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Bijlage 1. ‘Transferpunt Sport’ 
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TPS stelt zichzelf o.a. de volgende doelstellingen (TPS, 2011): 

 Bemiddelings- of ondersteuningstrajecten voor (Nijmeegse) sportorganisaties realiseren; 

 Samenwerkingsverbanden creëren met (onderwijs)instellingen in de regio 

 Sportleerbedrijven inrichten bij sportverenigingen;  

 Congressen en workshops organiseren die gericht zijn op kennisuitwisseling tussen 

sportorganisaties en/of het onderwijs.  

 

Het management van TPS bestaat momenteel uit Rob ter Horst en Jasper van Houten. De 

uitvoerende kern van TPS is het ‘taakteam’. Het taakteam bestaat uit 3e en 4e jaars studenten van de 

bacheloropleiding Sport, Gezondheid en Management (SGM) aan de HAN te Nijmegen. Op 

onderstaande afbeelding is het organigram van TPS visueel weergegeven. 

Afbeelding 1. Organigram Transferpunt Sport 

 

De primaire activiteiten van TPS zijn ‘verenigingsondersteuning’ en ‘vereningingsonderzoek’. Vragen 

van lokale sportorganisaties worden door TPS gekoppeld aan aanbieders (3e en 4e jaars studenten 

SGM) van relevante kennis en/of capaciteit. 3e Jaars studenten werken momenteel in koppels aan 

uiteenlopende projecten die verenigingen hebben aangevraagd, te denken valt aan: het opstellen 

van een communicatieplan, adviseren over een vrijwilligersbeleid, het maken van een 

contributieplan etc. Naast de verenigingsondersteuning zijn in opdracht van TPS recentelijk twee 

grootschalige onderzoeken gestart door 4e jaars studenten in het kader van de ‘Buurtbattle’ en het 

‘Olympisch Plan 2028’. 

 

TPS snijdt met haar dienstverlening het mes aan twee kanten: 

1) de georganiseerde sport krijgt namelijk toegang tot extra capaciteit en actuele 

deskundigheid; 

2) het onderwijs profiteert van waardevolle stageplekken en praktijkervaringen. 
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Bijlage 2. ‘De gemeente Arnhem’ 
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Hier volgen de sterktes & zwaktes en de trends & ontwikkelingen van de de gemeente Arnhem, 

beschreven in de rapportage ‘Tussenbalans visie 2015’ (2011).  
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Bijlage 3. ‘Olympische ambities’ 
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NOC*NSF heeft in 2009 de volgende acht ambities geformuleerd: 
 

1.Topsportambitie 

 Nederland heeft in 2016 een vruchtbaar topsportklimaat waarin sporters optimaal kunnen 

presteren.  

 Nederland bezet structureel een top 10 positie op de diverse wereldranglijsten. 

Dit wil men bereiken door: 

 Het creëren van een excellerende omgeving, te beginnen met (aankomende) topsporters betere 

mogelijkheden te bieden zich verder te ontwikkelen via Centra voor Topsport en Onderwijs en 

Nationale Topsport Centra. Dat zijn expertisecentra van internationale allure voor alle facetten 

van de topsport: de beste coaches, voortreffelijke accommodaties, wetenschappelijke 

begeleiding, topsportgeneeskunde, sportfysiologie, testlaboratoria, sociaal-maatschappelijke 

begeleiding. Wonen, trainen en onderwijs onder één dak. 

 Het creëren van een topsportcultuur, te beginnen met topsporters via een tweede-carrièrebeleid 

voldoende mogelijkheden te bieden om behalve hun topsportcarrière ook een passende 

maatschappelijke loopbaan op te bouwen. 

 

2. Breedtesportambitie 

 Nederland is in 2016 een samenleving waarbij het beoefenen en beleven van sport voor jong 

en oud een belangrijke kwaliteit is in hun leven.  

 Minimaal 75% van de Nederlanders uit alle lagen van de (multiculturele) samenleving doet in 

2016 regelmatig aan sport. 

Dit wil men bereiken door: 

 Het creëren van een faciliterende omgeving, te beginnen met het aantal 

breedtesportaccommodaties te vergroten én de bereikbaarheid te verbeteren. 

 Het creëren van een echte breedtesportcultuur, te beginnen met werknemers (weer) te laten 

sporten door bedrijfssport te bevorderen.  

 

3. Sociaal-maatschappelijke ambitie 

Nederland heeft in 2016 een sociaal klimaat waarin men met plezier samenleeft, trots is Nederlander 

te zijn en graag iets bijdraagt aan de maatschappij. 

Dit wil men bereiken door: 

 Sportparticipatie in achterstandswijken te vergroten en bruggen te slaan naar het 

sportverenigingsleven. 

 Sportverenigingen te ontwikkelen tot maatschappelijke organisaties en zelfs tot openbare 

voorzieningen. 

 

4. Welzijnsambitie 

 Nederland heeft in 2016 een gezonde bevolking: fitte werknemers, vitale ouderen, en minder 

mensen met overgewicht. Voldoende beweging en gezonde voeding zijn de norm. 

Dit wil men bereiken door: 

 Het stimuleren van meer sport en beweging door het aantal breedtesportaccommodaties te 

vergroten, bedrijfssport te bevorderen, passend sportaanbod te realiseren om senioren (weer) 

aan het sporten te krijgen, sportorganisaties en begeleidend kader te professionaliseren en sport 

op school te bevorderen. 
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 Gezonde voeding te stimuleren in sportkantines, op sportevenementen en op scholen. 

 

5. Economische ambitie 

 Nederland heeft in 2016 een sterke, competitieve economie, mede dankzij een grotere 

arbeidsparticipatie, een toegenomen arbeidsproductiviteit, meer aandacht voor innovatie en 

een sterk internationaal imago. 

Dit wil men bereiken door: 

 Leerlingen en studenten uitdagend onderwijs te bieden, waarbij individuele talenten beter 

worden herkend en ontwikkeld, en prestaties worden beloond. 

 Innovatie en wetenschap te stimuleren. 

 

6. Ruimtelijke ambitie 

 Nederland is in 2028 een land met een goed leefklimaat, voldoende sportaccommodaties, en 

een goede mobiliteit, zodat het organiseren van Olympische en Paralympische Spelen nog 

beter mogelijk is. 

Dit wil men bereiken door: 

 Het uitwerken van de Olympische Hoofdstructuur. 

 Het doortrekken van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT 2020) 

naar een MIRT 2028. 

 Het opstellen en in de praktijk brengen van een visie op groen en gezondheid. 

 

7. Evenementen ambitie 

 Nederland staat in 2016 wereldwijd bekend om zijn grote ambitie en talent voor het 

organiseren van grote sport- en culturele evenementen. 

Dit wil men bereiken door: 

 Het creëren van excellente voorwaarden voor een proactief evenementenbeleid, te beginnen 

met het opzetten van een Evenementenbureau als expertise- en kenniscentrum op het gebied 

van de acquisitie, de organisatie, de promotie en de publiciteit rond evenementen. En het 

opzetten van een Host Broadcasting Garantiefonds, Evenementenfonds en Accommodatiefonds, 

om onze ambities en activiteiten op het gebied van evenementen te financieren. 

 Het naar Nederland halen van meer sport- en culturele evenementen met een grotere diversiteit 

aan takken van sport. 

 

8. Media-aandacht ambitie 

 Door het vergroten en verbreden van de media-aandacht voor sport is in 2016 de 

sportbeleving in Nederland dusdanig toegenomen dat we een top drie positie bezetten in 

Europa. 

 Mede daardoor groeit het aantal mensen dat regelmatig aan sport doet. 

Dit wil men bereiken door: 

 Het realiseren van een rijk aanbod in de breedte en in de diepte, te beginnen met het 

voorbereiden, bouwen en lanceren van een Crossmedia Platform Sport, gericht op de 

informatievoorziening over vier mediakanalen: televisie, web-tv met video-on-demand, mobiel-

tv en doelgroep-tv in (o.a.) clubhuizen van sportclubs. Daarnaast heeft het Crossmedia Platform 

Sport aandacht voor alle bestaande en toekomstige media. 
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Bijlage 4. ‘Het integrale VSG-model’ 
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Het integrale VSG-model bestaat uit het Sportstimuleringsmodel, het Sociale ontwikkelingsmodel en 

het Economische ontwikkelingsmodel (VSG, 2011).  

 

Het Sportstimuleringsmodel 

Dit sportbeleid wordt minimaal aanwezig geacht bij elke gemeente. Hierbij staat de vergroting van 

sportdeelname onder alle lagen van de bevolking centraal. Binnen het Sportstimuleringsmodel zijn er 

twee varianten mogelijk. De eerste mogelijkheid is alleen reactief accommodatiebeleid. De tweede 

mogelijkheid bestaat uit een Sportondersteuningsbeleid. Deze heeft niet alleen een 

accommodatiebeleid maar geeft onder andere ook actief ondersteuning aan vrijwilligers en 

verenigingen en de versterking van de band tussen school, buurt en sport. Gemeentes die op het 

niveau van het Sportstimuleringsmodel zitten, dragen bij aan de ‘breedtesportambitie’ van het 

OP2028. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afbeelding 2. 

Sportstimuleringsmodel 

 

Het Sociale ontwikkelingsmodel 

In dit model wordt sport gestimuleerd, maar ook instrumenteel ingezet om sociale doelstellingen te 

realiseren. Deze doelstellingen zijn vooral gericht op de volksgezondheid, maatschappelijke 

verbondenheid en betrokkenheid. Net als in het Sportstimuleringsmodel zijn er ook bij dit model 

twee varianten mogelijk. Bij de eerste mogelijkheid wordt sport gekoppeld aan gezondheidsbeleid.  
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Hierbij wordt de nadruk gelegd op beweegactiviteiten die relatief weinig blessures en ongelukken 

opleveren, maar duidelijk bijdragen aan kracht, lenigheid en uithoudingsvermogen. Bij de tweede 

mogelijkheid gaat het om de bevordering van maatschappelijke verbondenheid. Sport brengt 

mensen bij elkaar, geeft de gelegenheid iets voor elkaar te doen en geeft de mogelijkheid actief 

bepaalde normen en waarden over te dragen. Gemeentes die op het niveau van het Sociale 

ontwikkelingsmodel zitten, dragen bij aan de ‘breedtesportambitie’, de ‘sociaal-maatschappelijke 

ambitie’ en/of de ‘welzijnsambitie’ van het OP2028. 

Het Economische ontwikkelingsmodel 

Hierbij wordt sport gestimuleerd en instrumenteel ingezet voor de economische doelstellingen als 

verbetering van het toeristisch imago, de werkgelegenheid en/of het vestigingsklimaat. In het 

Economische ontwikkelingsmodel zijn drie varianten te onderscheiden: City marketing, innovatie en 

werkgelegenheid. Bij City marketing is het de bedoeling dat sport er toe moet bijdragen dat de stad 

of gemeente eerder herkend wordt als aantrekkelijke toeristische bestemming, woonplaats en/of 

plaats van vestiging voor een bedrijf. Bij innovatie gaat het om steden die beschikken over hoger 

onderwijsinstellingen, instituten, labatoria , technologisch geavanceerde bedrijven en/of medische 

instellingen waar onderzoek gedaan wordt. De innovatie is dan gericht op sport. Het kan dan 

bijvoorbeeld gaan om voeding, kleding of prestatieverbetering. In de variant werkgelegenheid gaat 

het om gemeenten die bedrijven in de sportsfeer naar zich toe trekken. Dit zijn dan 

sportartikelenfabrikanten, sportbonden, maar ook commerciële sportaanbieders. Gemeentes die op 

het niveau van het Economische ontwikkelingsmodel zitten, dragen bij aan de ‘breedtesportambitie’ 

en afhankelijk van waar de nadruk op gelegd wordt kan het bijdragen aan de ‘ruimtelijke ambitie’, 

‘economische ambitie’, ‘topsportambitie’ of ‘evenementenambitie’. 

Afbeelding 4. Economische ontwikkelingsmodel 
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Bijlage 5. ‘Theorie- en praktijkgericht onderzoek’ 
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In een theoriegericht onderzoek gaat het om het helpen oplossen van een probleem in de 

theorievorming op een bepaald vakgebied, en daarbinnen op een bepaald onderwerp.  We kunnen 

de volgende theoriegerichte onderzoeken onderscheiden: 

 

 Theorie ontwikkelend onderzoek: wordt toegepast wanneer er hiaten zijn in de theorievorming; 

bestudeerd dient te worden of bestaande theorieën generaliseerbaar zijn voor die gebieden 

waarbinnen zich nieuwe ontwikkelingen hebben voorgedaan. 

 Theorie toetsend onderzoek: Hierbij wordt een bestaande theorie of meerdere theorieën 

getoetst, eventueel bijgesteld en/of verfijnd. 

 

Praktijkgericht onderzoek heeft als uitgangspunt een bijdrage te leveren aan een interventie om een 

bestaande praktijksituatie te veranderen. We kunnen de volgende praktijkgerichte onderzoeken 

onderscheidden: 

 

 Probleem signalerend onderzoek: Hierbij wordt een scheiding gelegd tussen een wenselijke en 

feitelijke situatie of ontwikkeling. Er moet voornamelijk duidelijk worden, waarom iets een 

probleem is. 

 Diagnostisch onderzoek: Hierbij wordt uitgegaan van het disfunctioneren van een systeem en 

wordt er inzicht verkregen in achtergronden, oorzaken en samenhang van de problematiek in 

kwestie (vaak binnen één thema). Hierin kan men grofweg drie vormen van diagnostisch 

onderzoek onderscheiden: oorzakenonderzoek, opinieonderzoek en gap analysis.  

 Ontwerpgericht onderzoek: Dit wordt vaak gebruikt om te komen tot structurele of 

beleidsmatige oplossingen (interventies). Hier kan men een onderscheid maken in vier soorten 

vereisten: functionele, contextuele, gebruikers- en structurele vereisten. 

 Verandergericht onderzoek: Hierbij wordt een interventie gecontroleerd aan de hand van een 

controlelijst (ook wel monitoringproject). 

