gericht op talentontwikkeling.  



 Het faciliteren van verenigingen en Regionale Training Centra (RTC’s) bij de 

ontwikkeling van getalenteerde, veelzijdige sporters. Dit gebeurt in afstemming 

met Topsport Flevoland. 

 Het verbinden van organisaties die zich bezig houden met ontwikkelen van 

beweeg- en (top)sporttalenten. 

 

Flevolandse aanpak 

Het AKT is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Almere en de provincie Flevoland. 

De activiteiten van het AKT worden breder uitgerold dan alleen in Almere. We werken 

met een eigen, unieke Flevolandse aanpak. Met deze aanpak richten we ons op het 

verbeteren van de algehele beweegvaardigheid van kinderen en jongeren (4 – 18 jaar) 

in heel Flevoland, zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen binnen de 

(on)georganiseerde breedtesport en/of de topsport. Met de kennis en ervaring die wij 

opdoen en de data die we verzamelen, stellen we andere Flevolandse gemeenten in 

staat ook te profiteren van deze kennis en kunde.  

 

Verbreding naar cultuur en onderwijs 

Ook binnen de wereld van onderwijs en cultuur speelt talentontwikkeling een grote rol. 

We hebben de ambitie om in Almere niet alleen goede bewegers en sporttalenten op te 

leiden. We willen toe naar de situatie waarin Almeerders hun talent in de breedste zin 

van het woord ontdekken en ontwikkelen. Jonge Almeerders worden goede schrijvers, 

goede dansers en/of goede kunstenaars. We gebruiken de kennis, ervaringen en 

methodieken vanuit het AKT om ook een bijdrage te leveren aan talentherkenning en –

ontwikkeling binnen het onderwijs en de culturele sector.  

  

 

Veelzijdig bewegen doe je in buitenruimte 

 
Binnen het AKT werken we met sport- en beweegprogramma’s op verschillende plekken 

in de stad. In het indoor sportcomplex Olympiakwartier beschikken we over een fysieke 

ruimte, gericht op de ontwikkeling van beweegvaardigheid. Deze ruimte kan door 

verenigingen en regionale trainingscentra voor hun trainings- en opleidingsprogramma’s 

gebruikt worden. Maar er is meer mogelijk. Door ook de buitenruimte in te richten 

aansluitend bij de uitgangspunten van het AKT, maken we het voor iedereen mogelijk 

zich breed motorisch te ontwikkelen. Gewoon in de buitenruimte en voor iedereen vrij 

toegankelijk. 

 

Veel Almeerders gebruiken de buitenruimte om te sporten en te bewegen. Met tal van 

voorzieningen als playgrounds, speelpleinen en een uitgebreide wandel- en 

fietspadenstructuur is de openbare ruimte van Almere hier ook zeer geschikt voor. Door 

bij het ontwerp van deze voorzieningen elementen toe te voegen die mensen bewust en 

onbewust stimuleren om hun beweegvaardigheid te verbeteren, wordt bewegen in de 

openbare ruimte nog leuker en aantrekkelijker, maar ook functioneler. Een openbare 

ruimte waar iedereen kan bewegen en sporten, jong en oud, recreatief en prestatief, 

waar je kunt spelen, specifiek kunt trainen, elkaar kunt ontmoeten, maar bijvoorbeeld 

ook kunt revalideren onder begeleiding van professionals. Bij de inrichting van de 

openbare buitenruimte kijken we daarom altijd naar de mogelijkheden om de 

uitgangspunten van het AKT en veelzijdig bewegen toe te passen, waarbij we bij elke 

ontwikkeling kijken welke specifieke wensen en behoeften de inwoners en gebruikers 

hebben.  

 

 



Almere Poort en Rondje Weerwater: hotspots voor sport, 
bewegen en talentontwikkeling 

 
Twee locaties in Almere hebben alles in zich om dé sport- en beweegplekken van de stad 

te worden: Almere Poort en Rondje Weerwater. Meerdere elementen als wonen, werken, 

winkelen, recreëren en vervoer komen hier samen, waarbij sport en bewegen het 

bindende element is. Almeerders en bezoekers worden zo altijd uitgedaagd en 

gestimuleerd om te sporten en te bewegen, waarbij de ontwikkeling van een brede 

beweegvaardigheid centraal staat.  

 

Almere Poort 

Almere Poort heeft alle elementen in zich voor de ontwikkeling van een integraal concept 

rondom sport en bewegen. Al sinds 2007 is het Topsportcentrum Almere één van de 

meest toonaangevende indoor sportaccommodaties van Nederland, met een in het oog 

springende programmering met nationale en internationale sportwedstrijden en –

evenementen. 

 

In 2016 is daar het indoor sportcomplex Olympiakwartier bijgekomen. Een 

multifunctioneel centrum met daarin een zwembad volgens het innovatieve 25/21 

concept, een sporthal en de fysieke ruimtes van het AKT. Met de komst van 

onderwijsinstellingen ROC Poort – waaronder de opleiding sport en bewegen -, Baken 

Poort en voorzieningen op het gebied van (sport)retail ontstaan er tal van 

mogelijkheden voor kruisbestuiving. Met hen als partners geven we invulling aan het 

gedachtegoed van het AKT in het gebied. Hierbij werken we nadrukkelijk samen met 

ROC Poort bij het beheer en de exploitatie van de sportvoorzieningen in het gebied. Dit 

doen we onder andere door het beschikbaar stellen van stageplaatsen.  

 

Met de geplande realisatie van de buitensportvelden voor het onderwijs, de plannen 

voor de inrichting van de openbare ruimte volgens de uitgangspunten van het AKT 

gericht op veelzijdig bewegen en de ontwikkeling van brede beweegvaardigheid, en de 

verbindingen met voorzieningen als de playground Poort, het Kromslootpark en het 

Almeerderstrand krijgt het gebied ook buiten een sportieve invulling. Er ontstaat een 

plek die uitdaagt om op een andere manier te kijken en te bewegen; waar je fantastisch 

woont, werkt, leert en jezelf ontwikkelt; waar (internationaal) talent kan trainen om de 

volgende stap naar de topsport te zetten en waar je kunt genieten van evenementen op 

het snijvlak van sport, bewegen en leisure.  

 

Rondje Weerwater 

Het Weerwatergebied is een unieke plek waar stad en landschap elkaar midden in het 

centrum raken. Door aanpassingen te doen in het centrum, op het Weerwater, langs de 

oevers van het Weerwater, op de Esplanade en door de komst van de Floriade, hebben 

we de kans om het Weerwater tot een unieke plek te maken in de stad, waar 

Almeerders, bezoekers en passanten komen om te sporten, te spelen, te recreëren en 

elkaar te ontmoeten. We werken aan een situatie waarbij mensen zowel langs als op het 

water in beweging komen. De plannen omvatten onder andere een herkenbare 

beweegtrack langs het hele Weerwater inclusief verlichting en straatmeubilair, een 

betere bereikbaarheid van het water voor watersport met vlonders en steigers en de 

ontwikkeling van oevers en stranden tot aantrekkelijkere plekken voor mensen om te 

verblijven.  

 

Ruimte voor topsporttalent 
 
In Almere krijgen talentontwikkeling en topsport de ruimte. Onder de jonge bevolking 

van Almere bevinden zich veel sporttalenten met een NOC*NSF status. Voor hen creëren 

we in samenwerking met de provincie Flevoland en Topsport Flevoland een omgeving 



waarin zij zich verder kunnen ontwikkelen naar volwaardige topsporters. 

 

Deze topsportinfrastructuur sluit aan bij de structuur die NOC*NSF heeft ontwikkeld. 

 

Belangrijk onderdeel van deze infrastructuur zijn de regionale trainingscentra (RTC’s). 

RTC’s zijn in alle gevallen een initiatief van lokale sportaanbieders en de betrokken 

sportbonden. Als gemeente hebben we een ondersteunende rol. In Almere hebben we 

RTC’s Triathlon, Handboogschieten en Windsurfen. De centra draaien voltijd 

programma’s om de regionale en Almeerse talenten verder te ontwikkelen. In Almere 

ondersteunen we drie RTC’s die door de verantwoordelijke sportbonden en NOC*NSF 

officieel erkend worden. Meer dan 50% van de sporters die trainen bij deze RTC’s komen 

uit Almere. We kijken naar de mogelijkheden om het aantal RTC’s dat wij ondersteunen 

verder uit te breiden naar vijf of zes. We kijken hierbij allereerst of we kunnen 

aansluiten bij onze focussporten. Een dergelijke ontwikkeling past ook bij het 

voornemen van NOC*NSF om daar te ondersteunen waar clusters van RTC’s zijn. 

 

Om de Almeerse sporttalenten ook individueel te kunnen ondersteunen, werken we 

samen met Topsport Flevoland en ondersteunen we het Flevolands talentenfonds. 

Flevolandse topsporters en sporttalenten kunnen via het Flevolands talentenfonds 

subsidie krijgen voor bijvoorbeeld een trainingsstage, een belangrijk sporttoernooi en 

medische begeleiding. Het gaat om incidentele extra uitgaven die de sporter niet zelf of 

uit andere bronnen gefinancierd krijgt.  

 

  



De stad die uitblinkt 

Focussporten; het DNA van Almere! 

 
In Almere hebben we een breed sportaanbod. Inwoners kunnen voor bijna elke sport 

terecht binnen de grenzen van de stad. Daar zijn we trots op en daarom kan iedere tak 

van sport rekenen op onze ondersteuning. We kiezen er daarnaast voor om een select 

aantal takken van sport extra aandacht te geven en naar een hoger niveau te tillen; 

focussporten. We kiezen voor sporten die specifiek bij Almere passen en benutten hierbij 

de unique selling points van de stad. 

 

Triathlon 

Almere is triathlon! De strijd tegen de elementen is bij uitstek van toepassing op het 

landschap van Almere en de geschiedenis van de stad. De triathlon van Almere is de 

oudste triathlonwedstrijd in Europa en vervulde daarmee een pioniersfunctie voor de 

sport. Logisch, want Almere is gebouwd door pioniers. 

Inmiddels is de wedstrijd uitgegroeid tot een internationaal topsportevenement met 

grote economische impact. Het evenement behoort tot het internationale circuit van de 

Challenge Family met wedstrijden over de gehele wereld. Samen met het Start2finish 

circuit biedt Almere een breed scala aan topsport- en breedtesport evenementen binnen 

de triathlonsport. 

Met Triathlon Vereniging Almere (TVA) beschikt Almere over de grootste 

triathlonvereniging van Flevoland. TVA is een sterke vitale vereniging met een grote 

maatschappelijke betrokkenheid. De aanwezigheid van voldoende en kwalitatief goede 

sportaccommodaties en –voorzieningen (zwembaden, atletiekbaan, buitenwater, 

wandel- en fietspaden) biedt ideale mogelijkheden om alle facetten van de sport in de 

directe omgeving uit te oefenen. 

Daarnaast beschikken we in Almere over een sterke topsportstructuur met veel talenten 

en topsporters. Het RTC triathlon zorgt voor een plek waar deze talenten op een goede 

manier samen kunnen trainen, zodat zij door kunnen groeien naar de absolute top. We 

ondersteunen dit RTC samen met de provincie Flevoland die triathlon ook als kernsport 

heeft benoemd. 