 Evaluatieonderzoek: Hierbij vindt aan de hand van vooraf vastgestelde criteria een beoordeling 

plaats van de situatie die na de interventie is ontstaan. Het betreft hier ex post 

evaluatieonderzoek. Er zijn een drietal typen ex post evaluatieonderzoeken te onderscheiden: 

plan-, proces- en productevaluatie. (Verschuren & Doorewaard, 2007: 42-65) 
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Bijlage 6. ‘Overzicht documenten inhoudsanalyse’  
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Stadsthema Economie 
1. Economische agenda 2015 ‘Koers op kansen’ 
2. Tweejarig actieplan 2009-2010 

 
Stadsthema Arnhem en de recessie 

3. Perspectiefnota 2010-2013 
 

Stadsthema Wonen en Leven 
Wonen 

4. Woonvisie 2015 
 Ruimtelijk beleid 

5. Tussenrapportage structuurplan Arnhem 2010 
6. De gemeente Arnhem Grond(ig) bezien 2005 

Maatschappelijke ontwikkeling 
7. Stad in Balans tot 2015 

Sport en Spel 
8. Werkdocument sport over de breedte 2002 
9. Staat van de sportaccommodaties 2011 
10. Startnotitie sport en bewegen 2011 
11. Nota Ruimte voor de Jeugd (Spelennota) 2010 – 2020 

Onderwijs en Jeugd 
12. Integraal Huisvestingsplan voor het Primair Onderwijs 2010-2013 
13. Kadernota brede school 
14. Integraal Jeugdbeleid 2008-2011 

 
Stadsthema Werk en Inkomen 

15. Vrijwilligersbeleid inzet op inzet 2004 
16. Startnotitie Armoede Agenda 2008-2011 
17. Stadsagenda Arnhem omarmt 2008-2011 

 
Stadsthema Zorg en Welzijn 

18. Beleidsplan WMO 2008-2011 
 

Stadsthema Kunst en Cultuur 
19. Samenvatting en toekomstprofielen 2001-2005-2015 

 
Stadsthema Verkeer en Vervoer 

20. Verkeersagenda 2010-2020 
21. Stedelijk verkeer en vervoersplan 2000-2010 

 
Stadsthema Arnhem Energiestad 

22. Programmaplan 2010-2014 
 
Overkoepelende documenten beleid Arnhem 

23. Tussenbalans Visie Arnhem 2015 
24. Het Arnhems Lenteakkoord 2010-2014 
25. MJPB 2011-2014 

tal blz. Linda: 112 pagina’s (5 documenten) 

Aantal blz. Sophie 
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Bijlage 7. ‘Gespreksprotocol semigestructureerde diepte-interviews’ 
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Algemeen 
Het interview zal op de gewenste locatie van de respondent plaatsvinden. Tijdstip en dergelijke 
worden dan ook in overleg met de respondent afgesproken. De interviews zullen ongeveer 60 
minuten in beslag nemen en opgenomen worden op een taperecorder.  
 
Introductie (5 minuten) 
 
In het begin is, bij de kennismaking, tijd voor een kopje koffie of thee (om tevens de respondent op 
zijn gemak te stellen). De respondent weet uit de aankondiging(mail) wat er van hem/haar verwacht 
wordt tijdens het interview. Volgende gegevens zullen (o.a.) tijdens de introductie genoteerd 
worden:  
 

 naam(optioneel); 

 functie  Kunt u ons vertellen over uw functie binnen de gemeente Arnhem? 

 

Hierna zal kort aan de respondent (nogmaals) duidelijk worden gemaakt wat het doel van het 
interview is.  
 
Doelstelling 
Middels het diepte-interview informatie verkrijgen over de visie van de respondent omtrent het 
gemeentelijk beleid van Arnhem in het kader van het OP2028. 
 
Onderwerpen 
A. Beleidsvorming binnen de gemeente Arnhem 

B. Visie op OP2028  

C. OP2028 en het beleid van de gemeente Arnhem  

 
Tijdens de afsluiting van de introductie zal er gevraagd worden of er vooraf nog 
vragen/onduidelijkheden zijn; misschien dat de respondent nog iets anders wil mededelen. Daarna 
wordt er aangegeven dat de respondent vrij is alles te vertellen met betrekking tot het onderwerp, 
dat meningen niet fout kunnen zijn. Tot slot wordt nogmaals benadrukt dat het zeer op prijs wordt 
gesteld dat hij/ zij mee wil werken aan het diepte-interview en dat het interview ongeveer 60 
minuten zal duren.  Daarop zal het interview beginnen en zal elk onderwerp beginnen met een vraag 
waarop de ondervraagde van alles kan antwoorden en langzaam maar zeker zullen de vragen steeds 
gerichter worden.  
 
 
A. Beleidsvorming binnen de gemeente Arnhem  (15 minuten) 
“Veel theorie gehad over beleid.. erg benieuwd naar de praktijk..”: 

 Kunt u ons vertellen hoe de beleidsvorming binnen de gemeente Arnhem plaatsvindt?  

o Agendavorming 

o Beleidsvoorbereiding 

o Beleidsbepaling 

 Welke factoren belemmeren de beleidsvorming?  

 Welke factoren dragen positief bij aan beleidsvorming binnen de gemeente Arnhem? 

 
 
B. Visie op het Olympisch Plan 2028 (10 minuten) 
“De gemeente Arnhem heeft zich als een van de acht grote gemeenten van Gelderland geschaard 
achter het OP2028..” 
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 Wat verstaat u onder het OP2028? 

 Hoe kan een gemeente zoals Arnhem volgens u bijdragen aan het realiseren van het 

OP2028? 

 
C. OP2028 en het beleid van de gemeente Arnhem (25 minuten) 
“ We willen nu met behulp van zeven onderwerpen (facetten integrale VSG-model) meer inhoudelijk 
ingaan op het OP2028...” 

 Wat is uw visie op ... ? 

 In welke mate vindt u dat ..... terug dient te komen binnen het gemeentelijk beleid van 

Arnhem? 

o Waarom?   

o Op welke wijze? 

 
Slotvraag = Waar dienen wij tot slot rekening mee te houden bij het opstellen van ons advies?  
 
Afsluiting (5 minuten) 
“Bedankt. Dit waren al mijn vragen. Het interview zal uitgeschreven worden en binnen 3 dagen naar 
u worden toegezonden waarna u de tekst kan controleren op juistheid.” 
 
Heeft  u zelf nog opmerkingen/vragen?” 
 
 
 
 
 
Bij het opstellen van dit gespreksprotocol is rekening gehouden met de volgende criteria: 

 maak enkelvoudige en eenduidige vragen; 

 maak geen suggestieve vragen of stellingen die het antwoord van de respondent als het ware in 

een bepaalde richting sturen; 

 laat aanvragen aansluiten bij de belevingswereld van de respondent; 

 vermijd moeilijke woorden; 

 maak vragen waarin de geïnterviewde zijn antwoord met een concreet voorbeeld dient te 

illustreren. (Van Thiel, 2007:89) 
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Bijlage 8. ‘Codering inhoudsanalyse’  
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Binnen het Sportstimuleringsmodel heeft de onderzoeker zichzelf de volgende vraag gesteld: op 

welke wijze draagt de gemeente Arnhem in haar beleid bij aan het verhogen van de sportdeelname 

onder alle lagen van de bevolking? Per facet worden onderstaande codes gebruikt om relevante tekst 

te verzamelen. 

1. Sportaccommodatiebeleid:  

a. Code – ‘accommodatie’: hieronder valt alle beleidstekst waar in het beleid wordt 

geschreven over het beschikbaar stellen van accommodaties waar sport bedreven kan 

worden; kwaliteitsverbetering van accommodaties; uitbreiding van aantal 

accommodaties. 

2. Sportondersteuningsbeleid: 

a. Code – ‘middelen’: hieronder valt alle beleidstekst waar in het beleid wordt geschreven 

over alle andere middelen dan onder de code ‘accommodatie’ die de deelname aan 

sport stimuleren. Voorbeelden hiervan zijn: verzorgen van cursussen voor vrijwilligers, 

versterking van het onderwijs op het gebied van lichamelijke opvoeding en sport, de 

opname van sport in het aanbod van na- en buitenschoolseopvang, ondersteunen van 

sportraad e.d. 

 

Binnen het Sociale ontwikkelingsmodel heeft de onderzoeker zichzelf de volgende vraag gesteld: Op 

welke wijze zet de gemeente Arnhem in haar beleid sport in voor sociale doeleinden? Per facet 

worden onderstaande codes gebruikt om relevante tekst te verzamelen. 

1. Sport, bewegen en gezondheid: 

a. Code – ‘Gezondheid’: hieronder valt alle beleidstekst waar in het beleid wordt 

geschreven over het inzetten van sport en bewegen ter bevordering van de 

volksgezondheid. Volksgezondheid wordt hier gezien als de gezondheid van de bevolking 

van de gemeente en de zorg daarvoor door verschillende instanties.  

2. Maatschappelijke verbondenheid: 

a. Code – ‘maatschappelijke betrokkenheid in en door sport’: hieronder valt alle 

beleidstekst waar in het beleid wordt geschreven over het inzetten van sport en 

bewegen ter bevordering van de maatschappelijke verbondenheid. Hieronder wordt 

verstaan dat sport mensen bij elkaar brengt; de gelegenheid biedt iets voor elkaar te 

doen en actief bepaalde normen en waarden over te dragen.  

 

Binnen het Economisch ontwikkelingsmodel heeft de onderzoeker zichzelf de volgende vraag 

gesteld: Op welke wijze zet de gemeente Arnhem in haar beleid sport in ter bevordering van de 

lokale economie? Per facet worden onderstaande codes gebruikt om relevante tekst te verzamelen. 

1. Citymarketing:  

a. Code – ‘marktaandeel’: hieronder valt alle beleidstekst waar in het beleid wordt 

geschreven over het inzetten van sport om het marktaandeel van de gemeente te 

versterken. Het versterken van het marktaandeel wordt hier gezien als het vergroten of 

veranderen van het vestigingsklimaat van een gemeente in het binnen en/of buitenland: 

het vergroten van de naamsbekendheid en/of veranderen van het imago.   

2. Innovatie: 

a. Code – ‘Innovatie’: hieronder valt alle beleidstekst waar in het beleid wordt geschreven 

over innovaties binnen de gemeente in of door sport. Onder innovatie zal hier gekeken 

worden naar nieuwe ontwikkelingen in de sport- en beweegsector. 
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3. Werkgelegenheid: 

a. Code – ‘werk’: hieronder valt alle beleidstekst waar in het beleid wordt geschreven over 

het verhogen van de werkgelegenheid in de sportsector. Waarmee de gemeente als doel 

heeft bedrijvigheid in de sportsfeer naar zich toe te trekken.  
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Bijlage 9. ‘Uitwerking inhoudsanalyse’  
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Stadsthema Economie 
 
Bestudeerde documenten: 
1. Economische agenda 2015 – Koers op kansen + bijlage: Actieplan 2009-2010 

 
De Economische agenda is een instrument bij het tegengaan van de maatschappelijke tweedeling en het vergroten van de aantrekkelijkheid van de stad 
(maken onderdeel uit van de vier stadsprogramma’s van de gemeente Arnhem). De Economische agenda geeft een koersbepaling voor de langere termijn, 
tot 2015. Arnhem stelt dat ze een stevige economische positie heeft en een duidelijke economische koers, gericht op het behoud van bestaande 
bedrijvigheid en de versterking van sectoren waarin Arnhem bijzonder en kansrijk is. Zodoende zal Arnhem tot 2015 haar sterke sectoren uitbouwen en 
kansrijke clusters extra aandacht geven. Hoe Arnhem dit voor de periode 2009 t/m 2010 wil aanpakken wordt in grove lijnen beschreven in het tweejarig 
Actieplan 2009-2010. Onderstaande tabel geeft een weergave van de wijze waarop de documenten tezamen invulling geven aan de verschillende facetten 
van het integrale VSG-model: 
 

  
Integraal VSG-model 

 

Sociale ontwikkelingsmodel Sportstimuleringsmodel Economische ontwikkelingsmodel 

Maatschappelijke 
verbondenheid 

Sport, 
bewegen en 
gezondheid 

Sportstimuleringsbeleid Accommodatiebeleid Citymarketing Innovatie Werkgelegenheid 

Documenten  

Economische 
agenda Arnhem 
2015 + bijlage 
Actieplan 2009-
2010 

    Binnen de sector 
Toerisme en Vrije 
tijd wil Arnhem 
een versterking, 
verbreding en 
vernieuwing 
van het aanbod in 
(zakelijke) 
toerisme en 

 Binnen de sector Zorg 
en Welzijn wil 
Arnhem meer 
werkgelegenheid 
creëren door o.a.: 
- het bundelen en 

versterken van 
het cluster met 
welness, sport en 
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Toelichting:  

Arnhem wil in de komende jaren extra aandacht geven aan de kansrijke clusters Energie en Milieutechnologie en Mode en Vormgeving. Binnen de 

documenten wordt in het kader van deze clusters niet aangesloten op de verscheidene facetten van het integrale VSG-model. Met betrekking tot de sterke 

sectoren Zakelijke dienstverlening, Zorg en Welzijn en Toerisme en Vrije Tijd die Arnhem in de toekomst wil uitbouwen, wordt invulling gegeven aan twee 

facetten van het Economische ontwikkelingsmodel binnen het  integrale VSG-model: Citymarketing en Werkgelegenheid.   

  

vrijetijdsbesteding.  
Uitbouwen van 
de sector 
waarborgt volgens 
Arnhem de 
ontwikkeling 
en 
aantrekkelijkheid 
van de stad. In het 
Actieplan 2009-
2010 wordt 
geschreven dat 
men o.a. streeft 
naar een betere 
benutting van de 
potenties van 
Papendal. 

gezondheid 
tracht Arnhem 
extra werk-
gelegenheid te 
realiseren voor 
middelbaar en 
lager opgeleiden. 

- Stimuleren van 
innovaties en 
betere 
aansluiting met 
Health Valley 
(Nijmegen), met 
als doel: groei 
van bedrijvigheid 
en werk 
gelegenheid voor 
hoger opgeleiden  
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Stadsthema Arnhem en de recessie 
 
Bestudeerd document: 
1. Perspectiefnota 2010-2013 
 
In de Perspectiefnota 2010-2013 wordt de aftrap gegeven voor de discussie over en prioritering van de komende meerjarenprogrammabegroting, die in het 
najaar wordt vastgesteld. Met de nota wordt de laatste perspectiefnota in deze raadsperiode voorgelegd. De negen belangrijke keuzevraagstukken die 
centraal in dit document staan zijn: ‘De profilering van Arnhem’, ‘De Binnenstad’, ‘Wonen en Bouwen’, ‘De ontwikkeling in de wijken’, ‘Leefbaarheid, 
Klimaat en Milieu – en alternatieve mobiliteitsconcepten’, ‘Werk, werk, werk’, ‘Meer integraliteit in welzijn en zorg’, ‘Jeugd’ en ‘Geld’. In dit document 
komen vooral aandachtspunten naar voren welke verwerkt staan in de vier stadsprogramma’s: ‘Aantrekkelijke Centrumstad’, ‘Verbeteren van de woon- en 
leefomgeving’, ‘Participatie en werk’ en ‘Zorgzame stad’. 

  
Integraal VSG-model 

 

Sociale ontwikkelingsmodel Sportstimuleringsmodel Economische ontwikkelingsmodel 

Maatschappelijke 
verbondenheid 

Sport, 
bewegen en 
gezondheid 

Sportstimuleringsbeleid Accommodatiebeleid Citymarketing Innovatie Werkgelegenheid 

Documenten  

Perspectiefnota 
2010-2013 

- De de gemeente 
Arnhem wil 
verbetering van de 
sociale situatie in 
krachtwijken 
bereiken door onder 
andere de 
sportdeelname met 
5% te vergroten. 
 
- De gemeente gaat 
armoedebestrijding 
aan met 
maatschappelijke 

 - Een nieuw specifiek 
aandachtspunt van de 
gemeente is sport. 
Aandacht voor een 
combinatie van 
breedtesport en 
topsport en daarbij 
behorende 
voorzieningen is van 
belang met het oog op 
een eventuele 
toekomstige 
kandidatuur van 
Nederland 

 - Bij de profilering 
van Arnhem zal de 
komende jaren 
ook de positie van 
top- en breedte 
sport betrokken 
worden. 
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Toelichting:  De gemeente Arnhem geeft met de perspectiefnota 2010-2013 binnen het integrale VSG-model invulling aan de facetten: Maatschappelijke 

verbondenheid, Sportstimuleringsbeleid en Citymarketing van het Sociale ontwikkelmodel, het Sportstimuleringsmodel en het Economisch 

ontwikkelingsmodel. 

participatie; deze is 
gericht op deelname 
van kinderen aan 
sport en cultuur. 

voor de Olympische 
Spelen. 
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Stadsthema Wonen en leven 
 
Bestudeerd document: 
1. Woonvisie 2015 

 
In de Woonvisie beschrijft de de gemeente Arnhem haar beleid voor de verbetering van Arnhem als woonstad. De de gemeente Arnhem heeft haar visie op 
het woonbeleid voor de komende jaren verwoord onder het motto ‘Arnhem aantrekkelijke woonstad in balans’. De gemeente  streeft ernaar, een ruime en 
gevarieerde keuze aan woningen en woonomgevingen te bieden, die recht doet aan de verschillende wensen van de woonconsument, aan de diversiteit van 
de bevolking en aan de kenmerken van de verschillende wijken en buurten in de stad. Het huidig beleid dient daarbij te verschuiven van aanbodgericht 
bouwen naar klantgericht bouwen. Deze visie wil de gemeente uitwerken aan de hand van de volgende twee doelstellingen: 

1. Het op peil brengen en houden van de nieuwbouwproductie in Arnhem 
2. Het verhogen van de variatie en diversiteit in de woningvoorraad waarbij de kwalitatieve woningvraag van de consument leidend is.  

 
Onderstaande tabel geeft een weergave van de wijze waarop het document invulling geeft aan de verschillende facetten van het integrale VSG-model: 

 

 

Toelichting:  De gemeente Arnhem geeft met haar Woonvisie 2015 geen invulling aan het integrale VSG-model.   

  
Integraal VSG-model 

 

Sociale ontwikkelingsmodel Sportstimuleringsmodel Economische ontwikkelingsmodel 

Maatschappelijke 
verbondenheid 

Sport, 
bewegen en 
gezondheid 

Sportstimuleringsbeleid Accommodatiebeleid Citymarketing Innovatie Werkgelegenheid 

Documenten  

Meerjarenbeleidsplan 
WMO 2008-2011 
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Bestudeerd document: 
1. Tussenrapportage structuurplan Arnhem 2010 
 
De tussenrapportage structuurplan Arnhem 2010 richt zich op drie hoofdonderwerpen. Allereerst het structuurplan als kader voor ruimtelijke regie en 
afstemming; het gaat hierbij om horizontale afstemming binnen de gemeente tussen meerdere beleidsterreinen en verticale afstemming met recent beleid. 
Het structuurplan is tevens het kader voor ruimtelijke ontwikkelingen in de stad. Nieuwe initiatieven, te ondernemen door gemeente en marktpartijen, 
worden geagendeerd vanuit de samenhang van de stad als totaal. Als laatste gaat het structuurplan in op de formele onderlegger voor plannen en 
procedures. De analyse bij deze drie onderwerpen zal iedere keer ingaan op de actuele bijstelling van onderdelen van het structuurplan, de uit te voeren 
acties in 2005/2006 en de agendering van onderwerpen voor een integrale herziening in 2006/2007. 

 

Toelichting:  De gemeente Arnhem geeft met Tussenrapportage structuurplan Arnhem 2010 invulling aan één facet van het Sociale ontwikkelingsmodel 
binnen het integrale VSG-model, namelijk: maatschappelijke verbondenheid.  

  
Integraal VSG-model 

 

Sociale ontwikkelingsmodel Sportstimuleringsmodel Economische ontwikkelingsmodel 

Maatschappelijke 
verbondenheid 

Sport, 
bewegen en 
gezondheid 

Sportstimuleringsbeleid Accommodatiebeleid Citymarketing Innovatie Werkgelegenheid 

Documenten  

Tussen 
rapportage 
structuurplan 
Arnhem 2010 

-  Integratie van 
sport- en 
spelfuncties in het 
MFC voor de 
lichamelijke 
ontwikkeling van 
Kinderen en de 
sociale 
gemeenschap in de 
buurt. 
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Bestudeerd document: 
1. De gemeente Arnhem Grond(ig) bezien 2005 
 
Het voeren van een actief grondbeleid betekent dat de de gemeente Arnhem zelf gronden geschikt maakt voor de uiteindelijke bestemming; de 
zogenaamde bouwgrondproductie. Het proces om tot bouwgrond te komen kan worden omschreven als de ondernemingsgewijze omzetting van ruwe 
grond naar bouwrijpe grond, waarbij het veelal gaat om een langjarig proces. Het primaat om de financiële haalbaarheid van de transformatie van de 
gronden te beoordelen ligt bij de grondexploitatie. Het document Arnhem Grond(ig) bezien is verdeeld in deel A en B. In deel A wordt gesproken over de 
strategie van het grondbeleid en deel B gaat in op de financiën van het grondbeleid. 
 

 

Toelichting: Dit document geeft geen invulling aan het integraal VSG-model. 
  

  
Integraal VSG-model 

 

Sociale ontwikkelingsmodel Sportstimuleringsmodel Economische ontwikkelingsmodel 

Maatschappelijke 
verbondenheid 

Sport, 
bewegen en 
gezondheid 

Sportstimuleringsbeleid Accommodatiebeleid Citymarketing Innovatie Werkgelegenheid 

Documenten  

De gemeente 
Arnhem 
Grond(ig) bezien 
2005 
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Bestudeerd document: 
1. Stad in balans, Visie op de Maatschappelijke Ontwikkeling van Arnhem tot 2015 

 
In de ‘Stad in balans’ staat de visie van de gemeente Arnhem op de maatschappelijke ontwikkeling in Arnhem. Arnhem geeft daarin aan voor welke 
hoofdopgaven zij staat op sociaal, maatschappelijk en cultureel gebied.  Sociaal, maatschappelijk en cultureel Arnhem is een stad met twee gezichten. Het 
ene gezicht wordt bepaald door een aantal sterke punten van de stad. Arnhem is een stad met een omvangrijke werkgelegenheids- en koopfunctie en heeft 
een aantal toeristische en recreatieve trekkers. De stad heeft markante wijken en een gevarieerde multiculturele bevolking. Het aanbod aan voorzieningen 
voor cultuur, sport en onderwijs is rijk en gevarieerd. De keerzijde van de medaille is een stad met veel werklozen en mensen die van een uitkering 
afhankelijk zijn. Veel mensen nemen niet deel aan de samenleving en er zijn veel maatschappelijke randgroepen. Er zijn (te) veel huurwoningen en 
aanzienlijke problemen met de leefbaarheid en de veiligheid. Zodoende heeft de stad tot 2015 de keuze gemaakt om in te zetten op vier thema’s: sociale 
cohesie, integratie, veiligheid en omgaan met tweedeling. 
 
Onderstaande tabel geeft een weergave van de wijze waarop het document invulling geeft aan de verschillende facetten van het integrale VSG-model: 

  
Integraal VSG-model 

 

Sociale ontwikkelingsmodel Sportstimuleringsmodel Economische ontwikkelingsmodel 

Maatschappelijke 
verbondenheid 

Sport, 
bewegen en 
gezondheid 

Sportstimuleringsbeleid Accommodatiebeleid Citymarketing Innovatie Werkgelegenheid 

Documenten  

Stad in Balans 
 

Arnhem heeft als 
doel om de sociale 
cohesie in de stad te 
versterken, zodat 
meer mensen op 
verschillende 
manieren actief 
deelnemen aan de 
samenleving. Dit 
willen zij onder 
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Toelichting:  De gemeente Arnhem geeft met ‘Stad in Balans’ invulling aan één facet van het Sociale ontwikkelingsmodel binnen het integrale VSG-model, 

namelijk: maatschappelijke verbondenheid.  

  

andere bereiken via 
sociaal-culturele 
participatie. Hierbij 
dient o.a. de 
deelname aan sport 
te stijgen.  
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Bestudeerd document: 
1. Sport over de breedte, werkdocument: visie op sport en bewegen in Arnhem 
 
Het werkdocument is een beleidsvisie waarin de gemeentelijke visie op sport èn bewegen in Arnhem gepresenteerd wordt. Deze visie is opgedeeld in vijf 
verschillende thema’s: 

1. Sport: breed en integraal  
2. Kwaliteit in sportverenigingen 
3. Arnhemse accommodaties/voorzieningen en sportkaart  
4. Arnhem (top)sportevenementenstad  
5. Dienstverlening, interactie en belangenbehartiging in de sport 

Ten aanzien van bovenstaande thema’s worden lopende initiatieven, aanwezige problematieken als toekomstige ontwikkelingen aangestipt en kernpunten 
geformuleerd, waar Arnhem in de toekomst op in wil zetten binnen haar sportbeleid.  
 
Onderstaande tabel geeft een weergave van de wijze waarop het document invulling geeft aan de verschillende facetten van het integrale VSG-model: 

  
Integraal VSG-model 

 

Sociale ontwikkelingsmodel Sportstimuleringsmodel Economische ontwikkelingsmodel 

Maatschappelijke 
verbondenheid 

Sport, 
bewegen 
en 
gezondheid 

Sportstimuleringsbeleid Accommodatiebeleid Citymarketing Innovatie Werkgelegenheid 

Documenten  

Sport over 
de breedte 
 

  Arnhem heeft binnen het 
thema ‘Sport: breed en 
integraal’ een zestal 
kernpunten geformuleerd, 
welke de deelname aan 
sport stimuleren: 
a. initiatieven tot 

De gemeente stelt zichzelf 
ten doel actief bij te dragen 
aan voldoende en 
kwalitatief goede 
sportaccommodaties. Op 
navolging hiervan heeft de 
gemeente binnen het 

Binnen het thema  ‘Arnhem 
(top)sportevenementenstad’ 
wil Arnhem (top)sport 
inzetten als stadspromotie, 
met als kernpunt: uitvoeren 
van het uitwerkingsplan 
evenementen.   
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vernieuwing, verbreding en 
verbetering van de 
bereikbaarheid van het 
sportaanbod worden 
gestimuleerd 
b. sport nadrukkelijk op de 
agenda plaatsen bij verdere 
ontwikkeling 
van de brede 
school/verlengde schooldag 
c. herijking van de afspraken 
met het onderwijsveld over 
de kwaliteit 
van het bewegingsonderwijs 
d. ontwikkelen van 
samenwerkingsmodellen 
tussen school, 
(sport)buurtwerk en 
sportverenigingen 
e. evaluatie van de inzet van 
breedtesportgelden 
f. steunen van initiatieven op 
andere beleidsterreinen 
waarbij 
samenwerking met sport 
plaatsvindt 
 
Arnhem heeft binnen het 
thema ‘Kwaliteit in 
sportverenigingen’ een vijftal 
kernpunten geformuleerd, 
welke de deelname aan 
sport stimuleren: 

thema ‘Arnhemse 
accommodaties/ 
voorzieningen en 
sportkaart’ een viertal 
kernpunten geformuleerd: 
a. het in beeld brengen van 
de bestaande en de 
gewenste 
sportvoorzieningen in stad 
en wijk 
b. prioriteit bij de inkleuring 
van het 
voorzieningenaanbod op 
het 
terrein van 
bewegingsonderwijs, 
buitensportaccommodaties, 
zwemmen en 
schaatsen/skeeleren 
c. aansluiten bij 
wijkontwikkelingsplannen 
d. starten van een pilot 
voor een wijksportkaart in 
Presikhaaf  
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a. onderzoek naar de manier 
waarop sportverenigingen 
kunnen 
worden ondersteund 
b. ondersteuning van 
samenwerkingsinitiatieven 
c. aanstellen van een 
verenigingscontactpersoon 
d. (pilot) planmatige 
ontwikkeling van (kwaliteit 
van) 
sportverenigingen 
e. onderzoek naar 
mogelijkheden om 
jeugdopleidingen te 
verbeteren 
 
Binnen het thema  ‘Arnhem 
(top)sportevenementenstad’ 
wil Arnhem initiatieven 
bevorderen welke leiden tot 
verbetering van het 
(top)sportniveau, met  name 
in de sfeer van  
jeugdopleidingen.   
 
Binnen het thema  
‘Dienstverlening, interactie 
en belangenbehartiging in 
de sport’ heeft Arnhem 
twee kernpunten 
geformuleerd: 
a. onderzoek naar de 
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Toelichting:  De gemeente Arnhem geeft met het werkdocument binnen het integrale VSG-model invulling aan de facetten: Citymarketing, 

Sportstimuleringsbeleid en Sportaccommodatiebeleid van het Economisch ontwikkelingsmodel en het Sportstimuleringsmodel. 