 

Watersport (zeilen, windsurfen, roeien) 

Almere is nieuw land, land gewonnen uit het water. Nog altijd is de stad doorsneden en 

omringd door water. De mogelijkheden op en rond het water zijn eindeloos, zowel voor 

topsport als voor breedtesport. De keuze voor watersport als focussport is daarvan een 

logisch gevolg. Watersporten zijn aantrekkelijk voor jonge mensen en staan symbool 

voor innovatie, begrippen die uitstekend bij Almere passen. Almere beschikt over een 

uitgebreid netwerk van verenigingen en commerciële aanbieders met een grote 

organisatiekracht. Met name zeilen en roeien zijn echte studentensporten en dragen 

zodoende bij aan de ontwikkeling van Almere als studentenstad. 

Net als bij triathlon beschikt Almere bij verschillende watersporten over een groot aantal 

talenten en topsporters. Een deel daarvan traint bij het RTC windsurfen dat in Almere is 

gevestigd. Ook het RTC roeien maakt gebruik van de uitstekende faciliteiten die Almere 

biedt voor wedstrijden en trainingen. 

Met de Almere Regatta en de Eredivisie zeilen hebben we al aansprekende watersport 

evenementen in huis en er zijn talrijke mogelijkheden om dit aanbod uit te breiden. Ook 

met de keuze voor watersport sluiten we aan bij het provinciale sportbeleid. 

 

‘Lange lijnen’ sporten (hardlopen, wandelen, fietsen, skeeleren) 

Kilometers maken met de wind in je gezicht. Dat is sporten in Almere. Het is niet 

toevallig dat wandelen, hardlopen en fietsen tot de meest beoefende sporten in Almere 

behoren. De uitgebreide infrastructuur van wandel- en fietspaden biedt daarvoor de 

perfecte mogelijkheden. En dat in een unieke groenstructuur. Groen dat niet alleen 

overweldigend aanwezig is in de buitengebieden van de stad, maar ook zonder 



uitzondering is verwerkt in de stedelijke leefomgeving. Het zijn sporten die perfect 

passen bij de inwoners van Almere. Zij hebben vaak drukke levens waarin werk en gezin 

veel tijd vragen. De flexibiliteit van deze sporten en de mogelijkheden die de stad biedt 

om deze waar dan ook te beoefenen sluiten daarbij naadloos aan.  

Almere beschikt over een aantal zeer actieve en maatschappelijk betrokken aanbieders, 

zoals Fiets Race en Toerclub Almere, Almeerdaagse en Almeerse Schaatsvereniging. We 

zien kansen voor een uitgebreid evenementenprogramma, waarin de Almeerdaagse en 

de Almere City Run direct in het oog springen; evenementen die in Almere al een ware 

traditie hebben opgebouwd.  

 

Vecht- en verdedigingssporten (judo, jiu-jitsu, karate, taekwondo, boksen, kickboksen) 

Almere is een smeltkroes van culturen. Meer dan 160 nationaliteiten wonen binnen de 

gemeentegrenzen. Dit zien we ook terug in de sportbeoefening in Almere. Sporten die 

traditioneel veel in Nederland beoefend worden als voetbal, hockey en tennis hebben 

hier ook veel beoefenaars, maar er zijn andere sporten die hier meer worden beoefend 

dan elders in het land. Vecht- en verdedigingssporten zijn hier het beste voorbeeld van. 

De talloze aanbieders binden sportbeoefenaars die zich niet per definitie thuis voelen bij 

de traditionele sportverenigingen zoals we die in Nederland van oudsher kennen. En 

omdat waarden als discipline, respect en doorzettingsvermogen centraal staan binnen 

vecht- en verdedigingssporten leveren zij een waardevolle bijdrage aan de 

maatschappij.  

Al jaren vinden de organisatoren van vecht- en verdedigingssport evenementen de weg 

naar Almere. We kennen de belangrijkste partijen goed en met het Topsportcentrum 

hebben we de perfecte locatie voor evenementen als NK Judo, NK Jiu Jitsu, NK 

Taekwondo en World Fighting League.  

 

Doelstellingen: 

Met het benoemen van deze vier focussporten werken we aan de volgende 

doelstellingen: 

 Het verhogen van het aantal sportbeoefenaars. 

 Het versterken van de maatschappelijke waarde van deze takken van sport 

(voortrekkersrol). 

 Het verbeteren van de structuur voor talenontwikkeling en topsport.  

 Het verhogen van de kwaliteit van het (top)sportevenementenaanbod in Almere. 

 Versterken van de kernwaarden en identiteit van Almere. 

 Het vergroten van de economische waarde van sport. 

 

Concreet vullen we dit zo in: 

 We bouwen aan allianties waarbij we als partijen gezamenlijk werken aan het 

versterken van de sport (gemeente, sportbonden, sportaanbieders, Almere City 

Marketing). Met deze allianties werken we aan een gericht plan van aanpak voor 

de periode 2017-2020. 

 We ondersteunen, waar mogelijk, topsport- en talentontwikkelingsprogramma’s 

van onze focussporten door directe aansluiting bij het Almere Kenniscentrum 

Talent (AKT) en het faciliteren van regionale trainingscentra. 

 Voor al onze focussporten stellen we één combinatiefunctionaris aan die 

verantwoordelijk is voor sportaanbod op scholen en playgrounds, het versterken 

van het netwerk binnen de sport, de ondersteuning van sportaanbieders en de 

maatschappelijke inzet van de sport.  

 De subsidiebudgetten voor NK’s, EK’s en WK’s, breedtesportevenementen en 

evenementen in het Topsportcentrum zetten we (gedeeltelijk) in binnen onze 

focussporten. 

 

Topsportcentrum Almere 

 
Het Topsportcentrum Almere is één van de meest toonaangevende sport- en 



evenementenlocaties in Nederland. We onderscheiden ons op kwaliteit van de 

accommodatie en de betrokkenheid en service rondom evenementen. De unieke ligging, 

centraal in het land en de goede bereikbaarheid zowel met de auto als met het openbaar 

vervoer versterken die positie.  

Het Topsportcentrum is de thuisbasis voor trainingen, wedstrijden en evenementen op 

nationaal en internationaal niveau. Sportbeleving in optima forma! Bezoekers van ver 

buiten Almere komen hier naartoe om deel uit te maken van die beleving. 

 

Doelstelling: 

Een aantrekkelijk, verrassend en vernieuwend evenementenaanbod voor bezoekers 

vanuit Almere en daarbuiten. 

 

Hierbij streven we naar: 

 Een stijgend aantal bezoekers en gebruikers. 

 Structureel aanbod van 45 tot 50 evenementen per jaar. 

 Duurzame verbinding tussen Topsportcentrum en de stad en haar inwoners. 

 

We werken hieraan door: 

 Duurzame en meerjarige partnerships met organisatoren van wedstrijden en 

evenementen. 

 Focus op sportevenementen, aangevuld met andersoortige evenementen. 

 Aansluiting van de programmering op de keuze voor focussporten. 

 Bredere maatschappelijke positionering van het Topsportcentrum binnen Almere 

en meer specifiek Almere Poort. 

 Aanstelling van een coördinator side events, om zo de verbinding te maken 

tussen de evenementen in het Topsportcentrum en de stad. 

 

 

Almeerse sporters in the spotlights 
 

Ieder jaar leveren Almeerse sporters en teams bijzondere sportprestaties op regionaal, 

nationaal en zelfs internationaal niveau. Wij zijn trots op hun prestaties en vinden het 

belangrijk dat we deze sporters en hun prestaties de aandacht en waardering geven die 

zij verdienen. Jaarlijks organiseren we daarom de Almeerse Sportverkiezingen, het 

event voor de Almeerse sport. Tijdens deze avond blikken we terug op een jaar vol 

topprestaties en kiezen we de sportman, sportvrouw, sportploeg en sporttalent van het 

jaar. Daarnaast organiseren we jaarlijks drie felicitatierondes waarbij we sporters, die 

uitzonderlijke prestaties hebben geleverd, extra aandacht geven. 

 

Economische impact 
 

Sport en economie zijn sterk met elkaar verbonden. Zo kunnen sportevenementen 

zorgen voor een grote economische impact, bijvoorbeeld omdat sporters en bezoekers 

uitgaven doen in Almere in de periode dat een evenement plaatsvindt. Bijvoorbeeld via 

de WESP-methode kunnen we deze impact in kaart brengen, zoals de provincie 

Flevoland al doet bij de evenementen die zij ondersteunt. 

 

Almere kent een groot netwerk aan bedrijven. Sport biedt een sterk platform om dat 

netwerk tussen bedrijven te versterken en biedt mogelijkheden voor bedrijven om de 

verbinding met de stad Almere te versterken. 

 

Op lokaal niveau is de relatie tussen sport en het bedrijfsleven veranderd. Bedrijven 

willen graag betrokken zijn bij sport, maar vinden waardecreatie en structurele 

partnerships belangrijker dan een reclamebord langs het veld. We horen van Almeerse 

bedrijven dat zij betrokken willen zijn bij de omgeving waar ze zijn gevestigd om zo ook 



de binding met Almere en haar inwoners te vergroten. 

 

Bij het aantrekken van evenementen en het betrekken van het bedrijfsleven kijken we 

verder dan alleen Almere of Flevoland. We zoeken samenwerking met andere 

gemeenten binnen de Metropool Regio Amsterdam (MRA) om te komen tot een diverse 

en aantrekkelijke sportevenementenprogrammering in de regio.  

 

Doelstellingen: 

 Het vergroten van de economische impact van sportevenementen. 

 Het versterken van de verbinding tussen sport en het Almeerse bedrijfsleven via 

sportevenementen, waaronder de jaarlijkse businessbijeenkomst tijdens de 

Almeerse sportverkiezingen. 

 Het in verbinding brengen van het Almeerse bedrijfsleven met de Almeerse 

sportwereld. 

 

 

 



Interviews: In gesprek met het veld 

Interview: Olaf de Koning 
Gebiedsmanager Almere Haven 

 
“Ik bewaak het grotere plaatje.” 

 
Als gebiedsmanager in Almere Haven ziet Olaf dagelijks welke positieve effecten sport 

heeft op de wijk. 

 

"Ik ben de gebiedsmanager van Almere Haven", vertelt Olaf de Koning. "Ik ben daar de 

vooruitgeschoven post van de gemeente. Ik leg relaties in het stadsdeel, ga zoveel 

mogelijk in gesprek met de inwoners maar ook met winkeliers en het maatschappelijk 

middenveld." De Koning brengt de informatie, ideeën en vragen vanuit Haven richting 

stadhuis en de relevante zaken uit het stadhuis brengt hij weer naar Haven. 

 

Sport en bewegen is een onderdeel van de portefeuille van De Koning. "Ik heb 

regelmatig contact met de drie buurtsportcoaches en bepaal samen met hen waar de 

sport- en beweeginzet wordt gedaan. Ik kijk met hen waar de behoeftes zijn, en dat er 

sport-inzet op de juiste plek komt. De buurtsportcoaches voeren dat uiteraard zelf uit, 

maar ik kijk of dat met de juiste informatie gebeurt. Verder heb ik contact met 

sportverenigingen en luister waar zij tegen aanlopen en kijk dan of we daar binnen of 

buiten de gemeente iets mee kunnen." 

 

Nieuwe bevolkingsgroep 

Almere Haven vergrijst. "Natuurlijk zijn er ook veel kinderen", zegt De Koning. "Maar er 

ontstaat een heel nieuwe bevolkingsgroep in Almere. De vraag is nu, hoe krijg je die 

mensen aan het bewegen? Dat probeer ik overal op de agenda te zetten. Ik kijk of alle 

doelgroepen die een behoefte hebben wel aan bod komen. Als de groep 55- 70 nu gaat 

bewegen, dan blijven ze dat doen. Dat grotere plaatje houd ik in de gaten. Zo komt de 

groep allochtonen niet automatisch in beeld, dus daar maken we initiatieven voor." 

 

Als voorbeeld noemt De Koning de wekelijkse wandelactiviteiten. "We moeten de 

drempels wegnemen. Als we zeggen, we gaan met z’n allen sporten, dan haakt iedereen 

af. Maar als je zegt 'kom langs voor de gezelligheid en we gaan ook nog een stukje 

bewegen', dan komen daar wel mensen op af. Het is heel belangrijk met welke toon we 

het brengen." 

 

De Koning is zeer tevreden over het aanbod voor de jeugd in Haven. "De 

buurtsportcoaches, de verenigingen en de scholen doen daar goed werk. Daar hoef ik 

nauwelijks op bij te sturen." 

 

Positieve effecten 

Er zijn door sporten en bewegen positieve effecten op Haven, constateert De Koning. 

"Als kinderen deelnemen aan sportieve activiteiten, dan kunnen ze zichzelf daarin kwijt, 

en ze krijgen aandacht. Dat ervaren ze als positief omdat in een aantal gezinnen de 

aandacht voor kinderen er nog wel eens bij inschiet. De kinderen maken ook op andere 

vlakken verbeteringen. Het gaat dan op school beter, ze zijn minder lastig, ze krijgen 

minder de neiging zaken te slopen in de openbare ruimte. En ze ontmoeten andere 

mensen, ze komen in andere netwerken." 

 

 

Interview: Hubert Lafort 
Projectbegeleider Vrije Tijd Leger des Heils 



 
“Sport is een middel om mensen in contact te brengen met de 

maatschappij.” 
 
Voor een maatschappelijke organisatie als Het Leger des Heils is sporten bewegen een 

belangrijk middel om mensen te betrekken.  

 

Sport leidt tot maatschappelijke participatie 

Het komt uit onverwachte hoek, maar ook het Leger des Heils Almere gebruikt sport als 

middel om mensen een plekje te laten vinden in de samenleving.  

“Sport is een middel om mensen in contact te brengen met de maatschappij”, vertelt 

Hubert Laffort, projectleider Vrije Tijd van het Leger des Heils Almere. 

“Vorig jaar hebben we een aanvraag gedaan bij Sportimpuls Almere”, zegt Laffort. “en 

die werd gehonoreerd.” Het Leger des Heils legde daarna contact met diverse 

sportverenigingen zoals voetbalclub Sporting Almere, de Atletiekclub Almere ’81 en de 

Shinbukai Dojo, een maatschappelijke sportinstituut voor moderne vechtsporten. “Bij de 

Dojo loopt een programma voor specifieke doelgroepen die geholpen worden bij hun 

participatie en re-integratie in de samenleving”, zegt Laffort, “en dat is precies waar we 

met het Leger des Heils op inzetten.” 

 

Uitdaging 

De doelgroep van het Leger des Heils is geen gemakkelijke. “Onze cliënten hebben vaak 

nooit echt deelgenomen aan het maatschappelijke proces. Bovendien denken ze ook nog 

eens dat ze niets kunnen. Daar ligt onze uitdaging”, zegt Laffort. “We doen bijvoorbeeld 

aan gezinsbegeleiding. En ook in dat gezin kan sporten een belangrijke rol gaan spelen 

om uit het isolement te komen. Als we de cliënten eenmaal aan het sporten krijgen, dan 

ontdekken ze dat het echt leuk is. Ze ontmoeten andere mensen en hebben dan veel 

minder kans te vereenzamen. Sterker nog, ze kunnen daardoor hun leven weer 

oppakken. We hebben een mooi mountianbikeproject. De mensen vinden het heerlijk 

om met elkaar door de polder te fietsen. Iets wat ze vaak nog nooit gedaan hebben.” 

 

Maatschappelijke sportcoaches 

Het Leger des Heils heeft zelf maatschappelijke sportcoaches kunnen opleiden. “Die 

hebben kennis van zaken op sportgebied, en ze kunnen goed omgaan met onze 

doelgroep, een essentiële combinatie”, legt Laffort uit. “Natuurlijk zorgen we bij het 

Leger des Heils goed voor onze cliënten, maar we willen hen ook echt zelf aan het werk 

zetten, hen leren initiatief te nemen en zelf contact te zoeken. Juist deze visie die we bij 

sport gebruiken, willen we ook meer gaan uitrollen bij de ondersteuning die het Leger 

des Heils biedt.” 

Voor het komende jaar heeft Laffort nog een grote wens. “Het zou heel goed zijn als we 

met de buurtsportcoaches in Almere zouden kunnen gaan samenwerken. Dat zou ook 

voor onze cliënten een extra mogelijkheid zijn om bij de sportverenigingen in Almere 

binnen te komen.” 

 

 

Interview: Renger van Grinsven, Frank Timmerman, Emile van 
Delft 
Buurtsportcoaches 

 

“Sport is een belangrijk middel om maatschappelijke problemen 
te voorkomen en te verhelpen.” 

 
Michael, Michael en Renger werken op verschillende plekken in Almere als 

buurtsportcoach. Hoe zijn hun ervaringen met de rol van sport in de wijk?  



 

Renger van Grinsven - Sportbuurtwerk manager Sciandri 

“Buurtsportcoaches zijn de spin in het web. De laatste jaren hebben we gezorgd voor 

laagdrempelige activiteiten waar jongeren gratis aan mee kunnen doen. Op die manier 

komen we met ze in contact en betrekken we ze bij de activiteiten op – bijvoorbeeld – 

de playgrounds. Sport brengt ons met hen in contact. De oudere jongeren geven we een 

bepaalde verantwoording: houd het terrein netjes, niet vechten. Dat voorkomt dat ze 

afglijden. Vaak speelt er thuis van alles en daar ben je dan van op de hoogte. En je kan 

desgewenst actie ondernemen. Ik neem dan contact op met de school, 

combinatiefunctionaris of wijkteam. Die weten vaak al wat er in een bepaald gezin 

speelt. Daar kan je dan op anticiperen.” 

 

Frank Timmerman - Buurtsportcoach Stichting De Schoor 

“Sport is een heel doeltreffend middel om buurtbewoners, jong en oud, te bereiken. Je 

bouwt een band op met de mensen en hoort op die manier wat er speelt in de wijk en 

binnenshuis. De Schoor maakt met opbouwwerk ook deel uit van de wijkteams. De 

lijnen zijn kort om elkaar te informeren en samen te werken. In sommige wijken zijn 

hangjongeren een probleem. Samen met ambulant jongerenwerkers gaan we met hen in 

gesprek. Als buurtsportcoach zetten we sportactiviteiten in. Zo voorkom je samen dat ze 

overlast veroorzaken. Andere wijken, zoals Haven, vergrijzen juist. Dat vraagt van de 

buurtsportcoach weer een heel andere aanpak. Dan zorg je voor laagdrempelige 

beweegactiviteiten voor ouderen: jeu de boules, of ballonnen met een racket naar elkaar 

overslaan. Als ze maar in beweging blijven. De animo voor deze sportieve activiteiten is 

ook groot.” 

 

Emile van Delft – Buurtsportcoach Talent in Opleiding  

“De buurtsportcoach inventariseert de beweegbehoefte in de wijk en organiseert, 

verbindt en initieert activiteiten”, zegt Emile van Delft. Voorbeelden van activiteiten zijn 

sportinstuiven, valpreventie of meidensport. Van Delft: “Sport is een belangrijk middel 

om maatschappelijke problemen te voorkomen en te verhelpen. Sportende mensen zijn 

niet alleen actief en sociaal bezig, maar ze krijgen ook meer zelfvertrouwen door dat ze 

fitter en sterker worden. Sport hoort bij een gezonde leefstijl.“ 

Een mooi voorbeeld is het project GO Almere in Stad West. “Het pakt effectief 

overgewicht bij kinderen op scholen aan. Kinderen met overgewicht krijgen een 

schooljaar lang sportles, kookles én leefstijltraining aangeboden. Het mooie is dat de 

aanpak ook effect heeft op het gezin. Ouders worden betrokken en binnen het hele gezin 

ontwikkelt zich een gezonde mindset. En dat is natuurlijk waar het om gaat.” 

 

 

Interview: Michael Swier 
Voorzitter RC Bulldogs 

 

“Het draait allemaal om betrokkenheid.” 
 
Rugbyclub Bulldogs is een vereniging in beweging. Michael vertelt wat hij belangrijk 

vindt binnen de ontwikkeling van zijn vereniging. 

 

Rugbyclub Bulldogs verhuisde twee jaar geleden van Almere Haven naar het sportpark 

Fanny Blankers-Koen in Stad. Voorzitter Michael Swier zag het ledenaantal van zijn club 

verdubbelen. 

“We zaten in Haven op een klein sportveld, dat een beetje verstopt lag. Op onze nieuwe 

locatie zijn we veel nadrukkelijker zichtbaar”, zegt Swier. “Dat was voor de club een 

emotionele overgang. We gingen er in alles op vooruit, maar we kregen ook te maken 

met sentimenten. Het oude clubhuis was klein en rommelig, maar wel heel gezellig. In 

onze nieuwe clubhuis is ruimte in overvloed, maar het oogt wat klinisch. De gemeente 



leverde het casco op, dus er werd een beroep gedaan op de vrijwilligers. Dat heeft de 

nodige inspanning gekost van de leden, en zeker ook van de toenmalige voorzitter, 

maar tegelijkertijd ontstond daardoor ook een mooie saamhorigheid. Het draait 

uiteindelijk allemaal om betrokkenheid.” 