  

mogelijkheden voor het 
realiseren van een 
sportservicepunt of 
sportloket 
b. evaluatie van de rol van 
de Arnhemse Sport 
Federatie als 
belangenbehartiger en 
verenigingsondersteuner 
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Bestudeerd document: 
1. De staat van de sportaccommodaties in Arnhem 2011 

 
De accommodatienota is een beschrijving van de huidige sportinfrastructuur, voorzien van inventarisatie van knelpunten en behoeften. Er is voor de diverse 
takken van sport en accommodatiesoorten onderzoek gedaan naar ’de staat van de sport(accommodaties)’. Dit is gedaan voor de buitensport, de 
binnensport, het zwemmen en voor het Sportcentrum Valkenhuizen. Ook ligt er een studie naar de mogelijkheden voor de watersport. Binnen het 
onderzoek is gelet op de spreiding, de kwantiteit en de kwaliteit van de accommodaties. De beschrijving van de huidige sportinfrastructuur voor wat betreft 
eerder genoemde accommodaties heeft geleid tot enkele beleidsoverwegingen ten behoeve van verdere beleidsontwikkeling bij het opstellen van een 
nieuwe sportvisie. Arnhem wenst in haar komend beleid de volgende vijf uitgangspunten te hanteren: 
1. Accommodaties zijn een verlengstuk van gemeentelijke ambities 
2. Verschuiving in doelgroepen, inzet van sport als middel en verbreding van het beleidsobject vragen om multifunctionaliteit 
3. Aanbod efficiënter en effectiever organiseren 
4. Bereikbaarheid is belangrijk maar niet een must 
5. Bijdragen aan een leefbare en aantrekkelijke woonomgeving 
 
Onderstaande tabel geeft een weergave van de wijze waarop het document invulling geeft aan de verschillende facetten van het integrale VSG-model: 
 

  
Integraal VSG-model 

 

Sociale ontwikkelingsmodel Sportstimuleringsmodel Economische ontwikkelingsmodel 

Maatschappelijke 
verbondenheid 

Sport, 
bewegen en 
gezondheid 

Sportstimuleringsbeleid Accommodatiebeleid Citymarketing Innovatie Werkgelegenheid 

Documenten  

De staat van de 
sportaccommodaties 
in Arnhem 2011 
 

   Het zorg dragen voor 
voldoende binnen- en 
buitensportaccommodaties 
en een optimale inzet en 
multifunctioneel gebruik 
van diverse 
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accommodaties 
bevorderen draagt bij aan 
de gemeentelijke 
sportdoelstellingen en 
ambities (uitgangspunt 1). 
 
De de gemeente Arnhem 
streeft een 
multifunctioneel gebruik 
van voorzieningen na 
vanuit de overweging dat 
een gezamenlijk gebruik 
het draagvlak voor een 
accommodatie vergroot en 
ontmoetingsmogelijkheden 
verruimt (uitgangspunt 2). 
 
Gezien de financiële 
situatie van de de 
gemeente Arnhem ligt een 
uitgebreid extra 
investeringsprogramma op 
het terrein van de sport 
niet voor de hand. 
Zodoende wil Arnhem 
inzetten op een zo efficiënt 
mogelijk gebruik van de 
bestaande voorzieningen 
en beperking van de 
onvermijdelijke extra 
investeringen 
(uitgangspunt 3). 
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Toelichting:  De gemeente Arnhem geeft met ‘De staat van de sportaccommodaties in Arnhem 2011’ invulling aan één facet van het Sportstimuleringsmodel 

binnen het integrale VSG-model, namelijk: accommodatiebeleid.  

Het stimuleren van sport 
en bewegen vraagt om een 
goed bereikbaar aanbod. 
Accommodaties en 
voorzieningen dicht bij huis 
verlagen de drempel tot 
sport- en beweegdeelname  
Arnhem wil hier op 
inzetten met in het 
achterhoofd dat niet 
iedere accommodatiesoort 
dicht bij huis gerealiseerd 
kan worden (uitgangspunt 
4). 
 
Arnhem stelt zichzelf als 
uitgangspunt dat de 
voorzieningen in wijken die 
achterblijven in 
sportdeelname voldoende  
dienen te zijn om de 
gewenste groei aan 
sportdeelname te kunnen 
opvangen c.q. dienen een 
stimulans tot 
sportdeelname  
te zijn (uitgangspunt 5). 
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Bestudeerd document: 
1. Startnotitie visie sport en bewegen 2011 
 
Startnotitie visie sport en bewegen 2011 is een kader stellend document met een meerjarig perspectief. Hierbij wordt gedacht aan een periode van tien 
jaar. De visie zal jaarlijks worden vertaald in een Programma Sport & Bewegen. Onder meer de volgende thema’s zullen in de Visie ‘Sport & Bewegen’ 
richtinggevende uitspraken bevatten die worden uitgewerkt in jaarlijkse programma’s: modernisering sportverenigingen, accommodatiebeleid, 
tarievenbeleid, breedtesport/topsport, norm overschrijdend gedrag, de wijk en stad als geheel, Olympische Spelen 2028 / Nederland Sportland in 2016, 
specifieke doelgroepen, bewegingsonderwijs, sportbeleid in relatie tot de kerntakendiscussie en regionalisering. 

  
Integraal VSG-model 

 

Sociale ontwikkelingsmodel Sport stimuleringsmodel Economische ontwikkelingsmodel 

Maatschappelijke 
verbondenheid 

Sport, 
bewegen en 
gezondheid 

Sportstimuleringsbeleid Accommodatiebeleid Citymarketing Innovatie Werkgelegenheid 

Documenten  

Startnotitie 
visie sport en 
bewegen 
2011 

- De gemeente 
waardeert en 
ondersteunt de 
maatschappelijke 
activiteiten van 
Vitesse en zullen dit 
ook blijven doen. 

 - Door toenemend 
geweld op sportvelden 
wil de gemeente hierbij 
helpen geweld een halt 
toe te roepen. Dit wil zij 
doen door bijvoorbeeld 
deskundigheid te bieden, 
campagnes te faciliteren 
en verbindingen te 
leggen met andere 
beleidsprogramma’s zoals 
veiligheid en jeugd. 
 
- De gemeente wil 
vitale(re) 

- De gemeente wil 
spreiding en 
efficiënter gebruik 
van accommodaties 
door zelf te gaan 
sturen op het gebruik 
ervan. 
 
- De realisatie van 
multifunctionele 
centra moet tot 
aanzienlijk betere 
voorzieningen leiden. 
 
- De de gemeente 

- Arnhem heeft 
zich met andere 
steden, de G32, 
verbonden aan 
de Nederlandse 
kandidaatstelling 
voor de OP2028. 
Dit willen ze o.a. 
doen om 
(top)sport in de 
stad te promoten 
en verbinding te 
zoeken met sport 
en bewegen in 
de wijken. 

- De gemeente 
wil een 
tarievensysteem 
ontwikkelen dat 
beloningen 
bevat om 
organisaties te 
verleiden, een 
actieve bijdrage 
te leveren aan 
de doelen van 
het 
gemeentelijk 
sportbeleid. 
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sportverenigingen als 
aanjager en stimulans 
voor sporten en bewegen 
en kan hier op sturen 
door herziening van het 
tarievensysteem, 
verenigingsondersteuning 
en –advies. 
 
-De gemeente gaat meer 
een faciliterende en 
stimulerende rol spelen 
om bij te dragen aan 
meer sportende en 
bewegende Arnhemmers. 
 
- De gemeente investeert 
vooral in breedtesport 
om het percentage 
Arnhemmers te verhogen 
die bewegen en/of 
sporten. Deze 
investeringen zijn gericht 
op alle sportactiviteiten 
die een breed publiek 
dienen en die niet onder 
de noemer van topsport 
en/of professionele sport 
vallen. 
 
- De gemeente gaat op 
het gebied van sport en 
bewegen vooral aandacht 

Arnhem stuurt aan 
op samenwerking 
met Lingewaard, 
Overbetuwe, 
Renkum en Rheden 
voor centrale 
sportaccommodaties. 
Hierdoor zullen 
kosten over meer 
gemeenten worden 
verdeeld en zullen 
regionale 
accommodaties van 
goede kwaliteit meer 
gebruikers trekken. 
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Toelichting:  De gemeente Arnhem geeft binnen het integrale VSG-model met de Startnotitie invulling aan vijf facetten. Hier geeft zij invulling aan het  

Sociale ontwikkelingsmodel, het Sportstimuleringsmodel en het Economische ontwikkelingsmodel.  

 

 

  

geven aan de jeugd 
(zowel autochtoon als 
allochtoon) en de 
gehandicapte- en 
inactieve sporters (zowel 
jongeren als 
volwassenen). 



 
 

45 
 

Bestudeerd document: 
1. Nota ruimte voor de jeugd (spelennota) 2010-2020 
 
Het belangrijkste startpunt voor deze nota is dat de de gemeente Arnhem het belang van het spel en speelruimte onderstreept. Spelen is volgens hen voor 
kinderen van groot belang voor hun lichamelijke en geestelijke ontwikkeling. De gemeente beschouwt daarbij de gehele openbare woonomgeving als 
terrein van speelruimtebeleid. In deze nota zijn beleidsuitgangspunten en actiepunten geformuleerd die het kader scheppen om speelruimtebeleid verder 
vorm te geven. Dit document houdt rekening met drie verschillende doelgroepen: kinderen t/m 6 jaar (baby’s, peuters en kleuters), jeugdigen t/m 12 jaar, 
jongeren en jongvolwassenen tot 25 jaar. 

  
Integraal VSG-model 

 

Sociale ontwikkelingsmodel Sport stimuleringsmodel Economische ontwikkelingsmodel 

Maatschappelijke 
verbondenheid 

Sport, 
bewegen en 
gezondheid 

Sportstimuleringsbeleid Accommodatiebeleid Citymarketing Innovatie Werkgelegenheid 

Documenten  

Nota ruimte 
voor de jeugd 
(spelennota) 
2010-2020 
 

  - De de gemeente 
Arnhem wil voldoende 
veilige formele en 
informele speel- en 
ontmoetingsruimte 
aanbieden aan 
kinderen, jeugdigen, 
jongeren en jong 
volwassenen. Hierbij 
staan kwaliteit en 
tevredenheid van 
burgers centraal. 
 
- Bij (her)inrichting van 
de woonomgeving en 

- De gemeente streeft er 
naar, volgens de 
richtlijnen van de NUSO, 
per hectare 
netto woongebied 300m2 
(= 3%) te reserveren voor 
speelruimte. 
 
- Bij de (her-)ontwikkeling 
van nieuwe (brede) 
scholen en 
multifunctionele centra is 
het uitgangspunt dat het 
(school)plein openbaar 
toegankelijk wordt en dat 
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speelvoorzieningen 
wordt rekening 
gehouden met de 
behoefte, het gebruik, 
het ruimtebeslag van 
de verschillende 
doelgroepen en de 
bereikbaarheid van 
speelruimte in de 
omgeving. 
 
- Voor de drie 
doelgroepen houdt de 
gemeente  
loopafstanden tot aan 
de speelvoorzieningen 
aan. 
 
- Bij het ontwerpen en 
realiseren van 
speelplekken wordt 
rekening gehouden 
met 
medegebruik van de 
doelgroep met een 
beperking. 
 
- Binnen de looptijd van 
dit beleidskader wordt 
minimaal één 
aangepaste 
speelvoorziening per 
wijk gerealiseerd voor 

hier 
vanuit de gemeente in 
geïnvesteerd wordt. 
 
- Omliggende 
groenstroken van 
sportvelden die kunnen 
voorzien in de behoefte 
aan (in)formele 
speelruimte worden in 
overleg met de vereniging 
meegenomen in 
het speelplan voor de 
wijk en bespeelbaar 
gemaakt.  
 
- De gemeente bekijkt 
verder of de sportvelden 
zelf mede gebruikt 
kunnen worden 
door kinderen en 
jongeren uit de 
omgeving. 
 
- Naast het aanleggen van 
kleine(re) speelplekken in 
de speelcirkels, worden 
door de gemeente 
grotere plekken 
aangelegd die centraal in 
de wijk liggen en die 
aantrekkelijk genoeg zijn 
om kinderen, 
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Toelichting:  De gemeente Arnhem geeft binnen het integrale VSG-model met de Spelennota invulling aan beide facetten van het Sportstimuleringsmodel.  

  

kinderen met een 
beperking. 

jeugdigen en jongeren uit 
de hele wijk te trekken. 
  
- Bouwspeelplaatsen, 
Cruijff Courts, 
Krajicekvelden, verharde 
en onverharde 
voetbalvelden 
worden in het openbare 
speelvoorzieningenniveau 
betrokken bij de 
speelplannen per wijk. 
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Bestudeerd document: 
1. Integraal Huisvestingsplan voor het Primair Onderwijs 2010-2013 

 
Het Integraal Huisvestingplan voor het Primair Onderwijs (IHP PO) geeft de ambities en koers aan voor de onderwijshuisvesting in de de gemeente Arnhem 
voor de jaren 2010-2013. Deze visie wordt samengevat in het ‘Arnhemse model’, dat het langetermijn streefbeeld weergeeft waaraan alle 
huisvestingssituaties in het primair onderwijs worden getoetst. Het Arnhems model bestaat grofweg uit vijf gebieden waar Arnhem zichzelf verscheidene 
eisen heeft gesteld op gebeid van: kwaliteit, flexibiliteit, capaciteit, spreiding en bereikbaarheid en multifunctionaliteit.  
 
Onderstaande tabel geeft een weergave van de wijze waarop het document invulling geeft aan de verschillende facetten van het integrale VSG-model: 

  
Integraal VSG-model 

 

Sociale ontwikkelingsmodel Sportstimuleringsmodel Economische ontwikkelingsmodel 

Maatschappelijke 
verbondenheid 

Sport, 
bewegen en 
gezondheid 

Sportstimuleringsbeleid Accommodatiebeleid Citymarketing Innovatie Werkgelegenheid 

Documenten  

Integraal 
Huisvestingsplan 
voor het Primair 
Onderwijs 2010-2013 
 
 

  De de gemeente Arnhem 
wil de jeugd tot blijvende 
sportdeelname 
stimuleren. Om dit te 
bereiken wordt er volop 
aandacht geschonken 
aan het 
bewegingsonderwijs: 
- Aantal 

gymnastiekvoorzieni
ngen  

- benodigde klokuren 
- afmetingen 
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Toelichting:  De gemeente Arnhem geeft binnen het integrale VSG-model met het IHP PO invulling aan één facet binnen het Sportstimuleringsmodel: 

sportstimuleringsbeleid. 

  

voorzieningen 
- leerplan 

bewegingsonderwijs 
- inrichting gymzalen 
- samenhang sport 

voor en na school 
- ligging gymzalen 
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Bestudeerd document: 
1. Kadernota brede school 

 
Arnhem wil middels een brede scholen de ontwikkelingskansen en sociale integratie van kinderen en jongeren in hun hele omgeving: op school, in het gezin, 
in de buurt en wijdere omgeving uitbreiden. De nota dient als kader stellend document voor het realiseren van brede scholen binnen Arnhem. De gemeente 
Arnhem tracht hier vier functies bijeen te laten komen: onderwijs, ontmoeting, ontspanning en opvang. 
 
Onderstaande tabel geeft een weergave van de wijze waarop het document invulling geeft aan de verschillende facetten van het integrale VSG-model: 

 

  
Integraal VSG-model 

 

Sociale ontwikkelingsmodel Sportstimuleringsmodel Economische ontwikkelingsmodel 

Maatschappelijke 
verbondenheid 

Sport, 
bewegen en 
gezondheid 

Sportstimuleringsbeleid Accommodatiebeleid Citymarketing Innovatie Werkgelegenheid 

Documenten  

Kadernota brede 
school 
 
 

  Een van de twee doelstellingen 
die Arnhem heeft omtrent de 
ontwikkeling van brede scholen 
is het vergroten van onderwijs 
en ontwikkelingskansen van 
kinderen en jongeren door 
scholen op te nemen in 
netwerk van o.a. sportieve 
voorzieningen. Hier wenst 
Arnhem een accent op sport en 
recreatie bij brede scholen: 
- In samenwerking met 

stedelijk 
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Toelichting:  De gemeente Arnhem geeft binnen het integrale VSG-model met de Nota brede school invulling aan één facet binnen het 

Sportstimuleringsmodel: sportstimuleringsbeleid.  

sportkennismakingsprogra
mma ‘s kinderen in contact 
brengen met 
sportverenigingen, zowel in 
als na school. 

- In directe omgeving van 
school sportieve faciliteiten 
creëren (trapveldje, 
skatevoorziening, 
tafeltennistafel, 
basketbalplein etc.). 

- Gezamenlijke 
programmering van sport, 
spel en 
bewegingsactiviteiten na 
school. 
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Bestudeerd document: 
1. Nota ‘Opgroeien in Arnhem, met kansen, grenzen en steun’ Integraal Jeugdbeleid 2008-2011 

 
In de nota wordt besproken wat Arnhem het belangrijkste acht voor de vier beleidsjaren met betrekking tot hun jeugdbeleid. In de nota formuleert ze in 
hoofdlijnen de ambities van de gemeente Arnhem aan de hand van vijf speerpunten: 
1. Ruimte voor de jeugd 
2. Goede basisvoorzieningen 
3. Meer preventie 
4. Versterken van de jeugdzorgketen 
5. Heldere sturing 
 
Onderstaande tabel geeft een weergave van de wijze waarop het document invulling geeft aan de verschillende facetten van het integrale VSG-model: 

  
Integraal VSG-model 

 

Sociale ontwikkelingsmodel Sportstimuleringsmodel Economische ontwikkelingsmodel 

Maatschappelijke 
verbondenheid 

Sport, 
bewegen en 
gezondheid 

Sportstimuleringsbeleid Accommodatiebeleid Citymarketing Innovatie Werkgelegenheid 

Documenten  

Nota ‘Opgroeien in 
Arnhem, met kansen, 
grenzen en steun’ 
Integraal Jeugdbeleid 
2008-2011 
 
 

  In het kader van 
speerpunt 2 ‘Goede 
basisvoorzieningen’ 
heeft Arnhem het 
volgde actiepunt 
vermeld:  
- Organisaties 

uitnodigen om 
combinatiefuncties 
op het gebied van 
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Toelichting:  De gemeente Arnhem geeft binnen het integrale VSG-model met  de nota invulling aan één facet binnen het Sportstimuleringsmodel: 

sportstimuleringsbeleid. 

  

hulpverlening en 
vrije tijd, sport en 
cultuur uit te 
breiden.  
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Stadsthema Werk en inkomen 
 
Bestudeerd document: 
1. Inzet op inzet – vrijwilligerswerkbeleid  

 
Arnhem heeft een nota geschreven over het vrijwilligersbeleid in Arnhem. Hierin beschrijft Arnhem haar visie op het beleid dat Arnhem dient te voeren 
omtrent vrijwilligerswerk in Arnhem. Arnhem heeft de overtuiging dat hun stad vrijwilligers nodig heeft, voornamelijk omdat dit een grote bijdrage levert 
aan het participeren en meedoen van burgers aan de Arnhemse samenleving. Zodoende voert Arnhem actief beleid omtrent vrijwilligerswerk.  
 
Onderstaande tabel geeft een weergave van de wijze waarop het document invulling geeft aan de verschillende facetten van het integrale VSG-model: 

 

Toelichting:  De gemeente Arnhem geeft binnen het integrale VSG-model met deze nota  invulling aan één facet binnen het Sportstimuleringsmodel: 

sportstimuleringsbeleid.  

  
Integraal VSG-model 

 

Sociale ontwikkelingsmodel Sportstimuleringsmodel Economische ontwikkelingsmodel 

Maatschappelijke 
verbondenheid 

Sport, 
bewegen en 
gezondheid 

Sportstimuleringsbeleid Accommodatiebeleid Citymarketing Innovatie Werkgelegenheid 

Documenten  

Inzet op inzet – 
vrijwilligerswerkbeleid  
 

  De gemeente Arnhem 
ondersteunt 
vrijwilligersbeleid in de 
sportsector door het 
bieden van 
verenigingsondersteuning. 
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Bestudeerd document: 

1. Startnotitie Armoede agenda 2008-2011 ‘Arnhem omarmt’ + Stadsagenda 2008-2011 ‘Arnhem omarmt’  
 

Arnhem voert actief beleid op het terrein van armoedebestrijding. Binnen de startnotitie Armoede agenda 2008-2011 ‘Arnhem omarmt’ geeft Arnhem een 
globale beschrijving van het proces dat nodig is voor het opstellen van de Armoede Agenda 2008-2011. Hier wordt tevens het financiële kader geschetst en 
de verder benodigde middelen. In de Stadsagenda 2008-2011 ‘Arnhem omarmt’ zijn de concrete agendapunten beschreven waar Arnhem op in gaat zetten 
van 2008 tot 2011 om armoede te bestrijden. Arnhem verwoordt dit binnen drie speerpunten: 

1. Op tijd 
2. Op maat 
3. Iedereen telt mee 

Onderstaande tabel geeft een weergave van de wijze waarop het document invulling geeft aan de verschillende facetten van het integrale VSG-model: 

  
Integraal VSG-model 

 

Sociale ontwikkelingsmodel Sportstimuleringsmodel Economische ontwikkelingsmodel 

Maatschappelijke 
verbondenheid 

Sport, 
bewegen en 
gezondheid 

Sportstimuleringsbeleid Accommodatiebeleid Citymarketing Innovatie Werkgelegenheid 

Documenten  

Startnotitie Armoede 
agenda 2008-2011 
‘Arnhem omarmt’ + 
Stadsagenda 2008-
2011 ‘Arnhem 
omarmt’  
 

  Arnhem wil binnen het 
speerpunt ‘Iedereen 
telt mee’ bevorderen 
dat iedereen kan 
deelnemen aan de 
samenleving. Een 
doelstelling hierbinnen 
is: 
- Geen financiële 

drempels, om o.a. 
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Toelichting:  De gemeente Arnhem geeft binnen het integrale VSG-model met de Startnotitie Armoede agenda 2008-2011 ‘Arnhem omarmt’  en de 
Stadsagenda 2008-2011 ‘Arnhem omarmt’ invulling aan één facet binnen het Sportstimuleringsmodel: sportstimuleringsbeleid.  
 

 

  

deel te kunnen 
nemen aan sport. 
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Stadsthema Zorg en Welzijn 
 
Bestudeerd document: 
1. Meerjarenbeleidsplan WMO 2008-2011 

 
De de gemeente Arnhem heeft samen met betrokken organisaties en bewoners voor 2008 tot en met 2011 een beleidsplan voor de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (WMO) opgesteld. In het beleidsplan staat wat de gemeente deze vier jaar gaat doen aan maatschappelijke ondersteuning. In dit plan ligt het 
accent op duurzame vernieuwing en het verbeteren van de samenhang op het gebied van welzijn, zorg en wonen. Dit plan betreft een sterk wijkgerichte 
component. Er wordt een impuls gegeven aan de zaken die de gemeente Arnhem op wijkniveau tot de kern van de WMO rekent. Dit is binnen het 
meerjarenbeleidsplan uitgewerkt in drie pijlers: 

1) Meedoen: Arnhem hecht grote waarde aan het kunnen (blijven) participeren van iedereen aan de versterking van actieve burgerschap in de eigen 
woon- en leefomgeving. 

2) Vraaggericht in samenhang: (keten)Aanbod en (keten)samenwerking dient ook op wijkniveau tot stand te komen. 
3) Toegankelijke zorg en ondersteuning voor iedereen: Het is van groot belang dat toegang tot informatie, advies en cliëntondersteuning ook op 

wijkniveau wordt versterkt.  
 
Onderstaande tabel geeft een weergave van de wijze waarop het document invulling geeft aan de verschillende facetten van het integrale VSG-model: 

  
Integraal VSG-model 

 

Sociale ontwikkelingsmodel Sportstimuleringsmodel Economische ontwikkelingsmodel 

Maatschappelijke 
verbondenheid 

Sport, 
bewegen en 
gezondheid 

Sportstimuleringsbeleid Accommodatiebeleid Citymarketing Innovatie Werkgelegenheid 

Documenten  

Meerjarenbeleidsplan 
WMO 2008-2011 
 

Binnen de pijler 
Meedoen  heeft 
Arnhem zichzelf als 
doel gesteld burgers 
stimuleren, belonen 
en verleiden om 

 Binnen de pijler 
Toegang streeft  
Arnhem er o.a. naar 
dat iedere burger goed 
en snel ondersteund, 
geadviseerd of 
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Toelichting: De gemeente Arnhem geeft met haar meerjarenbeleidplan invulling aan het integrale VSG-model. De pijler Meedoen ziet men terug binnen het 

Sociale ontwikkelingsmodel en de pijlers Toegang en Vraaggerichte samenhang binnen het Sportstimuleringsmodel.  

  

actief deel te nemen 
aan de samenleving. 
Zij acht o.a. dit te 
doen middels 
plekken in de wijk 
die mensen met 
vragen, ideeën en 
behoeften bij elkaar 
brengt. Hierbij 
benoemt Arnhem in 
haar beleid plekken 
als 
ontmoetingscentra, 
cultuurevenementen 
en sportcentra.   

geholpen wordt. Hier 
betreft het ook 
informatie en advies 
over sport. 
 
Binnen de pijler 
Vraaggericht in 
samenhang wil Arnhem 
het welzijnsaanbod 
beter laten aansluiten 
op de vraag en 
behoeften van mensen 
met een beperking. De 
gemeente Arnhem wil 
o.a. maatschappelijke 
ondersteuning bieden  
bij vrijetijdsfuncties als 
sport, recreatie en 
cultuur.  
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Stadsthema Kunst en Cultuur 
 
Bestudeerd document: 
1. Samenvatting en toekomstprofielen 2001-2005-2015 

 
De cultuurnota sluit aan bij de cultuurnota’s 2001-2004 van het rijk en de provincie Gelderland en het cultuurconvenant Oost Nederland voor die periode, 
maar wil ook een eigen beleid formuleren in het kader van Arnhem 2015. In de strategische visie voor het bestuursakkoord 1998-2002 wordt Arnhem 
getypeerd als een kruispunt van natuur, cultuur, mobiliteit en economische dynamiek; een veelzijdige stad, waar mensen graag wonen, werken en hun 
(vrije) tijd doorbrengen. De gemeente Arnhem acht cultuur als een machtig middel voor het versterken van de kwaliteit van de stad, de samenleving, de 
stedelijke ruimte en de belevingswaarde. 
 

 

Toelichting: Dit document geeft geen invulling aan het integrale VSG-model.  

  
Integraal VSG-model 

 

Sociale ontwikkelingsmodel Sportstimuleringsmodel Economische ontwikkelingsmodel 

Maatschappelijke 
verbondenheid 

Sport, 
bewegen en 
gezondheid 

Sportstimuleringsbeleid Accommodatiebeleid Citymarketing Innovatie Werkgelegenheid 

Documenten  

Samenvatting en 
toekomstprofielen 
2001-2005-2015 
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Stadsthema Verkeer en Vervoer 
 
Bestudeerd document: 
1. Verkeersagenda Arnhem 2010-2020 

 
Het document betreft een discussienotitie. Dit is een eerste schets op de hoofdlijnen van een nieuwe verkeersvisie voor de periode 2010-2020. Arnhem 
beschrijft 11 (hoofd)onderwerpen in de Verkeersagenda waarmee de gemeente Arnhem beoogt haar stad tot 2020 op een aantrekkelijke manier bereikbaar 
te houden (Aantrekkelijk bereikbaar houdt voor de gemeente Arnhem in dat diegene die zich wil verplaatsen, dat kan doen op de manier die haar/ hem 
goeddunkt): autoverkeer, dynamisch verkeersmanagement, mobiliteitsmanagement, leefbaarheid, parkeren, (inter)nationale treinverbindingen, 
busvervoer, fiets, veilige weginrichting, goederenverkeer en milieuzonering. 
Onderstaande tabel geeft een weergave van de wijze waarop het document invulling geeft aan de verschillende facetten van het integrale VSG-model: 

Toelichting:  De gemeente Arnhem geeft binnen het integrale VSG-model met haar Verkeersagenda  invulling aan één facet binnen het 

Sportstimuleringsmodel: sportstimuleringsbeleid.  

  
Integraal VSG-model 

 

Sociale ontwikkelingsmodel Sportstimuleringsmodel Economische ontwikkelingsmodel 

Maatschappelijke 
verbondenheid 

Sport, 
bewegen en 
gezondheid 

Sportstimuleringsbeleid Accommodatiebeleid Citymarketing Innovatie Werkgelegenheid 

Documenten  

Verkeersagenda 
Arnhem 2010-2020 
 

  Binnen de 
Verkeersagenda heeft 
men o.a. als speerpunt 
om het gebruik van de 
fiets binnen het 
verkeer te 
optimaliseren. 
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Bestudeerd document: 
1. Stedelijk  verkeers- en vervoersplan Arnhem 2000-2010 

 
In het Stedelijk verkeers- en vervoersplan beschrijft Arnhem haar plan omtrent de maatregelen die zij treft op het gebied van verkeer en vervoer voor het 
decennium 2000-2010. Binnen  het plan stelt Arnhem zichzelf vier hoofddoelen: 

1) De bereikbaarheid van de vitale functies in de stad te waarborgen 
2) De verkeersveiligheid te vergroten en het (leef)milieu te verbeteren 
3) De groei van de automobiliteit terug te dringen 
4) Het gebruik van de fiets en openbaar vervoer sterk te stimuleren 

Deze doelen zijn binnen het plan nader uitgewerkt aan de hand van zeven facetplannen. 
 