 

Energieneutraal 

Met de gemeente is RC Bulldogs in overleg om het clubhuis energieneutraal te maken 

door op het dak zonnepanelen te plaatsen. Swier: “Dat is geen abc’tje, maar voor ons 

qua kosten noodzakelijk. Ondanks dat het ledenbestand verdubbelde naar 250, zijn we 

nog steeds een kleine vereniging die het niet breed heeft. De meeste leden zijn 

jeugdleden. En een flink aantal komt hier binnen via het Jeugd Sport Fonds. Voor de 

echte talenten hebben we een talentenschool opgericht, omdat we naar een hoger 

niveau willen met de club. We hopen dat de talenten daardoor bij ons zullen blijven en 

niet, zoals nu, naar Naarden en Hilversum vertrekken. Die talentenpool konden we mede 

opzetten omdat we de beschikking hadden over een combinatiefunctionaris. Rugby valt 

vanaf januari 2017 onder de combinatiefunctionaris balsport, dus we moeten kijken hoe 

we dat dan gaan invullen. We begrijpen dat de gemeente kijkt naar sportverenigingen 

als partner bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, maar voor veel 

verenigingen is een dergelijke rol niet vanzelfsprekend en gemakkelijk. We vinden het 

belangrijk dat de gemeente betrokken blijft bij sportverenigingen en hen daarbij 

ondersteunt.  

 

Voor iedereen 

Rugby is een laagdrempelige sport, stelt Swier. “Nu er zoveel nieuwe leden zijn, is het 

een uitdaging om de normen en waarden van de club te bewaken. Rugby is een 

bikkelharde sport en daarom zijn er strenge regels die iedereen moet respecteren. Er 

wordt niet gescholden en gezeurd en we applaudisseren ook voor de tegenstander. Veel 

nieuwe leden komen van voetbalclubs. Die zijn een andere cultuur gewend. Kijk, die 

jongeren zijn hier vaak en leren dat snel. Maar we denken er over om de ouders daarin 

op te voeden. Het is niet de bedoeling dat je langs de kant gaat staan schreeuwen”.  

 

 

 

Interview: Martin Minnema 
Bridgeclub Almere 

 
“Veel oudere buurtbewoners hebben nu met bridgen een 

plezierige dagbesteding.” 

 
Het bridgeproject in Waterwijk draagt bij aan participatie in de buurt. Martin vertelt wat 

dit betekent voor de club en voor de wijk. 

 

Bridgen in waterwijk haalt ouderen uit isolement 

Met het project Denken en Doen startte de Bridgeclub Almere op 1 maart 2015 

bridgecursussen voor 55-plussers in Waterwijk. Na een mailing van de gemeente 

meldden zich hier maar liefst 105 ouderen voor aan. “De twee doelstellingen van de 

cursussen waren om mensen een mooie denksport te leren en om die mensen uit hun 

isolement te halen en een zinvolle tijdsbesteding te geven. Die doelstellingen hebben we 

volop gehaald”, zegt Martin Minnema van Bridgeclub Almere. 

De bridgecursussen betekenen veel voor de deelnemers persoonlijk en voor de cohesie 

in de wijk. “Veel oudere buurtbewoners hebben nu met bridgen een plezierige 

dagbesteding”, zegt Minnema. “Ze hebben sociale contacten gelegd en 33 zijn 

daadwerkelijk lid geworden van onze vereniging, gewoon omdat ze door deze cursus de 

bridgesport ontdekt hebben.” 



Minnema merkte dat de cursus Bridge als geroepen kwam in de wijk. “Deelnemers 

vertelden me dat ze eenzaam waren. Thuis alleen maar voor de tv zaten. Nu kwamen ze 

hun huis uit, leerden een mooie sport en deden veel contacten op die ook echt 

beklijfden.” 

 

Welzijn bevorderend 

Niet alleen het sociale contact en de sport, maar ook de effecten op het welzijn van de 

deelnemers was duidelijk. “Je kan zeggen dat er echt positieve effecten zijn op de 

volksgezondheid’, licht Minnema toe. “Bridge bevordert de hersenactiviteit. Wat stoppen 

met roken doet voor het lichaam, doet bridge met de geest.” 

De spin-off van de bridgecursus in Waterwijk is groot. Mensen werden lid van de club. 

“En er zijn veel mensen die thuis zijn gaan bridgen. Zo krijgen ze ineens aanloop thuis. 

Dat doet zoveel met de wijk en de mensen.” 

Minnema noemt een mooi voorbeeld: “Er deed een vrouw van 83 jaar mee. Die zei 

tegen me ‘als ik het bridgen niet had, dan zat ik thuis te vegeteren. Nu eet ik zelfs bij 

iemand thuis’. Voor velen is het bridgen het hoogtepunt van de week.” 

 

Succesbeleving 

De cursus doet ook veel met het zelfvertrouwen en de succesbeleving van de 55-

plussers. “Bridgen is geen gemakkelijke sport. Mensen zeiden me dat ze dit vast nooit 

zouden kunnen leren. Maar we hebben ervaren bridgetrainers die beginners laten zien, 

dat ze het wel degelijk kunnen leren. Dat leverde zoveel enthousiasme op. We hebben 

nauwelijks afvallers. En als die er waren, werd hun plaats meteen door anderen 

ingenomen. We hadden zelfs een wachtlijst. Voor onze leden die het project begeleiden 

geeft dat een enorme kick. Bridge in de wijk, dat werkt gewoon”, zegt Minnema trots. 

 

 

 

 

Interview: Daphne Schoenmakers 
Student in Almere en Voorzitter SRV Agon 

 

“Sport zorgt voor binding met elkaar én de stad.” 
 
Een goed sportaanbod is van groot belang voor Almere als studentenstad. Daphne 

vertelt waarom. 

 

Ruim een jaar oud is studentenroeivereniging A.S.R.V. Agon nu. Voorzitter Daphne 

Schoenmakers acht sport onontbeerlijk om in Almere een studentencultuur te creëren.  

“Als je elders in ons land naar sportverenigingen voor studenten kijkt, dan valt op dat 

deze verenigingen al heel oud zijn”, zegt Schoenmakers. “Van oudsher heeft iedere 

studentenstad een universitair sportcentrum. Deze sportcentra ontstonden om de 

studenten ook fysiek gezond te houden en uit te dagen. In Almere hebben we die 

ontwikkeling natuurlijk niet. Toch zijn er nu al drie studentensportverenigingen actief.” 

Almere kan nog niet in het rijtje studentensteden als Groningen, Leiden of Tilburg 

genoemd worden. De uitdaging zit volgens Schoenmakers in het stimuleren van 

studentensport op een manier die bij de nieuwe studentenstad Almere past. “Relatief 

telt Almere namelijk nog maar weinig studenten. De meeste wonen bovendien nog thuis 

en zitten ’s middags gewoon weer in de trein naar hun woonplaats. Die storten zich nog 

niet in die typische studentencultuur. Dat is jammer, want sport zorgt voor binding met 

elkaar én met de stad Almere. Bovendien maken studenten de stad levendiger, 

innovatiever en aantrekkelijker voor nieuwe studenten.” 

 



Studentensport in Almere 

Die historische ontwikkeling van een sportvereniging voor studenten is in Almere dus 

nog niet voorhanden. Dat neemt niet weg dat verenigingen als A.S.R.V. Agon een 

belangrijke rol hebben om de studentencultuur te laten groeien. Schoenmakers: “We 

zijn eigenlijk pioniers. Er was nog helemaal niets in Almere. A.S.R.V. Agon bestaat ruim 

een jaar en begint nu pas een beetje voet aan de grond te krijgen. Het gaat met kleine 

stapjes. Kijk, studenten hebben zeker de behoefte om te sporten, maar het is best een 

klus om een vereniging van de grond af aan op te bouwen. Een mooie stimulans zou zijn 

als studenten de kans krijgen om bij bestaande sportverenigingen een studententeam te 

vormen. Van daaruit kan dat dan worden uitgebouwd onder de vleugels van de 

bestaande verenigingen.” 

 

Fylí Agon 

Als nieuwbakken roeivereniging nam A.S.R.V. Agon vorig jaar het initiatief om in Almere 

een landelijke roeiwedstrijd voor studenten te organiseren, de Fylí Agon. Schoenmakers: 

“Dat was best gewaagd: als premature onervaren vereniging heel studentenroeiend 

Nederland uitnodigen in de polder. Toch kwamen er studentenverenigingen vanuit alle 

delen van het land naar Almere. We hielden een feest en ze konden blijven slapen. Het 

was een groot succes en 2017 staat de Fylí Agon weer op de agenda. Door contact met 

besturen van andere studentenroeiverenigingen leren we over tradities en bijvoorbeeld 

over het organiseren van een wedstrijd. Met deze kennis proberen wij Almere 

studentikozer en sportiever te maken.’’ 

 

 

Interview: Hellen de Leeuw 
Deelneemster aan het project ‘Schaatsen is Super Cool’ voor G-sporters bij de Almeerse 

Schaatsvereniging (ASV) 

 

“Ik heb eigenlijk altijd zin om te gaan schaatsen.” 
 
Sporten is leuk voor iedereen! Lees hier waarom. 

 

Als ze niet zou schaatsen, dan zou ze een heleboel gezelligheid missen. Dat weet Hellen 

de Leeuw, deelneemster aan het project ‘Schaatsen is Super Cool’ voor G-sporters bij de 

Almeerse Schaatsvereniging (ASV), absoluut zeker.  

“Ik heb een poos op voetbal gezeten, maar door een operatie aan mijn hoofd werd dat 

een beetje gevaarlijk”, zegt Hellen terwijl ze op het hoorapparaat achter haar oor wijst. 

“Alex, een vriend van mij, schaatste bij ASV. Nou, dat wilde ik ook wel!”  

Dat is inmiddels alweer drie jaar geleden. Sindsdien schaatst Hellen in de 

wintermaanden iedere donderdag op de ijsbaan bij het Schipperplein en skeelert ze in 

de zomer op de baan van ASV op sportpark Fanny Blankers-Koen. “Ik heb eigenlijk altijd 

zin om te gaan schaatsen. Ik kom in contact met andere mensen waarmee ik kan 

praten. Ik werk bij de Tomingroep in de plantsoenendienst, maar daarnaast zit ik veel 

thuis. Door het schaatsen ontmoet ik andere leuke mensen. Vooral mensen van mijn 

eigen leeftijd. Ik heb ook via het maatjesproject van Super COOL! een lief ‘maatje’ die 

me thuis ophaalt en ook weer naar huis brengt. Dat is Melissa. Die is wel iets jonger dan 

ik.” 

 

Special Olympics 

Ook op zaterdag schaatst Hellen, maar dan in Dronten. Daar krijgt ze schaatsles om zich 

voor te bereiden op de Special Olympics Winter World Games die in maart worden 

gehouden in het Oostenrijkse Graz. Daar doen 3000 sporters uit 110 landen aan mee. 

“In Dronten krijg ik les van een echte trainer. Ik merk dat ik mij dan heel goed moet 

focussen op wat hij zegt. Als ik mij goed concentreer, dan gaat het schaatsen steeds 

beter. Mijn techniek is in die jaren echt veel beter geworden. Ik heb bij de Nederlandse 



wedstrijden al goud en brons gehaald. Ik vind het superspannend om straks in 

Oostenrijk ook te winnen. Maar dat is niet het belangrijkste. Ik vind het al heel fijn dat ik 

mee kan doen. Ik verheug me daar enorm op.” 

 

Iedereen kan sporten 

Hellen is blij dat ze door het schaatsen veel plezierige momenten meemaakt. Zo deed ze 

afgelopen nazomer een dag voor de echte triatlon met een G-team mee aan de No Limit 

Challenge, en ook dat vond ze een fijne ervaring: 20 minuten zwemmen, 25 kilometer 

fietsen en 7 kilometer wandelen. Daar heeft ze ook met de hele groep hard voor 

getraind. “Sporten is goed voor alle mensen en iedereen moet eigenlijk aan sport doen. 