Onderstaande tabel geeft een weergave van de wijze waarop het document invulling geeft aan de verschillende facetten van het integrale VSG-model: 

  
Integraal VSG-model 

 

Sociale ontwikkelingsmodel Sportstimuleringsmodel Economische ontwikkelingsmodel 

Maatschappelijke 
verbondenheid 

Sport, 
bewegen en 
gezondheid 

Sportstimuleringsbeleid Accommodatiebeleid Citymarketing Innovatie Werkgelegenheid 

Documenten  

Stedelijk  verkeers- 
en vervoersplan 
Arnhem 2000-2010 
 

  In het kader van haar 
vierde 
hoofddoelstelling wil 
Arnhem: 
- In 2010 een groei 

van fietskilometers 
bereiken van 
minimaal 15% in 
ten opzichte van 
2000. 
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Toelichting:  De gemeente Arnhem geeft binnen het integrale VSG-model met haar Stedelijk verkeers- en vervoersplan Arnhem 2000-2010 invulling aan één 

facet binnen het Sportstimuleringsmodel: sportstimuleringsbeleid.  

  

- Fiets als 
aantrekkelijk 
alternatief voor 
korte afstanden. 

- Veilige, snelle 
doorgaande 
fietsroutes van 
constante kwaliteit. 

- Creëren van 
aantrekkelijke 
looproutes. 

- Uitbreiding 
voetgangersgebied
en. 
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Stadsthema Arnhem Energiestad 
 
Bestudeerd document: 
1. Programmaplan 2011-2014 
 
Het Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 bestaat uit zes programmaplannen: ‘Naar een energieneutraal Arnhem’, ‘Naar een toonaangevend 

energiecluster in de Arnhemse regio’, ‘Naar een duurzaam gebouwd Arnhem’, ‘Naar een schoon Arnhems vervoer’, ‘Naar een klimaatbestendig Arnhem’ en 

‘Naar duurzame inkoop & aanbesteding in Arnhem’. Iedere programmalijn is in vier paragrafen ingedeeld waarbij wordt ingegaan op de huidige situatie, de 

doelen voor beleidsjaar 2014, de beoogde resultaten en de context.  

Toelichting:  Arnhem geeft binnen het integrale VSG-model met het Programmaplan 2011-2014 invulling aan alle facetten van het Sportstimuleringsmodel.  

  
Integraal VSG-model 

 

Sociale ontwikkelingsmodel Sportstimuleringsmodel Economische ontwikkelingsmodel 

Maatschappelijke 
verbondenheid 

Sport, 
bewegen en 
gezondheid 

Sportstimuleringsbeleid Accommodatiebeleid Citymarketing Innovatie Werkgelegenheid 

Documenten  

Programmaplan 
2011-2014 

  - De gemeente blijft het 
Hoofdsponsorschap 
voor het HAN 
Hydromotive 
studententeam voor de 
jaarlijkse 
Shell eco marathon en 
de sponsoring van het 
HAN Solarboat team 
ondersteunen. 

De gemeente wil 
beginnen met het 
laten plaatsen van 
1.000 m2 
zonnepanelen of 
zonnefolie op 
bestaand en/of 
nieuw gemeentelijk 
vastgoed, 
bijvoorbeeld 
sportcomplexen en 
scholen 
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Overkoepelende documenten 
 
Bestudeerd document: 
1. Tussenbalans visie Arnhem 2015 

 
De Tussenbalans visie Arnhem 2015 is een actualisering van het langetermijnbeeld van de gemeente op de stad Arnhem. Deze actualisatie is een globale 
weergave van de stedelijke thema’s waar de stad en de gemeente de komende 5 tot 7 jaar op in wil zetten. Met deze thema’s wil Arnhem haar 
hoofdopgaven bereiken: het behouden en verkrijgen van een sociaal evenwichtige en een aantrekkelijke stad voor iedereen. Met de thema’s tracht Arnhem 
een nieuwe balans in de stad aan te brengen. Deze thema’s uiten zich in vier stadsprogramma’s: 
1. De aantrekkelijke centrumstad 
2. Verbetering woon- en leefklimaat 
3. Inzetten op participatie en werk 
4. Beter onderhouden van de openbare ruimte 
 
Onderstaande tabel geeft een weergave van de wijze waarop het document invulling geeft aan de verschillende facetten van het integrale VSG-model: 

  
Integraal VSG-model 

 

Sociale ontwikkelingsmodel Sportstimuleringsmodel Economische ontwikkelingsmodel 

Maatschappelijke 
verbondenheid 

Sport, 
bewegen en 
gezondheid 

Sportstimuleringsbeleid Accommodatiebeleid Citymarketing Innovatie Werkgelegenheid 

Documenten  

Tussenbalans visie 
Arnhem 2015 
 

Binnen 
stadsprogramma 3 
‘Inzetten op 
participatie en werk’ 
wil Arnhem actieve 
en volwaardige 
deelname aan de 
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Toelichting:  De gemeente Arnhem geeft met ‘Tussenbalans visie Arnhem 2015’ invulling aan één facet van het Sociale ontwikkelingsmodel binnen het 

integrale VSG-model, namelijk: Maatschappelijke verbondenheid.  

  

samenleving 
stimuleren. Onder 
maatschappelijk 
actief zijn rekent 
Arnhem o.a. 
deelnemen aan 
sport. 
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Bestudeerd document: 
1. Het Arnhems Lenteakkoord 2010-2014 
 
D66, GroenLinks, SP en VVD zijn de partijen die samen het stadsbestuur voor Arnhem vormen in de periode 2010 tot 2014. Samen hebben zij afspraken 
gemaakt over de onderwerpen waaraan zij de komende jaren gaan werken. Deze staan in het ‘Arnhems Lenteakkoord’. Het document is onderverdeeld in 3 
onderwerpen: ‘Mensen’, ‘Leven’ en ‘Economie, mobiliteit & milieu’. Binnen deze verschillende onderwerpen worden verscheidene actiepunten vernoemd 
Sport die de gemeente in de toekomst wil ondernemen.  
 
 

  
Integraal VSG-model 

 

Sociale ontwikkelingsmodel Sportstimuleringsmodel Economische ontwikkelingsmodel 

Maatschappelijke 
verbondenheid 

Sport, 
bewegen en 
gezondheid 

Sportstimuleringsbeleid Accommodatiebe
leid 

Citymarketing Innovatie Werkgelegenheid 

Documenten  

Het Arnhems 
Lenteakkoord 
2010-2014 

- De gemeente gaat 
mogelijk de 
maatschappelijke 
activiteiten 
ondersteunen van 
betaald voetbal 
organisatie Vitesse. 

 - De gemeente legt het 
accent op jeugd, sport in de 
wijken en amateursport 
omdat ze iedereen in staat 
willen stellen om te sporten. 
 
- De gemeente gaat de 
gehandicaptensport en 
verenigingen die zich inzetten 
voor fair play ondersteunen. 
 
- De gemeente start een 
onderzoek naar de 
mogelijkheden van het 
verzelfstandigen van 
Sportbedrijf Arnhem. 

- Arnhem gaat 
investeren in 
duurzame 
sportaccommoda
ties. 
 
- De gemeente 
wil streven naar 
een goede 
accommodatie 
voor 
watersportvereni
gingen bij 
Stadsblokken/ 
Meinerswijk. 

- De gemeente wil 
meer 
zichtbaarheid van 
Papendal in de 
stad. 
 
 
 
 

 - De gemeente 
gaat een systeem 
ontwikkelen met 
beloningen en 
kortingen, om zo 
te stimuleren dat 
verenigingen met 
jeugd en 
vrijwilligers 
werken. 
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Toelichting:  De gemeente Arnhem geeft op twee facetten na met het Lenteakkoord 2010-2014 invulling aan alle facetten van het integrale VSG-model: Dit 

betreft het facet sport, bewegen en gezondheid binnen het sociale ontwikkelmodel en innovatie binnen het Economische ontwikkelingsmodel. 

 

  

 
- Bij het herinrichten van 
wegen gaat de gemeente 
rekening houden met fietser 
en voetganger. 
 
- De gemeente Arnhem gaat 
meer fietsverhuurlocaties 
introduceren om zo fietsen te 
stimuleren. 
 
- De gemeente gaat meer 
snelle en veilige fietsroutes 
aanleggen. 
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Bestudeerd document: 
1. Meerjarenprogrammabegroting 2011-2014 

 
In de ‘Meerjarenprogrammabegroting 2011-2014’ (MJPB) is het ‘Arnhems Lenteakkoord’ vertaald in een begroting. Het Lenteakkoord is het nieuwe 
coalitieakkoord dat dient als leidraad voor de huidige bestuursperiode. Het MJPB gaat specifiek in op de hoofdlijnen van het Lenteakkoord. Het MJPB is 
onderverdeeld in twee delen, namelijk de beleidsbegroting en de financiële begroting.  
In de beleidsbegroting worden de begrotingen van 14 beleidsprogramma’s weergegeven. Deze programma’s zijn vertalingen van de vier stadsprogramma’s 
van Arnhem (zie voorgaande analyse). De 14 beleidsprogramma’s bestaan uit verscheidene deelprogramma’s waar concreet is aangegeven welke 
beleidsdoelen en beleidsoutput Arnhem nastreeft en welke activiteiten zij in het kader van de deelprogramma’s ondernemen in beleidsjaar 2011.  
De financiële begroting geeft een overzicht van de huidige financiële status van de gemeente Arnhem, waarin o.a. wordt aangegeven hoe de verschillende 
deelprogramma’s (zullen) worden begroot.  
 
Onderstaande tabel geeft een weergave van de wijze waarop het document invulling geeft aan de verschillende facetten van het integrale VSG-model: 

  
Integraal VSG-model 

 

Sociale ontwikkelingsmodel Sportstimuleringsmodel Economische ontwikkelingsmodel 

Maatschappelijke 
verbondenheid 

Sport, bewegen 
en gezondheid 

Sportstimuleringsbeleid Accommodatiebeleid Citymarketing Innovatie Werk
geleg
enhei
d 

Documenten  

MJPB 2011-
2014  

Binnen het 
programma 
‘Samenleven in 
Arnhem’ heeft 
Arnhem zichzelf het 
volgende 
beleidsdoelen gesteld:   
1. Meer ruimte voor 

Binnen het 
programma 
‘Bruisend 
Arnhem’ heeft 
Arnhem zichzelf 
het volgende 
beleidsdoel 
gesteld:   

Binnen het programma 
‘Bruisend Arnhem’ heeft 
Arnhem zichzelf de 
volgende beleidsdoelen 
gesteld:   
1. De bewoners van, 

en, 
sportverenigingen 

Binnen het programma 
‘Bruisend Arnhem’ heeft 
Arnhem zichzelf het 
volgende beleidsdoel 
gesteld:   
1. Handhaving en 

kwalitatieve 
verbetering van het 

Binnen het 
programma 
‘Structuurverste
rking economie’ 
wil Arnhem de 
volgende 
activiteit 
ondernemen: 

Binnen het 
programma 
‘Structuurverste
rking economie’ 
wil Arnhem de 
volgende 
activiteit 
ondernemen: 
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de jeugd, zowel 
fysiek als via 
jeugdparticipatie. 
Output: Meer 
speel- en 
ontmoetingsruimt
e 
voor de jeugd, op 
basis van de in 
2009 vastgestelde 
criteria. 
Activiteiten 2011:  
- Speelplannen 

per wijk. 
2. Het verbeteren 

van de participatie 
en acceptatie van 
migranten in de 
Arnhemse 
samenleving 
onder meer op het 
terrein van sport.  

1. Het 
verkleinen 
van 
overgewicht 
bij zowel 
kinderen als 
volwassenen 
door 
uitvoering 
van het 
Nationaal 
Actieplan 
Sport en 
Bewegen 
(NASB). 
Output:  Het 
geven van 
extra 
impulsen op 
het gebied 
van sport, 
bewegen en 
gezondheid 
door het 
tegengaan 
van 
bewegingsar
moede en het 
verminderen 
van 
overgewicht. 
Activiteiten 
2011:  

in, de vijf Arnhemse 
ontwikkelwijken 
krijgen meer 
aandacht om 
bewegingsarmoede 
tegen te gaan en 
bewegen en sporten 
te bevorderen. 
Output: Stijging van 
sportdeelname van 
de bevolking van 
62% in 2006 naar 
64% in 2011. 
Activiteiten 2011:  
- Verdere 

uitvoering van 
de uitwerking 
van het 
Werkdocument 
‘Sport over de 
Breedte’, visie 
op sport en 
bewegen in 
Arnhem. 

- Er wordt 
gewerkt via de 
B(uurt)O(nderwi
js)S(port)- 
methodiek: met 
name in de 
ontwikkelwijken 
wordt gebruik 
gemaakt van 

huidige aanbod aan 
sportvoorzieningen, 
accommodaties en 
verenigingsondersteuni
ng. 
Output:  Output nog 
nader te bepalen in de 
accommodatienotitie 
(2010-2020). 
Activiteiten 2011: 
- Uitwerking van de 

accommodatienoti
tie. 

- Het Masterplan De 
Bakenberg 
wordt uitgevoerd. 

-  Zichtbaarheid 
van Papendal, 
door mede 
financiering van 
de bouw van de 
Multi hal. 

-  Participeren in 
Health Valley 
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- Uitwerkin
g van de 
in het 
NASB 
genoemd
e 
interventi
es zoals 
peutergy
m, 
bewegen 
op 
recept, 
valpreven
tie en B-
fit 
activiteite
n. 

deze methode. 
2. Komen tot een 

groter aantal 
kwalitatief sterke 
verenigingen. 
Output:  Output 
nader te bepalen in 
het Plan 
Verenigingsonderst
euning (2011- 
2013). 
Activiteiten 2011:  
- Het plan van 

aanpak voor 
verenigingsonde
rsteuning wordt 
door 
Sportbedrijf 
Arnhem 
uitgevoerd. 