Dat is gezond en je ontmoet ook andere mensen. Helaas moet ik binnenkort afscheid 

nemen van mijn maatje Melissa. Dat vind ik jammer, want ze is heel lief. Maar dan komt 

er vast wel weer een nieuw maatje.” 

 

 

Interview: Wiebe Faber en Oscar Scipio 
Vakleerkracht bewegingsonderwijs 

 

“Onze drijfveer is leerlingen succeservaringen te geven bij 
bewegen.” 

 
Wiebe en Oscar zijn als docent verbonden aan de vakgroep bewegingsonderwijs van de 

Almeerse Scholengroep (ASG) en zijn nauw betrokken bij het AKT. 

 

Een leven lang bewegen na succeservaringen op school 

“Als kinderen ontdekken dat bewegen leuk is, dat ze het kunnen en als ze 

succeservaringen hebben met bewegen, dan blijven ze hun hele leven bewegen”, 

zeggen Wiebe Faber en Oscar Scipio. Beiden zijn gymdocent, leraar binnen naschools 

sport- en beweegaanbod en ze zijn betrokken bij het Almere Kenniscentrum Talent 

(AKT). 

“Onze drijfveer is leerlingen succeservaringen te geven bij bewegen”, zegt Scipio. “We 

bieden hen op niveau bewegen aan met een zo gevarieerd mogelijk beweegaanbod.” Bij 

het gymonderwijs en het naschools bewegen worden twaalf leerlijnen aangeboden. 

“Denk daarbij aan klimmen, doelspelen, tikspelen, balanceren en bewegen op muziek”, 

vertelt Faber. “Daarmee dekken we het hele bewegingsaanbod. We doen dat met 

zelfstandig werken of werken in groepjes waardoor we per gymles wel vier of vijf 

leerlijnen kunnen aanbieden. Daarbij is het sociale aspect bij de bewegingslessen heel 

belangrijk. “Hoe we met elkaar om gaan is een belangrijke pijler.” 

 

Naschools bewegen 

Het naschools bewegen vanuit het AKT gebeurt nu in zeven verschillende Almeerse 

wijken. Daardoor kunnen kinderen in heel Almere meedoen. Op dit moment zijn er 605 

deelnemende kinderen. “We willen uiteindelijk naar tien wijken”, zegt Scipio. “Nu zijn 

alleen nog ASG-scholen moederschool. We zijn in gesprek met de andere besturen zodat 

ook hun scholen mee kunnen doen.” 

Er zijn vier naschoolse projecten. KidsXtra voor de kinderen die extra aandacht nodig 

hebben, Gym+ en Sport+ voor de gemiddelde bewegers, en voor de talentvolle 

bewegers is er een soort talentklas, de ASM-academy. Deze werkt volgens het Athletic 

Skils Model. “Dit is een visie die de gemeente graag bij de sportverenigingen in Almere 

wil implementeren. Het werkt hetzelfde als een plusklas of het talentenlab”, zegt Faber. 

“Excellente bewegers komen er bij elkaar om een net iets uitdagender beweegaanbod te 

krijgen. Maar voor alle kinderen geldt: op het eigen niveau zoeken naar hun eigen 

uitdaging.” 

 

Almere Kenniscentrum Talent (AKT) 



“AKT is de organisatie die alles op het gebied van bewegen en sport in Almere bij elkaar 

brengt om met en van elkaar te leren. Wij zijn daar met naschools bewegen dus een 

onderdeel van”, zegt Scipio. “Het AKT gaat door sportverenigingen en regionale 

trainingscentra gebruikt worden om daar met topsporters aan de slag te kunnen, een 

hotspot voor sport- en beweegtalent dus. De gemeente Almere en de provincie 

Flevoland hopen natuurlijk ook dat er zo meer leerlingen excellente bewegers worden 

die dan kunnen aansluiten bij topsportprogramma’s. Dat kan dus ook vanuit naschools 

bewegen. Dat is een mooi bijeffect.” 

 

 

Interview: Floris Franken 
Almeers windsurftalent 

 

“Ik merk dat ik door deze vorm van trainen absoluut beter surf.” 
 
Floris traint om tot de absolute top in het windsurfen te behoren. Binnen zijn trainingen 

heeft veelzijdig bewegen een belangrijke plek. 

 

Van veelzijdige beweger, via atleet naar specialist in windsurfen 

Om haar windsurftalenten bij de absolute windsurftop te laten horen, traint 

Windsurfvereniging Almere Centraal volgens het Athletic Skills Model. “We trainen 

daarmee met name om eerst een veelzijdige sporter te worden”, vertelt Floris Franken 

(15), een van de grote Almeerse windsurftalenten. 

Door een breed motorische ontwikkeling wordt een sporter beter, met name op de 

langere termijn. Als een jonge sporter zich eenzijdig ontwikkelt zal hij op de korte 

termijn beter zijn dan zijn medesporters, maar de kans is groot dat zijn ontwikkeling 

dan sneller stopt. 

“We trainen bij de windsurfvereniging heel veelzijdig”, zegt Floris. “Het is veel meer dan 

op een plank staan en zeilen. We zijn veel in een gymzaal te vinden waar we trainen op 

snel draaien in een circuitje, we doen touwklimmen, hangoefeningen, maar we gaan ook 

vaak mountainbiken. Al die verschillende sporten zorgen er voor dat we spieren die we 

nodig hebben ook op een andere manier trainen, en dat we daardoor dan atleten worden 

die zich gaan specialiseren en we vervolgens heel goed gaan worden in windsurfen.” 

Deze vorm van trainen levert Floris veel op. “Ik merk dat ik door deze vorm van trainen 

absoluut beter surf. Ik ben fysiek sterker geworden, mijn performance is flink vooruit 

gegaan, ik ga sneller, kortom: ik word een betere surfer.” 

 

Breedmotorische ontwikkeling 

De visie van de breedmotorische ontwikkeling is door de gemeente Almere en de 

provincie Flevoland omarmd. Ook bij een topvoetbalclub als Ajax wordt deze vorm van 

trainen gebruikt: een goede voetballer is daar vooral een goede atleet die goed kan 

voetballen. Daardoor kan deze voetballer echt lang aan de top blijven. 

En dat is precies de route die Floris wil gaan. “Ik train hard om te mogen gaan 

deelnemen aan de jeugd-olympische spelen. En uiteindelijk wil ik aan de echte 

Olympische Spelen gaan meedoen.” 

Dit is ook wat de Windsurfvereniging Almere Centraal voor ogen heeft met haar 

talenten. De club is een Regionaal Trainingscentrum Windsurfen, een plek waar jonge 

topsporters met een breedmotorische opleiding worden voorbereid op een succesvolle 

sportcarrière. 

 

Helen Parkhurst 

Alles valt voor Floris op z’n plek. “Het trainen bij de Windsurfvereniging is prima te 

combineren met school. Ik zit op de Topsport-Talent-school Helen Parkhurst. Daar krijg 

ik voldoende faciliteiten om bijvoorbeeld in de winter in het buitenland te trainen als het 

hier te koud is. Natuurlijk moeten mijn cijfers goed blijven, maar daar zorg ik wel voor.” 



 

Interview: Wouter Koeman 
Projectleider evenementen Judobond Nederland 

 

“Een belangrijk argument om het NK in Almere te organiseren is 
juist dat Topsportcentrum.” 

 
Judobond Nederland heeft in 2016 gekozen om het NK Judo tenminste drie jaar in 

Almere te organiseren.  

 

Almere en het NK judo versterken elkaar 

De Judo Bond Nederland organiseert het NK voor senioren de komende drie jaar in het 

Topsportcentrum in Almere Poort. "Een belangrijk argument om het NK in Almere te 

organiseren is juist dat Topsportcentrum", zegt Wouter Koeman, projectleider 

evenementen Nederlandse judobond. In het verleden had de Judobond al goede 

ervaringen met Almere. "We organiseerden het NK Jiujitsu in het Topsportcentrum", 

zegt Koeman. “Dat was ons zo goed bevallen dat we ook het NK judo voor senioren in 

Almere wilden organiseren. Begin oktober 2016 hebben we dat voor het eerst gedaan. 

En dat was een prima ervaring.” Vooral de accommodatie van het Topsportcentrum valt 

bij de judobond in de smaak. “Het topsportcentrum is modern, compact en een groot 

voordeel is dat het tal van mogelijkheden biedt om rondom het NK van alles in het 

centrum te organiseren”, vertelt Koeman. “We hadden judoclinics, een kinderdojo die als 

kinderopvang ingezet werd, in de skyboxen hadden we een serie bijeenkomsten 

waaronder een met NOC*NSF-officials die bij de Olympische Spelen in Rio actief zijn 

geweest. Juist omdat het topsportcentrum deze faciliteiten biedt, is Almere de perfecte 

locatie voor ons.” 

Aan belangstelling had het NK geen gebrek. In de twee dagen van het NK 2016 kwamen 

er tussen de 700 en 800 bezoekers per dag. “De NOS was er en natuurlijk de regionale 

omroep”, zegt Koeman. “Dat leverde veel exposure voor het judo op en natuurlijk ook 

voor Almere.” 

 

Effect op Almere 

De Judobond Nederland betrekt ook de Almeerse judoclubs bij het NK. “We hebben 

voorafgaand aan het NK uitgebreid met hen om de tafel gezeten. Daar is ook de open 

instuif tijdens de nationale sportweek uit voortgekomen. Almere is een stad met veel 

jeugd. Juist het aantal jeugdleden is groot. Judo is een sport met grote pedagogische 

waarde. Artsen en scholen verwijzen kinderen regelmatig naar de Almeerse judoclubs. 

Respectvol met elkaar omgaan is natuurlijk een belangrijke pijler van het judo. Maar ook 

je energie kwijtraken, zelfvertrouwen opbouwen en gewoon lekker sporten, spelen een 

grote rol”, zegt Koeman. 

 

Versterken 

De toekomst ziet Koeman in Almere zonnig in. “We hebben uitstekende contacten met 

de gemeente Almere en het sportbedrijf. De komende tijd gaan we samen kijken hoe we 

elkaar nog meer kunnen versterken. Daarbij krijgen we veel positieve reacties van de 

judoka’s en coaches op het evenement in Almere. Dus er zijn meer dan genoeg redenen 

om met het NK de komende jaren in Almere te blijven.” 

 

 

Interview: John Bes 
Algemeen Directeur Almere City FC 

 
“We zijn onderdeel van de stad.” 



 
Almere City FC wil van betekenis zijn voor de stad. Zij gebruiken de kracht van topsport 

om bij te dragen aan maatschappelijke doelen via het programma Almere & the City.  

 

Almere City FC werkt met professionals en acteert landelijk op het één-na-hoogste 

niveau. Als topsport-voetbalclub brengt dat ook verantwoording met zich mee, weet 

directeur John Bes. 