3. Meer kinderen uit 
armoedegezinnen 
de kans geven te 
gaan sporten 
middels de Arnhem 
Card / 
Jeugdsportfonds. 
Output: Het aantal 
kinderen uit 
armoedegezinnen 
dat lid wordt 
van een 
sportvereniging gaat 
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van 
900 in 2010 naar 
1300 in 2011. 
Activiteiten 2011: 
- Actief 

informeren van 
de doelgroep 
(gericht) over de 
genoemde 
mogelijkheden. 

4. Het versterken van 
de relaties en 
activiteiten binnen- 
en buiten schooltijd. 
Output: Er zijn in 
2011-2012 in totaal 
ruim 30 fte’s 
combinatiefunction
arissen 
(wijk/school en 
sport) ingevuld. 
Activiteiten 2011:  
- Inzet van 

combinatiefunct
ies. In 
overleg met het 
onderwijs wordt 
het 
bewegingsonder
wijs verder 
uitgebreid. 
 

Binnen het programma 
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‘Duurzaam milieu’ wil 
Arnhem de volgende 
beleidsdoelen en 
activiteiten realiseren:   
1. Voldoende veilige 

speel en 
ontmoetings-
ruimte, met inzicht 
in de haalbaarheid 
van het wensbeeld 
speel en 
ontmoetings-
ruimte. 

2. Opstellen voorstel 
voor een goed 
beheer van de 
duikers. 

 
Binnen het programma 
‘Mobiliteit’ heeft 
Arnhem zichzelf het 
volgende beleidsdoel 
gesteld:   
1. Bevorderen van het 

fietsgebruik 
Output: Een groter 
aandeel fietsverkeer 
in 
de vervoerswijze 
keuze door het 
aantrekkelijk maken 
van het fietsen. 
Activiteiten 2011:  
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Toelichting:  De gemeente Arnhem geeft op één facet na met ‘MJPB 2011-2014’ invulling aan alle facetten van het integrale VSG-model: Dit betreft het 

onderdeel werkgelegenheid binnen het Economische ontwikkelingsmodel. 

 

 

 

- Aanleg 
fietsparkeervoo
rzieningen: 
projecten in 
Rijnboog, 
projecten in 
Arnhem 
Centraal, 
onderzoek 
uitbreiding 
fietsverhuurloca
ties 

- Snelfietsroute 
Arnhem-
Nijmegen 

- Fietspad 
Elderveld-
Schuytgraaf 
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Bijlage 10. ‘Diepte-interviews’ 
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Respondent: Maatschappelijke ontwikkeling, de gemeente Arnhem  

(Beleidsvormingsproces)  
 

Dat ligt eraan van welke kant je het wil bekijken. Neem de huidige sportvisie.. er is dus inderdaad 
besloten dat er een nieuwe sportvisie moet komen voor de aankomende jaren. Dat is besloten in de 
Raad. Dat komt dan terug op de afdeling, de wethouder krijgt een opdracht en zorgt dat er 
uitvoering aan wordt gegeven voor het formuleren van nieuw beleid. Die komt dan weer terug op 
de afdeling en de afdeling gaat er mee aan de slag met mensen uit het veld (Sportbedrijf Arnhem, 
Gelderse Sport Federatie, sportverenigingen, etc.). Op het moment dat daar dan weer iets uit 
voortkomt, wordt er een advies voorgelegd aan de wethouder, staff sport. Dus op voorhand vinden 
er ook al gesprekken met de wethouder plaats zodat hij weet “Oke, dit is de stand van zaken en we 
gaan die richting op”. En de wethouder weet ook welke richting hij op wil. 
Als er dan een document ligt, dan gaat dat bij ons op de afdeling eerst nog naar het 
programmaberaad. In het programmaberaad zitten de programmamanagers van de dienst MO 
(maatschappelijke ontwikkeling). Dat zijn die programma’s Kunst & Cultuur, Cultuur & Sport en 
Educatie. Die mensen hebben er dan nog wat over te zeggen, daarna gaat het ook nog naar het MT 
(management team) van de dienst. Als die akkoord zijn, dan gaat het eigenlijk officieel weer naar de 
staff, dat is ook de wethouder. En als die weer akkoord zijn, dan gaat het naar de commissie. Naar 
de commisie ‘C’: dat is cultuur, educatie, etc.. en onder andere sport. En vervolgens gaat het dus 
naar de Raad.  
Je hebt de informatieve raad, de besprekingsraad en de besluitvormingsraad. Dat is een cyclus van 
één maand met drie soorten vergaderingen. En aan het einde van die cyclus wordt in de 
besluitvormingsraad een beleid vastgesteld of hij wordt teruggestuurd. Meestal is het bij de 
besluitvormingsraadvergadering ook een hamerstuk. Meestal wordt een beleidsvoorstel in die 
eerste twee vergaderingen met vragen teruggestuurd. Er is dus één raad die drie 
raadsvergaderingen heeft. Het zijn dezelfde mensen, maar je hebt drie soorten vergaderingen. De 
derde is gewoon de besluitvorming. Zoals ik al zei: je hebt de informatieve, meningsvormende en 
beslissende raad. 

 
(Huidige situatie sportbeleid Arnhem) 
 

De startnotitie bevind zich bij de start als je begint met een beleidsvisie. We maken dan een 
startnotitie om op bepaalde hoofdlijnen aan te geven welke kant we op willen gaan en hoe we het 
willen gaan aanpakken. En wat er nu dus bij sport is gebeurd, is dat de startnotitie ook met de 
wethouder, programmaberaad en het MT besproken is. Dat is voorgelegd aan het College en die is 
ter informatie ook weer aan de Raad voorgelegd. En er is nu groen licht gegeven om er op die 
manier mee aan de slag te gaan. 

 
(Functie) 
 

Ik ben beleidsadviseur en ik zit nu specifiek op sport. Mijn taak is het schrijven, het formuleren van 
het beleidsadvies. Dus: “Hoe willen wij in de toekomst met sport omgaan in de de gemeente 
Arnhem?” Ik adviseer het college. Er is nu bewust voor gekozen dat de twee beleidsadviseurs echt 
‘in’ het proces zitten. Dat betekent sowieso het formuleren van het beleid, onderzoeken doen en 
ook bij bijeenkomsten aanwezig zijn die met het veld worden gehouden. Want het komt ook wel 
eens voor dat men een extern bureau inschakelt, daar is hier niet voor gekozen. Daar is geen geld 
voor. En het is ook eigenlijk onze taak gewoon, dus ik vind het niet meer dan logisch dat wij dat 
moeten gaan doen.  
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(Lastige aspecten binnen de beleidsvorming) 
 

Ja, de ene keer moet alles heel snelsnelsnel, maar soms kan dat gewoon niet. En de andere keer 
moeten, wat erg belemmerend kan zijn is, alle mensen die moeten beslissen er nog wat over zeggen 
voordat het eindelijk een keer door kan gaan. Wat ik je net al vertelde, het moet in het 
programmaberaad besproken worden, het moet in het MT, en moet het daar, daar en daar weer 
heen. Het duurt dus zelfs ook al heel lang voordat je het van een afdeling af hebt. Daar moet je 
tegen kunnen, tegen de lange processen. Want dat is af en toe frustrerend. Tijd speelt ook een rol 
binnen de eigen afdeling - dat er meerdere mensen wat over hebben te zeggen en willen zeggen. 
Maarja, het is gewoon een grote gemeente, dus je moet er ook veel andere diensten bij betrekken. 
En je weet op voorhand dat het gewoon een langer proces gaat zijn. En daar moet je als je dus zo’n 
functie bekleed, moet je je daar van bewust zijn en daar moet je tegen kunnen. 

 
 
(Samenwerken) 
 

Op dit moment is er nog niet heel veel samenwerking. We zitten nou dan ook in de beginfase voor 
de nieuwe sportvisie, maar dat komt wel. Bij de eerste bijeenkomst met het veld zijn ook andere 
collega’s van andere diensten uitgenodigd. Maarja, dat moet dus ook maar net kunnen op die 
tijdstippen. Dat is om hun mee te laten beleven van wat speelt er in het veld, te horen wat er wordt 
gezegd en om mee te kunnen denken in de visie. Want we kunnen het wel heel leuk gaan bedenken, 
bijvoorbeeld een sportpark aanleggen, maar daar heb je dan ook de dienst Stadsbeheer en 
Stadsontwikkeling bij nodig. Dat kan niet zomaar. Dan moet je bijvoorbeeld kijken of het wel binnen 
de bestemmingsplannen past en waar en of er geld voor is. Dus je hebt gewoon met meerdere 
diensten van doen. 
Ja want wil je iets bereiken, dan hebben we toch elkaar allemaal nodig. Wat nog vaak gebeurd is dat 
er heel erg in hokjes wordt gedacht. En dat is iets wat meer open moet. Dat moet bij elke visie. Je 
merkt gewoon heel vaak dat de afdeling sport er te laat bij betrokken wordt. Dan hebben ze in 
andere diensten al plannen gemaakt en dan “Oh ja wacht even..” of we komen er toevallig achter 
van we zijn sport eigenlijk vergeten.  
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 (Ideale situatie beleidsvorming) 

 

 
(OP2028) 
 

Mooi verhaal, ook het toewerken naar de Olympische Spelen. Alleen de vraag is, als ik gewoon heel 
eerlijk ben, hoe realistisch is het? En dat is dan mijn nuchtere verstand die dat zegt.  

 
(OP2028 en Arnhem) 
 

We zijn wel al bezig met een aantal dingetjes op te pakken, talentherkenning, talentontwikkeling 
etc... Maar dat zijn ook dingen die afgezien van het Olympisch Plan, heel belangrijk zijn en actueel. 
Dus er zijn gewoon een aantal aspecten, daar speel je als gemeente nu ook op in omdat die lokaal 
ook inderdaad spelen.  
We zitten dus in de alliantie, Gelderland Sportland, om ook toe te werken naar het Olympisch Plan. 
We zijn hier in zee gegaan, omdat de de gemeente Arnhem vroeger heel veel had met 
gehandicaptensport. Wat mij is verteld dat hier zoveel jaar geleden de Paralympische Spelen zijn 
georganiseerd, dat is ergens in 1980 geweest. En Arnhem is toch de hoofdstad van Gelderland. En 
dat zijn o.a. redenen geweest om daar ook bij aan te sluiten. En de toenmalige wethouder en de 
huidige.. die zagen dat helemaal zitten: “Oke, laten we dan proberen om de Olympische Spelen naar 
Nederland te krijgen!”. De wethouder is nu Gerrie Elferink, toen was dat Rita Wede. En die was er 
ook heel enthousiast over en niet alleen om de Olympische Spelen zelf hierheen te halen, maar 
meer om te kijken of we misschien de Paralympische Spelen kunnen krijgen. En nu is ook de 
opdracht vanuit de Provincie te kijken waar welke gemeente sterk in is zodat we dat gewoon 
kunnen gaan spreiden. Dat wij niet alsnog even een indoor-wielrenbaan aanleggen, terwijl die in 
Apeldoorn ligt. Om goede afstemming te krijgen ook binnen de provincie. En het is mooi om sport 
weer nadrukkelijker op de kaart te krijgen. 

We hebben nu vijf diensten...er staat een reorganisatie aan te komen in 2012 waarbij ze dus weer 
die diensten willen gaan samenvoegen. Dus dat zou al kunnen betekenen dat je dus met meerdere 
beleidsadviseurs van die diensten dichter bij elkaar zit. Dat kan nooit kwaad. Maar het hangt en 
staat ook met de mensen die een helikopterview hebben. Van iemand die kan beseffen..”Wacht ik 
ben hier mee bezig, misschien is het handig dat ik die afdeling erbij betrek...” Dat hebben nieuwere, 
jongere mensen meestal wel, maar de oudere lichting heeft daar nog wel eens moeite mee. Ik zeg 
niet allemaal. Het is ook zo’n grote organisatie dat ik me goed kan voorstellen dat je soms dingen 
over het hoofd ziet. Het komt bij mij ook nog wel eens voor van “Wacht even, ik heb eigenlijk 
iemand van die en die dienst nodig..” En dan vraag ik aan een collega, dan bel je bijvoorbeeld naar 
die collega en dan moeten ze daar ook nog drie, vier keer nadenken wie gaat er daar eigenlijk over. 
En in een kleinere organisatie weet je dat gewoon van elkaar. Dan zit je qua communicatielijnen veel 
dichter op elkaar. Nu moet je goed de linken kunnen vinden en leggen. Voor de toekomst zou het 
mooi zijn als er mensen zitten die het hele plaatje kunnen vastleggen en overzien. Dat is nu eigenlijk 
de taak van de afdeling DPS, maar daar krijgen we soms de indruk van dat ze eerst iets bedenken en 
daarna wordt MO er pas bij betrokken. In plaats van dat ze dan denken we betrekken ze er meteen 
bij - dan kunnen we er met z’n allen over nadenken. Nee, dan wordt er iets bedacht, terwijl het 
misschien helemaal niet reëel is wat ze bedacht hebben. Daar willen we al eerder bij betrokken 
worden. DPS is een paar jaar geleden in het leven geroepen om juist overkoepelend te werken, 
maar dat kunnen ze niet zonder ons in feite en wij kunnen in feite niet zonder hun. Dus ze moeten 
op tijd de andere diensten erbij betrekken. 
Ik heb hiervoor bij een kleinere gemeente gewerkt en dat is heel anders, ik kan gewoon goed dat 
verschil zien. Van wat ik net zeg: daar heb je gewoon directe lijntjes. Iedereen weet van iedereen en 
je zit zo om de tafel met elkaar. Dat is het hele grote verschil met de langere weg hier. 
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(OP2028) 
 

Mijn twijfels zitten landelijk gezien, dat is niet puur op Arnhem gericht. Dat is meer van: een land als 
Nederland is dat wel realistisch en moeten we dat ook wel willen? Als ik dan heel nuchter ga 
kijken...Griekenland is in een ontiegelijke economische crisis geraakt. Als je nagaat hoeveel 
miljoenen ze hebben moeten investeren om de Olympische Spelen daar te krijgen..dan krab ik me af 
en toe wel even achter het oor. Maar de ambitie, ik vind hem helemaal geweldig, maar ik heb 
gewoon mijn vraagtekens erbij. Is het reëel, is het realistisch? 

 
(OP2028 en Arnhem) 
 

We hebben Papendal hier, dat is dan wel een trainingscentrum, daar kan je wel het een en ander 
aanbieden. Gehandicaptensport willen we weer verder op de rit krijgen, omdat daar een goed 
verleden in was. We hebben als gemeente zelf nog geen keuze gemaakt in prioriteiten en welke 
kernsporten wij willen hebben. Er gaan nu wel geluiden over handbal. We krijgen het EK handbal 
voor U19 hier en de handbalacademie zit hier op Papendal. Dus dat is één van de sporten...En 
natuurlijk Arnhem heeft heel veel vechtsporten. Dat is ook waar heel veel talenten naar voren 
komen. Het is een beetje versnipperd allemaal die vechtsporten, maar dat zijn wel de belangrijkste 
items op dit moment. 