“Elke grote stad heeft een eigen profclub. Almeerders kunnen daar dus ook van 

genieten, maar helaas komen ze nog niet in groten getale terug op de tribune”, stelt 

John Bes. “Dat is ook logisch: we zijn nog maar net begonnen. Wie geboren wordt in 

een stad die van oudsher een profvoetbalclub heeft, wordt vaak ook automatisch 

supporter. Dat zorgt voor een stevige basis, die hier nog niet is. Daar is nog een paar 

jaar voor nodig. Die tijd hebben we eigenlijk niet. We doen het echt hartstikke goed, 

maar we willen ons draagvlak in de stad snel vergroten doordat zoveel mogelijk 

voetbalfans, sponsors en ook de overheid de club gaan omarmen. En dat proces is 

gaande. Het zou alleen best wat sneller mogen gaan van mij.” 

 

Almere & the City 

Bes begrijpt als geen ander dat voetbal de meest populaire sport in ons land is. “Of we 

nu in Maastricht, of hier thuis in Almere spelen: We zijn het uithangbord van de stad. 

Twee jaar geleden realiseerden we ons dat we als professionele voetbalclub ook een 

maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben. Toen zijn we begonnen met het project 

Almere & the City. Daarbij stelt de hele club, van terreinknecht tot spelers en technische 

staf, tijd en ruimte beschikbaar om de stad leefbaarder te maken. Met programma’s om 

mensen fitter te maken, om de cohesie in de buurten te versterken en om scholen te 

ondersteunen met leerprogramma’s. Daarmee dragen we uit waar we voor stáán: we 

zijn een onderdeel van deze stad. Ik moet zeggen: het aantal deelnemers groeit nog 

dagelijks. We zijn daar heel trots op. En natuurlijk snijdt het mes aan twee kanten: we 

hopen dat die verbondenheid van Almeerders met de club daardoor ook sterker wordt.” 

 

Aanjager 

Sterker: de club neemt nu het initiatief om Almere & the City ook bij collega-

sportverenigingen aan te bieden. “We hebben bijvoorbeeld een fantastisch project met 

schoolvoetbal”, zegt Bes. “Maar daarmee bereik je niet degenen die niets met voetbal 

hebben. Hoe fantastisch is het wanneer ook de hockeyclub, jeu de boulesclub en 

schaakclub aan Almere & the City gaan meedoen? Ik heb dat voorstel onlangs 

gelanceerd en ik merk dat er bij clubs veel enthousiasme is. Daar gaan we de komende 

periode vervolgstappen in nemen.” 

 

 

  



Tussenstand: feiten en cijfers 

68% 
Sportdeelname 

Van de Almeerders sport 68% 

maandelijks (2014). Daarmee ligt dit 

percentage in de buurt van het landelijk 

percentage van 70%. Deze indicator 

wordt landelijk gehanteerd voor het 

meten van sportdeelname. 

 

Sinds 2001 meten we elke vier jaar de sportdeelname in Almere. Sinds het dieptepunt 

in 2006, waarin 59% van de Almeeders van 16 jaar en ouder maandelijks sportten, 

zien we een stijgende trend in dit sportdeelnamepercentage: 60% in 2010 en 65% in 

2014. Sinds 2014 meten we het sportgedrag van Almeerders van 6 jaar en ouder. In 

2014 lag het percentage Almeerders dat maandelijks sport op 68%. De grootste winst 

is behaald in de categorie mensen dat meerdere keren per week sport. Het 

percentage Almeerders dat helemaal nooit sport is tussen 2006 en 2014 afgenomen 

van 36% naar 28%. 

 

In 2018 voeren we opnieuw een sportdeelnameonderzoek uit onder de Almeerse 

bevolking. 
 

 

Wekelijks sporten 

51,5% van de Almeerders sport elke 

week (2014). Landelijk is dit 53%. Wij 

hechten veel waarde aan deze indicator, 

omdat deze aangeeft hoeveel Almeerders 

daadwerkelijk met regelmaat sporten. 

51,5% 
 

 

53% 
Voldoende bewegen 

Sporten draagt bij aan gezond 

beweeggedrag. 53% van de Almeerders 

voldoet aan de Nederlandse Norm gezond 

Bewegen (2012). Hiermee bewegen 

Almeerders minder dan gemiddeld in 

Nederland. Dat percentage ligt op 61%. 

Ook voldoen minder Almeerders aan de 

fitnorm. 17% tegenover 25% landelijk. 
 

 

Verenigingslidmaatschap 

17,8% van de Almeerders is lid van een 

sportvereniging. Daarmee zorgen de 

Almeerse verenigingen ervoor dat ruim 

35.000 Almeerders met plezier kunnen 

sporten. 

  

17,8% 
Wat opvalt is dat dit percentage flink lager ligt dan het landelijke cijfers. In Nederland 

sport 26,0% van de mensen bij een sportvereniging. Vanaf 2012 is het percentage 

Almeerders dat lid is van een sportvereniging gedaald. In dat jaar was nog 19,2% lid 

van een sportvereniging. En dat terwijl Almeerders wel bijna net zoveel sporten als 

mensen elders in het land. Almeerders sporten dus op een andere manier, 

bijvoorbeeld bij commerciële sportaanbieders of zelf, alleen of met vrienden.  
 

 



Ontwikkeling verenigingslidmaatschap 

 
 

We zien dat met name kinderen vaak lid zijn van een sportvereniging. De piek wat 

betreft verenigingslidmaatschap ligt in de leeftijdscategorie 10-14 jaar. Daarna verliezen 

de sportverenigingen in rap tempo veel leden. In de leeftijd 25-39 jaar zijn nog maar ca. 

12% van de mensen lid van een sportvereniging. Daarna worden weer wat meer mensen 

lid van een sportvereniging. Kijken we wat beter naar de leeftijdscategorie 5-18 jaar, dan 

valt op dat de uitstroom van leden al begint na het 11e levensjaar. Almere is 

weergegeven met de blauwe lijn en de rode lijn geeft het landelijke percentage weer. 

 

 
 

 

Populaire sporten 

De meeste populaire sporten in Almere 

zijn geen verenigingssporten. Juist 

sporten die bij commerciële aanbieders 

kunnen worden beoefend of in de 

openbare buitenruimte staan hoog 

genoteerd en zijn sinds 2006 sterk 

gegroeid. De grootste verenigingssport –

voetbal met ca. 5700 leden- vinden we 

pas terug op plek zeven.  

Top 10 

1. Fitness (conditie) 

2. Hardlopen 

3. Fitness (kracht) 

4. Fietsen 

5. Zwemmen 

6. Wandelen 

7. Voetbal 

8. Dansen 

9. Skeeleren 

10. Skiën 
 

 



200.000+ 
Almere groeit 

De stad telt op dit moment al meer 

dan 200.000 inwoners. De 

verwachting is dat dat er in 2020 

een kleine 210.000 zijn en in 2030 

ruim 240.000. 

 

Almere wordt steeds meer een ‘normale stad’. Ook in Almere is sprake van geleidelijke 

vergrijzing en ontgroening. Wat opvalt is dat de krimp in Almere in de bestaande 

stadsdelen zit en groei in de nieuwe stadsdelen. De grootste groei tot 2030 vindt 

plaats in Almere Poort, gevolgd door Almere Pampus, Oosterwold en Hout 

(Nobelhorst). Dit heeft onder andere gevolgen voor het aantal sportaccommodaties en 

de spreiding daarvan over de stad. 

 

Almere kent minder hoog- en laagopgeleiden en meer middelbaar opgeleiden dan 

gemiddeld in Nederland. Het inkomensniveau ligt nog iets hoger dan het Nederlands 

gemiddelde, maar is de laatste jaren niet meer gestegen. De sociaal economische 

positie van de Almeerse beroepsbevolking is achteruit gegaan, wat onder meer 

betekent dat het aantal bijstandsgerechtigden sneller stijgt dan in andere Nederlandse 

steden. Omdat we weten dat sociaal economische status en het inkomens- en 

opleidingsniveau van invloed zijn op sport- en beweegdeelname, blijft het verzorgen 

van laagdrempelig sport- en beweegaanbod van groot belang.  
 

 

Multicultureel Almere 

Almere is een smeltkroes van culturen. Maar 

liefst 187 verschillende etniciteiten wonen in 

Almere. In 2013 was het percentage inwoners 

met een Nederlandse etniciteit nog 61%, in 

2020 is dit percentage naar verwachting 

gedaald tot 58% en in 2040 tot 52%. 
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Al die mensen met verschillende achtergronden brengen hun eigen gebruiken en 

culturen mee, ook op het gebied van sport en bewegen. Sporten die in de Nederlandse 

samenleving traditioneel populair zijn, zoals voetbal, hockey en tennis, zijn dat onder 

andere bevolkingsgroepen minder. Andere sporten zijn juist weer erg populair, zoals 

vecht- en verdedigingssporten en dans. Het aanbod van sporten in Almere wordt door 

de vele culturen verbreed. Het is niet vanzelfsprekend dat iedereen in 

verenigingsverband wil sporten en actief wil zijn op de manier die we van oudsher 

gewend zijn.  
 

 

  



Achtergronden en randvoorwaarden 

Uitgangspunten 

 
Deze nieuwe sportnota borduurt voort op eerder ingezet beleid. We volgen de route die 

we in 2008 zijn ingeslagen met de ontwikkeling van de integrale vrijetijdsvisie en de 

daaraan gekoppelde sportnota ‘Passie voor Sport’ (2009 – 2013). Dit beleid is verder 

aangescherpt in de visie sport 2.0 en de sportnota ‘Almere: sportieve stad!’ (2013 – 

2016). Nu brengen we nieuwe accenten en nuances aan die passen bij de 

ontwikkelingen in Almere en in de wereld van sport en bewegen. 

 

Sport als onderdeel van een integrale vrijetijdsvisie 

Een integrale vrijetijdsvisie, die zoekt naar raakvlakken, combinaties en synergie tussen 

sport, cultuur, recreatie en andere vrijetijdssectoren. De visie geeft richting aan de 

gewenste ontwikkeling van een integraal Almeers vrijetijdsbeleid tot 2020 en houdt 

daarnaast rekening met de geplande groei van Almere naar 350.000 inwoners na 2030. 

Het vrijetijdsbeleid wil een bijdrage leveren aan een hechte, leefbare woonomgeving én 

aan de versterking van de identiteit van de stad. Deze doelen versterken elkaar. Een 

stad waar bewoners prettig wonen en hun tijd doorbrengen is ook in regionaal verband 

aantrekkelijk. Een sterk profiel en een eigen identiteit maken dat bewoners trots zijn op 

hun stad en zich ermee kunnen identificeren. Sport kan bij uitstek bijdragen aan deze 

doelen: sport is leuk om te doen, het is gezond, biedt mogelijkheden tot sociaal contact, 

ontmoeting en gezelligheid, is een platform voor integratie en binding in de wijk, 

vertegenwoordigt een niet te onderschatten economische waarde, is een bron van 

werkgelegenheid en geeft de stad een sportief profiel. 

 

Sport 2.0, sport als middel voor de versterking van de sociale infrastructuur 

Het kabinet heeft in 2009 in de RRAAM-brief een principebesluit genomen voor een 

drievoudige ambitie voor de noordelijk Randstad: verstedelijking, ecologie en 

infrastructuur in samenhang. Achterliggende ambitie van het rijk is het creëren van een 

krachtige internationale metropoolregio. Hiervoor is ruimte nodig. En in Almere hebben 

we de ruimte. In Almere moet een regionaal en (intern)nationaal wervend milieu worden 

gecreëerd voor mensen en bedrijven. De groei van Almere met 60.000 woningen is 

daarmee zowel een kwantitatieve als een kwalitatieve opgave. Hiermee groeit Almere uit 

tot de vijfde stad van Nederland, met een belangrijke positie in de noordelijke Randstad. 

Bij de ontwikkeling en groei van Almere wordt op het sociale en culturele vlak inzet 

gevraagd. In vergelijking tot andere steden zijn er in Almere relatief weinig bestaande 

traditionele en historisch gegroeide verbanden. En dus heeft sport een belangrijk 

aandeel in het opbouwen van een onderscheidende sociale infrastructuur. Sport draagt 

bij aan onderwijsprestaties, maatschappelijke participatie, het verbinden van 

verschillende culturen en (preventieve) gezondheid(szorg). Ook draagt sport bij aan het 

aanleren van maatschappelijke en sociale vaardigheden. Kortom, er is aanleiding om de 

afstand tussen onderwijs, sport, zorg en welzijn te verkleinen en de relaties te 

intensiveren. In dit kader heeft Almere afspraken gemaakt met het ministerie van 

Volksgezondheid Welzijn en Sport, de Provincie Flevoland en NOC*NSF over de invulling 

van een goed voorzieningenpakket voor sport. Deze afspraken hebben geresulteerd in 

de ontwikkeling van de visie sport 2.0. 

 

Doorontwikkeling sportbeleid: sportnota 2017 – 2020 

Deze sportnota is gebaseerd op het beleid dat we de afgelopen acht jaar op het gebied 

van sport is gevoerd. De elementen die daarin succesvol zijn gebleken nemen we over in 

deze sportnota. De ontwikkelingen van de afgelopen jaren binnen onder meer het 

sociaal domein vragen echter om nieuwe ambities en het aanbrengen van andere 

accenten binnen het Almeerse sportbeleid. We kiezen er daarom voor om de zeven 

speerpunten, zoals die de afgelopen acht jaar zijn gehanteerd, te vervangen door drie 

aandachtsgebieden die voor zowel interne als externe partners overzichtelijk, 



begrijpelijk en aansprekend zijn. Deze aandachtsgebieden sluiten aan bij de drie niveaus 

van de sportinfrastructuur zoals vastgesteld binnen de visie sport 2.0 ‘Almere, stad van 

talent’: De stad als speelveld, de stad voor talent en de stad die uitblinkt. 

 

Almere: sportieve stad! (2013 – 2016) – een terugblik 
 
Vanuit de sportnota hebben we de afgelopen vier jaar aan zeven speerpunten gewerkt; 

speerpunten die niet los van elkaar stonden, maar juist sterk onderling verbonden 

waren. We hebben dit niet alleen gedaan, maar samen met andere gemeentelijke 

afdelingen en diensten en – nog belangrijker – met onze partners in de stad. Sinds 

begin 2016 valt het sportbeleid onder de nieuwe afdeling onderwijs, sport en cultuur als 

onderdeel van de Dienst Sociaal Domein (DSD). Dit stelt ons in staat om nog beter dan 

voorheen de verbindingen tussen sport en andere terreinen te leggen, waarbij we de 

waardevolle verbindingen tussen ‘beleid’ en ‘uitvoering’ koesteren en behouden. 

 

Het aanbod aan sportvoorzieningen is de afgelopen vier jaar versterkt. In Almere Poort 

is het Indoorsportcomplex Olympiakwartier gerealiseerd, terwijl in Buitenhout de 

hockeyaccommodatie voor Buitenhout MHC is gekomen en de rugbyclub Bulldogs naar 

een nieuwe accommodatie op het Fanny Blankers Koen (FBK) sportpark is verhuisd. In 

Almere Haven komt een nieuwe sporthal en met de oplevering van de playground in 

Poort beschikt Almere nu over playgrounds in alle stadsdelen, waardoor bewoners ook 

vrij gebruik kunnen maken van georganiseerde sportactiviteiten in de directe 

woonomgeving.  

Ook zijn verschillende school- en wijkpleinen sportief ingericht met onder ander 

kunstgras speelvelden. Marktpartijen Amvest en Marina Muiderzand hebben met 

ondersteuning van de gemeente een openbare accommodatie voor beachsporten 

ontwikkeld. Als gevolg van de veranderende behoefte van sportbeoefenaars en de 

populariteit van sport- en beweegactiviteiten als wandelen, hardlopen, fietsen en urban 

sport wordt de openbare ruimte steeds belangrijker als sportvoorziening. We slagen er 

steeds beter in om sportieve en beweegvriendelijke aspecten al in het begin van het 

proces te integreren bij de (her)ontwikkeling en groot onderhoud van wijken en 

gebieden. Betrokkenheid bij onder andere de ontwikkeling van ‘Stadstuinen’ in Poort 

Oost en het ‘Rondje Weerwater’ zijn hier mooie voorbeelden van. 

 

Sport als verbinder 

We verbinden sport steeds meer met andere maatschappelijke thema’s binnen het 

sociaal domein als onderwijs, participatie, werkgelegenheid en gezondheid. In 

samenwerking met sportorganisaties zijn verschillende projecten gestart waarbij sport 

wordt ingezet om specifieke maatschappelijke doelstellingen te behalen. Vanuit 

sportbeleid is Almere JOGG-gemeente (Jongeren op Gezond Gewicht) geworden om 

gezond gewicht onder kinderen en jongeren te bevorderen. Deze aanpak is de opstap 

geweest voor het programma Gezonde Jeugd in een Gezonde Stad. 

 

Combinatiefunctionaris als spil in de wijk 

De inzet van combinatiefunctionarissen sport, onderwijs en cultuur en buurtsportcoaches 

was essentieel voor de rol van sport en cultuur binnen het sociaal domein. Naast het 

organiseren van laagdrempelige sportactiviteiten op scholen en playgrounds, zijn zij de 

ogen en oren in de wijk en hebben zij de contacten met inwoners, wijkteams en 

organisaties die daar actief zijn. Om sport nog meer te verankeren binnen de 

maatschappij is versterking en doorontwikkeling van deze rol noodzakelijk. 

 

In verbinding met verenigingen 

Door intensief contact van onze verenigingsadviseurs met de Almeerse 

sportverenigingen, hebben we een vertrouwensrelatie met het merendeel van de 

verenigingen opgebouwd.  We hebben daardoor een goed beeld van de zaken die binnen 

de Almeerse verenigingen spelen en zijn goed in staat om in te spelen op eventuele 



problemen waar verenigingen mee kampen. De sportcafés die we drie keer per jaar 

organiseren hebben daar zeker aan bijgedragen. De toekomstbestendigheid van 

sportverenigingen vraagt de komende periode extra aandacht. Door veranderingen in de 

behoefte van sporters, veranderende regelgeving en de ontwikkelingen binnen het 

sociaal domein staat de traditionele sportvereniging zoals we die kennen onder druk. Het 

type sportaanbod en de rol binnen de wijk vragen om heroverweging binnen het 

verenigingsbeleid. Met NOC*NSF zijn we daarom gestart met een traject om een ‘open 

club’ gedachte op gang te brengen. Op het gebied van duurzaamheid zijn een tiental 

verenigingen aan de slag gegaan via het gemeentelijke programma ‘energie werkt’ om 

hun accommodatie duurzamer te maken. 

 

Talentontwikkeling 

Het belang van talentontwikkeling binnen ons sportbeleid is groter geworden. Almere is 

een stad met veel jonge mensen met een diversiteit aan talenten. In dit kader hebben 

we –met behulp van een IFA subsidie van de provincie Flevoland – het Almere 

Kenniscentrum Talent (AKT) opgezet. Dit expertisecentrum heeft een fysieke locatie in 

het Indoorsportcomplex Olympiakwartier en zorgt voor beweegprogramma’s verspreid 

over de hele stad. De ontwikkeling van beweegvaardigheid staat binnen het AKT 

centraal. Het gaat hierbij niet alleen om topsport, maar juist ook om breedtesport. Bij de 

programmering zijn onder andere scholen, sportverenigingen en buurtsportcoaches en 

combinatiefunctionarissen betrokken. Naast het AKT zijn er in Almere voor drie sporten 

Regionale Trainingscentra en werkten we samen met Topsport Flevoland voor de 

ondersteuning van individueel topsporttalent. Almere heeft de nodige Nederland-, 

Europees en wereldkampioenen geleverd, die tijdens de verschillende felicitatierondes in 

‘de spotlight’ zijn gezet. 

 

Toonaangevend Topsportcentrum 

Het Topsportcentrum is nog steeds een toonaangevende indoor sportaccommodatie in 

Nederland. In de afgelopen periode vonden er jaarlijks ca. 40 tot 45 evenementen 

plaats. Dit zijn onder andere interland wedstrijden, NK’s, EK’s, WK’s, internationale 

wedstrijden en andere toonaangevende sportevenementen, zoals bijvoorbeeld het Univé 

Gymgala. Daarnaast vonden er ook trainingen en zakelijke evenementen plaats. Verdere 

doorontwikkeling en profilering is noodzakelijk om toonaangevend te blijven en de 

(boven) regionale aantrekkingskracht van Almere als topsportlocatie te blijven 

behouden. 

 

Kansrijke ontwikkelingen voor de vestiging van grote (top)sportaccommodaties als een 

ijsbaan en het nationale tenniscentrum zijn samen met initiatiefnemers en externe 

stakeholders onderzocht, maar vooralsnog heeft dat niet geleid tot daadwerkelijke 

realisatie van die voorzieningen. 

 
 

Sport als onderdeel van de Dienst Sociaal Domein 

 
De ontwikkeling en uitvoering van het sportbeleid zijn ondergebracht bij de afdeling 

Onderwijs, Sport en Cultuur binnen de Dienst Sociaal Domein (DSD). We ontwikkelen 

sportbeleid vanuit het brede beleidsteam onderwijs, sport en cultuur, terwijl uitvoering 

valt onder het team sportaccommodaties. Deze twee teams zijn nauw met elkaar 

verbonden en er is sprake van een sterke wisselwerking tussen de beide teams. 

 

De afdeling Vastgoed is verantwoordelijk voor onze binnensportaccommodaties en 

verenigingsgebouwen. We besteden het onderhoud van de buitensportaccommodaties 

uit aan marktpartijen die daarin zijn gespecialiseerd en ook de gemeentelijke 

zwembaden worden geëxploiteerd door een private partij. In beide gevallen zijn wij als 

gemeente eindverantwoordelijk. 



 

Sport is verweven in de samenleving. Om sportbeleid goed te kunnen ontwikkelen en 

uitvoeren werken we daarom continu samen met onze collega’s van andere diensten en 

afdelingen. 

 

Afdeling Onderwijs, Sport en Cultuur 

De afdeling Onderwijs, Sport en Cultuur staat midden in de samenleving. We vinden het 

belangrijk dat onderwijs, sport en cultuur bereikbaar en toegankelijk zijn voor iedere 

Almeerder. Vanuit die overtuiging dragen wij bij aan de kracht en het plezier van de 

bewoners van Almere. We bieden mensen een omgeving waarin zij de kans hebben om 

hun talenten optimaal te ontwikkelen, sociale vaardigheden op te doen en creatief te 

leren denken, zodat zij succesvol kunnen deelnemen aan de samenleving, nu en later. 

Inzet op onderwijs, op sport en kunst & cultuur is preventie in de ware zin van het 

woord. We richten ons op effecten op de lange termijn, zowel voor het individu als voor 

de samenleving als geheel. De gedachte is: maak wat sterk is sterker zodat minder 

mensen een beroep hoeven doen op steun vanuit de overheid.  

 

Belofte 

Wij werken vanuit passie en bevlogenheid voor de stad Almere en haar inwoners. We 

zijn betrokken bij alle Almeerders en doen wat nodig is om hen alle kans te geven om 

het maximale uit zichzelf te halen en te groeien en te bloeien.   

We doen dit door te zorgen voor een kwalitatief, hoogwaardig en breed 

voorzieningenaanbod, een programmering op maat passend bij de behoefte van de 

Almeerders en door het ondersteunen en faciliteren van initiatieven. We spreken hierbij 

ook de energie en de kracht aan die bij bewoners en onze partners in de stad aanwezig 

zijn.  

 

Sport en bewegen in Almere; wat kost het? 
 
De totale structurele uitgaven voor sport 

bedragen € 11,9 miljoen in 2017. Dit is 

exclusief investeringsbudgetten. 

Verreweg het grootste deel van de 

uitgaven heeft betrekking op 

accommodaties (49%), gevolgd door 

personele lasten en overhead (31%) en 

activiteiten en beleid (20%). Een klein 

deel, ca. 20%, van de kosten voor 

sportaccommodaties wordt in rekening 

gebracht bij de gebruikers. Voor een 

groot deel is de ingebruikgeving van de 

accommodaties voor de gebruikers een 

indirecte vorm van subsidie.  

 
 

Zie voor een verdeling op hoofdlijnen ook het onderstaande overzicht.  

 

Op hoofdlijnen  % € 

    
Activiteiten en Beleid  20%      

2.392.000  
Personele lasten en Overhead 31%          

3.647.000  
Accommodaties  49%          

5.867.000  



Totaal            
11.906.000  

 

De kosten voor sportaccommodaties hebben betrekking op de sporthallen, 

zwembaden, playgrounds, sportvelden en buitensportgebouwen, met uitzondering van 

de eigenaarslasten van de gebouwde voorzieningen (o.a. OZB, onderhoud, 

kapitaallasten, verzekeringen). Deze zijn ondergebracht bij de afdeling vastgoed. 

Personele lasten en overhead betreffen de inzet van de sporthalbeheerders, 

toezichthouders van de buitensportaccommodaties en beleidsmatige capaciteit terwijl 

onder de post activiteiten en beleid onder meer de kosten van de buurtsportcoaches 

en combinatiefunctionarissen en kosten voor sportstimulering, sportevenementen en 

verenigingsondersteuning vallen. 

 
 

 

Fonds Verstedelijking Almere 
 
Onder de noemer Almere 2.0 werken we samen met het Rijk en de provincie Flevoland 

aan de groei van Almere. Het gaat dan niet alleen om het toevoegen van nieuwe 

woningen, maar ook om een goede bereikbaarheid en een groter aanbod van 

voorzieningen. Zo kan Almere zich verder ontwikkelen als een stad in de regio, waar het 

aantrekkelijk wonen, werken en recreëren is en blijft. Om deze ontwikkeling vorm te 

geven zijn met het Rijk en de provincie Flevoland afspraken gemaakt om deze opgave 

gezamenlijk aan te pakken. Eén van de maatregelen daarbij was het gezamenlijk 

inrichten van het Fonds Verstedelijking Almere (FVA). Binnen dit fonds is de komende 10 

jaar € 150 miljoen beschikbaar.  

 

Voor de komende vijf jaar is een Voorlopig Meerjarenprogramma vastgesteld. Hierin 

wordt voorgesteld om Almere 2.0 de komende jaren langs vijf programmalijnen in te 

richten. Samen met de beleidsvelden cultuur en onderwijs kijken we naar de 

mogelijkheden om de komende jaren voorstellen uit te werken om een aanvraag uit FVA 

te doen. Hierbij kijken we met name naar de programmalijnen 2 en 4, terwijl sport en 

bewegen ook een prominente plek krijgt bij de ontwikkeling van het Rondje Weerwater 

binnen programmalijn 1. 

 

Programmalijn 1: Versterken hart van de stad 

Om Almere op de lange termijn een rol als onderscheidende kern binnen de 

grootstedelijke regio Amsterdam te laten vervullen, krijgt het hart van de stad de 

komende jaren een forse impuls. Er wordt toegewerkt naar een centrum met een 

voorzieningenniveau dat hoort bij een stad van 200.000 tot 300.000 inwoners. Het 

gebied wordt zichtbaar en voelbaar als hart van de stad, zal een sterkere regionale 

betekenis krijgen en wordt dé ontmoetingsplek voor zowel bewoners als bezoekers. De 

oevers van het Weerwater en het Weerwater zelf worden aantrekkelijker en beter 

geschikt gemaakt voor cultuur, sport en recreatie. Er is plaats voor (hoger) onderwijs en 

het station en de stationsomgeving worden aangepakt.  

  

Programmalijn 2: Versterken leer- en werkomgeving 

De aanwezigheid van voorzieningen maakt een stad aantrekkelijk. Binnen 

Noordvleugelverband wordt in Almere bijgeschakeld op het onderwerp Onderwijs. De 

onderwijsketen wordt versterkt door het scheppen van een wetenschappelijke 

praktijkwerkplaats die Almere en Flevoland toonaangevend maakt in het adresseren van 

mondiale vraagstukken op het gebied van voedsel.  

  

Programmalijn 3: De Energieneutrale en Afvalloze stad 

De Noordvleugel is ambitieus op het gebied van energie en de verwerking van afval. 

Binnen Almere wordt de lat hoog gelegd op twee onderdelen. Het streven is om in 2022 



zowel energieneutraal als afvalloos te zijn. Almere wordt een stad waar zoveel mogelijk 

energie wordt benut uit hernieuwbare bronnen en waar afval wordt gebruikt als 

grondstof. Kennis die in Almere wordt opgedaan wordt gedeeld met de partners in de 

Noordvleugel.  

  

Programmalijn 4: Versterken verblijfsplekken, cultuur, recreatie en toerisme 

Eén van de grote kwaliteiten van de Noordvleugel ten opzichte van andere stedelijke 

regio’s in Europa is de toegang tot grote groen- en recreatiegebieden. Over tien jaar 

kent Almere een aantal plekken in en om de stad die de stad zelf én de Noordvleugel 

van de Randstad naar een hoger niveau brengen. Plekken die de stad en de regio 

aantrekkelijker maken als verblijfsgebied, als recreatiegebied en die het toerisme 

bevorderen. Binnen de grenzen van Almere is er gelegenheid om een aantal grote 

festivals en bovenlokale sportvoorzieningen te organiseren. Daarnaast bouwt Almere 

verder aan haar eigen gezicht in het culturele landschap, complementair aan de regio. 

Op dit moment worden in ieder geval de volgende plekken herkend: Nationaal Park 

Oostvaardersplassen, Kustontwikkeling Almere Poort/Duin, Dagrecreatie: Boswachterij 

Almeerderhout en Kasteellocatie.  

  

Programmalijn 5: Vernieuwende woningbouw 

In de Noordvleugel is een forse vraag naar woningen. Met de bouw van 60.000 

woningen levert Almere de komende decennia een belangrijke bijdrage aan het 

opvangen van deze regionale woningbehoefte. Het betreft niet alleen een kwantitatieve 

opgave. Er is een landelijke opgave aan het door ontwikkelen van woonconcepten. De 

woningbouwopgave van Almere wordt opgepakt door onderscheidende woonmilieus van 

hoge kwaliteit aan de stad en de regio toe te voegen. Almere blijft vooraan lopen met de 

ontwikkeling van vernieuwende stedenbouw waarbij de woonconsument centraal staat 

en waarmee woonmilieus en woonconcepten worden ontwikkeld die onderscheidend zijn 

in de Noordvleugel. 

 

 

Rijksmiddelen en fondsen 
 

Wij maken waar mogelijk gebruik van Rijksmiddelen en fondsen. Dit doen we in 

samenwerking met onze maatschappelijke partners en sportaanbieders in de stad. Zo 

worden vanuit de ‘Impuls brede scholen, sport en cultuur’ al sinds 2009 de 

combinatiefunctionarissen sport, onderwijs en cultuur aangesteld. Daar zijn vanaf 2012 

de buurtsportcoaches bijgekomen. Daarnaast spelen sportaanbieders in Almere ook in 

op de mogelijkheden die de Sportimpuls hen sinds 2012 biedt. Dit heeft de afgelopen 

jaren tot een impuls op het sport- en beweegaanbod in de stad geleid.  

 

 

Monitoring en evaluatie: resultaten op het scorebord 
 

Monitoring en evaluatie zijn bedoeld om te kunnen achterhalen of we de doelstellingen 

van het sportbeleid behalen en om aan te kunnen tonen in welke mate het behalen van 

de doelstellingen het gevolg is van het gevoerde beleid.  

 

Eens in de vier jaar voeren we daarom het sportdeelnameonderzoek uit. Dit doen we 

weer in 2018. We vragen de Almeerse sportverenigingen elke twee jaar naar hun 

ervaringen via de verenigingsenquête en gebruiken gegevens uit de KISS-database van 

NOC*NSF. We meten de beweegvaardigheid van Almeerse kinderen vanuit het AKT. 

Daarnaast zijn er andere onderzoeken, uitgezet vanuit de gemeente, waarin ook 

onderdelen van het sportbeleid meegenomen worden. We werken hierbij samen met de 

afdeling onderzoek en statistiek. Onderzoek naar beweeggedrag en gezonde leefstijl 

vindt plaats in het kader van het programma Gezonde Jeugd in een Gezonde Stad.  



 

We evalueren doorlopend en na afloop van de looptijd van de sportnota. Hiervoor 

gebruiken we de volgende methoden: 

 Analyse van de gegevens afkomstig van de monitoring.  

 Een gerichte documentenstudie. 

 Specifieke interviews met stakeholders.  

 

We leggen hierbij de focus op: 

 De hoofddoelstelling, rol en visie van de gemeente Almere op sportgebied.  

 De 3 beleidsniveaus: evaluatie van (het behalen van) de doelstellingen. 

 De bijdrage van het sportbeleid aan de maatschappelijke effecten. 

 De samenwerking met het veld en andere beleidsterreinen. 

 

 