 
(Huidige situatie sportbeleid Arnhem) 
 

De huidige beleidsvisie van de gemeente Arnhem is ‘Sport over de breedte’ en dat is echt bijna 
alleen maar ingestoken op de breedtesport. Er staat wel iets over topsport in, maar dat is iets van 
twee, drie keer per jaar een groot evenement naar Arnhem halen. Daar is toen bewust voor gekozen 
om te investeren in de breedtesport. Wat je daar nu ook uit ziet voortkomen zijn allemaal die 
talenten die dus willen doorstromen naar de topsport. Breedtesport is gewoon de basis voor de 
topsport. Ze kunnen niet zonder elkaar en zonder topsport krijg je ook niet veel mensen die dan in 
de breedtesport denken “Oeh, we gaan die sport doen!”. Wij willen dus gaan kijken in de nieuwe 
visie of we daarin een rol kunnen gaan spelen. 

 
(Sportstimuleringsbeleid) 
 

Het zijn voornamelijk de krachtwijken, oftewel de voormalige vogelaarwijken, omdat daar naar 
voren kwam dat daar veel minder gesport werd. Dat neemt nu steeds meer toe, maar dat is nog 
steeds een kans waar nog veel winst te behalen is. Wat hier in Arnhem wel speelt is dat mensen 
voornamelijk buiten verenigingsverband sporten in Arnhem. Dat is ook iets voor de nieuwe 
beleidsvisie - dat we ook meer willen gaan investeren in de sportverenigingen. Dat is dan de ‘Vitale 
sportvereniging’ en daar liggen nog wel kansen. Maar je moet niet vergeten dat, die 
rollerskatebanen, de fietspaden, de wandelpaden enzovoorts, dat die ook heel belangrijk zijn. Dus 
daar ligt nog wel wat winst te behalen. 
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(Accommodatiebeleid) 
 

We zijn nu aan het onderzoeken hoe Arnhem daar een rol in kan spelen. Dat is ook een onderdeel 
van de sportvisie. Maar afgelopen jaar zijn er heel veel vragen binnengekomen: die worden nu 
allemaal in kaart gebracht en er wordt nu gekeken hoe we daarmee verder willen gaan. Document 
‘De staat van de sportaccommodaties’ is ook puur een foto van hoe de situatie op dit moment is. De 
volgende stap is nu in kaart te brengen, waar mijn collega ook mee bezig is, hoe we dat nou willen 
gaan doen en hoe we gaan inspelen op wensen en behoeftes en wat er mogelijk is in deze tijden van 
dat er geen geld is. 
In het document is ook al gekeken of er voldoende accommodaties zijn. Nu heb je bijvoorbeeld 
Valkenhuizen..dat is een groot sportcomplex: buitensport, binnensport, een zwembad. En het CIOS 
zit daar nog bij en daar heb je een grote hal die weer op te splitsen is in vier hallen. Maar dan heb je 
daar zo’n groot complex en in het zuiden is er weer wat minder aan accommodatie. Daar wil men 
inderdaad gaan kijken hoe die spreiding beter kan. Maar er wordt ook gekeken of de verenigingen 
zich misschien moeten gaan spreiden. Sturen op functionaliteit...als ergens anders een sporthal 
bepaalde uren leegstaat of velden die niet gebruikt worden, dan kunnen we gaan schuiven. Sturing. 
Efficiëntere inzet van accommodaties en er op sturen.  
Multifunctionele centra, dat zijn dus de scholen, sportverenigingen, wijkcentra. Daar zijn er al een 
aantal van en er zijn er nog een aantal in ontwikkeling. Dat is ook echt puur dat er voorzieningen in 
de wijken zijn. 

 
(Bezuinigingen) 
 

Nou, er is een bezuinigingsronde geweest, waar gedeeltelijk is bezuinigd bij Sportbedrijf en waar de 
breedtesportactiviteiten dus niet onder vallen. Daar is in eerste instantie dus wel naar gekeken. Wat 
betreft de accommodaties zal er op de een of andere manier geld vrij gemaakt moeten worden en 
dan moet de wethouder ook naar de raad toe stappen. Hij moet dan kunnen aantonen dat er belang 
bij is en dan is het aan de raad om te beslissen. Het is een moeilijke periode. De afgelopen jaren kon 
het allemaal niet op... en in een keer de crisis..daar moeten we nu mee dealen. Roeien met de 
riemen die je hebt, ‘go with the flow’. En af en toe gewoon tegen de flow in gaan. Vaak is het geld er 
ook wel, maar dan is het zo versnipperd, dan kom je weer op de samenwerking tussen de 
verschillende diensten uit. 

 
(Citymarketing) 
 

Zie ik als een uitdaging, want Arnhem is een cultuurstad. Dat is gewoon zo. We kunnen niet allemaal 
in Nederland een sportstad zijn. Mag ik eigenlijk niet zeggen als beleidsadviseur sport natuurlijk, 
maar dat is gewoon heel reëel. Eindhoven noemt zich sport- en lichtstad, Rotterdam noemt zich 
sportstad, Amsterdam ook wel. Je krijgt toch straks dat Rotterdam en Amsterdam, als we voor de 
Olympische Spelen gaan, dan een van de hoofdsteden zal gaan worden. Dus het is ook de vraag in 
hoeverre de politiek dat wil. Op dit moment staat het niet zo in ons beleid geformuleerd dat we 
zeggen: Arnhem sportstad. Maar je kunt ook niet alles zijn denk ik dan. Dat is een keuze die je 
maakt, wat niet wegneemt dat we het niet belangrijk vinden. En sport is tegenwoordig niet een doel 
alleen, maar wordt ook steeds meer gezien als middel. Bindingen in de wijk, nou dan kom je weer op 
de breedtesportactiviteiten en de krachtwijken uit.  
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(Maatschappelijke verbondenheid) 
 

De krachtwijken zijn de afgelopen jaren bewust op ingezet. Zoals het er nu uit ziet wordt nu weer 
voortgezet. Maar wel met de nuancering dat we meer gaan insteken op sportverenigingen. Het 
heeft ook mee te maken met dat daar minder sportdeelname was en omdat er ook vanuit het 
ministerie voor die wijken altijd subsidie kwam. 
Kijk, als je weet dat sportactiviteiten daar minder zijn en er komt dan vanuit het ministerie het 
‘Bosimpuls’, dan ben je wel gek als je dan nee zegt. In de toekomst willen we daar op doorzetten, 
met een prominentere rol voor de sportverenigingen: actief de verenigingen betrekken of 
verenigingen die nog niet zo sterk zijn proberen ook zo ver te krijgen. Hoe?...dat wordt nu ook nog 
allemaal uitgezocht... 

 
(Sportstimuleringsbeleid) 
 

Er is nu net een onderzoek geweest onder verenigingen. Hoeveel vitale verenigingen er al zijn en 
aan de hand daarvan wordt er ook gekeken hoe we dat willen gaan bereiken. En daarvoor hebben 
we in mei en juni ook gesprekken met het veld.  Dat zijn drie bijeenkomsten. En op een van die 
bijeenkomsten, 7 juni, wordt er ook met verenigingen en instellingen gepraat over de vitale 
sportverenigingen hun mening daarover. Zo van: “Vinden jullie dat ook of hebben jullie daar nog 
andere ideeën over?” Verenigingsondersteuning wordt nu ook al op ingezet en het is de bedoeling 
dat dat verder gaat.  

 
(Innovatie) 
 

Dat komt steeds meer. Zeker nou ook, omdat in het lenteakkoord uitgesproken is de banden beter 
aan te gaan met Papendal, meer samenwerking te gaan zoeken. Daarom wordt nu ook door de 
gemeente geïnvesteerd in de Arnhemhal. Dat daar ook een heel superdeluxe, nieuw sportcomplex 
komt, waar ze ook allemaal innovatieve dingen kunnen gaan doen. Innovatie zit niet echt nog 
nadrukkelijk in de startnotie, maar dat moet je misschien ook bij diegene laten liggen die dat het 
beste ligt. Dus op Papendal en in Eindhoven, maar dat is mijn persoonlijke mening. We willen wel 
veel meer samenwerken met Papendal, dat is ook uitgesproken in het Lenteakkoord. Nu worden er 
afspraken gemaakt over de Arnhemhal. De gemeente brengt 2,5 miljoen in. En er worden onder 
andere afspraken gemaakt over dat mensen van Papendal ingezet kunnen gaan worden bij de 
ondersteuning van verenigingen, lezingen kunnen gaan houden. Er komt ook een gezond restaurant. 
En we kijken of we nauw kunnen samenwerken met scholen die daar een cursus kunnen gaan 
volgen. Echt hele praktische dingetjes om samen te gaan werken.  
Maar alles is heel pril op dit moment. We willen ook meer op uitvoeringsniveau samenwerken. 
Kijken wat we daar voor elkaar kunnen betekenen: voor de sporters die daar zitten, maar ook voor 
een stad als Arnhem. Dan kom je weer op het citymarketing-verhaal. Ik vind Papendal een geweldig 
complex, we moeten zorgen dat dat behouden blijft, anders gaan ze in Limburg met de leuke dingen 
aan de haal. 

 
(Sport, bewegen en gezondheid) 
 

Het ‘Nationaal Actieplan Sport en Bewegen’. En dat wordt voornamelijk op de dikke kinderen 
ingezet, om die meer aan het bewegen te krijgen. Dat is de hoofdreden. We zijn nu ook met 
bedrijven en instellingen aan het kijken hoe we de talenten verder kunnen begeleiden en misschien 
ook begeleiden door gezondheidstesten en noem maar op. Dat heeft meerdere kanten. Maar het 
Nationaal Actieplan Sport en Bewegen heeft het afgelopen jaar echt centraal gestaan. Daar was ook 
weer subsidie voor te krijgen. En dan moet je je activiteiten omschrijven. Die activiteiten worden 
uitgevoerd door Sportbedrijf Arnhem, dat is onze uitvoerende organisatie. Ze zijn ook onze adviseur, 
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omdat zij heel duidelijk weten wat er in het veld speelt, aangezien zij de uitvoering doen. Daar 
werken we dan ook nauw mee samen. Ze zijn ook een onderdeel van onze gemeente, bij onze dienst 
MO. 

 
(Werkgelegenheid) 
 

Ik durf geen uitspraken te doen of hier veel werkgelegenheid in de sport is. Persoonlijk heb ik de 
indruk van niet, maar ik kan me daar ook helemaal in vergissen. Het komt wel meer, omdat we nu 
ook combinatiefunctionarissen inzetten. Sportbedrijf Arnhem heeft iets van 250 man in dienst. 
Beleidsadviseurs zijn er dan maar twee, dat is erg weinig. En als je dan gaat kijken naar Papendal, in 
de relatie tot de Arnhemhal is dat wel geroepen. Dus dat maakt dat er dan wel weer meer 
werkvoorzieningen in de sport gaan komen.  

 
(Voorwaarden omtrent OP2028) 
 

Als we sport als middel inzetten zoals iedereen dat wil, dan is het wel handig om er in de toekomst 
meer aandacht aan te besteden. Als je inderdaad sport als middel wil inzetten, bij het creëren van 
meer saamhorigheid in de wijk en noem maar op, dan moet je ook mensen hebben die de handjes 
in het veld zijn. Wat nu er aan zit te komen is dat er veel meer teruggegrepen wordt op de burgers, 
eigen verantwoordelijkheid. Dan kan men wel allemaal leuke dingen willen gaan doen, maar daar 
moet je dan wel de voorzieningen voor treffen, dat het kan gebeuren. En daar heb je ook handjes 
voor nodig.  
Een beleidsadviseur moet hierbij overzicht kunnen houden, geduld kunnen hebben en goed kunnen 
schrijven en een goede visie hebben en vervolgens goed op papier kunnen zetten. Dat zijn de 
belangrijkste dingen. 

 
(Randvoorwaarden advies) 
 

Nergens mee. Gewoon datgene schrijven wat je vindt. Daar ben ik heel makkelijk in, daarvoor doe je 
het onderzoek. Gewoon opschrijven hoe jullie het hebben gezien en hoe jullie het ervaren en er 
tegenaan kijken. Anders vind ik dat het zoiets van: “je mag het onderzoek gaan doen, maar dit en dit 
moet eruit komen.....” En nu kan het zijn dat wij erover gaan nadenken. Anders ga ik het afbakenen 
en dat wil ik niet. 
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Respondent: Maatschappelijke ontwikkeling, de gemeente Arnhem 

(Functie) 
 

Ik ben senior beleidsmedewerker bij de dienst maatschappelijke ontwikkeling. De dienst 
maatschappelijke ontwikkeling is eigenlijk een veelkoppig monster dat zich met allerlei 
beleidsterreinen bezighoudt: sport, cultuur, zorg, welzijn, onderwijs, integratie, noem maar op. Dit 
zijn met name de zachte beleidssectoren van de gemeente. 
Een van de rollen die ik in dit kader heb is de inhoudelijke coördinatie over de beleidscyclus. De 
beleidscyclus daar bedoel ik het proces van de meerjarenprogrammabegroting en de 
jaarverslaglegging mee. Elk jaar maakt de gemeente voor de daaropvolgende vier jaar een 
programmabegroting waarin ze hun doelen nogmaals neerzetten op de verschillende 
beleidsterreinen de activiteiten die ze daarvoor willen verrichten en wat natuurlijk ook heel 
belangrijk is, de centen die daarin gestoken worden. 
Nu op dit moment ben ik weer bezig met de coördinatie van het beleidsinhoudelijke gedeelte van 
die meerjarenprogrammabegroting. Wij hebben 14 deelprogramma’s als dienst, binnen de 
begroting, dat is ongeveer de helft van het totaal.  
De concernstaf is een overkoepelende staf die boven de verschillende diensten staat en in feite de 
concernkaders aanlevert voor het beleid en voor de financiën. Nu ben ik samen met de concernstaf 
aan het kijken of de onderdelen van die MJPB consistent zijn qua opzet, qua inhoud en qua beoogd 
effect. 
Nou, ik zorg met een collega van mij van de concernstaf dat de kwaliteit van die producten een 
beetje hetzelfde is en allemaal op hetzelfde format is ingericht en dat de doelen, de activiteiten en 
de financiën (dat doet dan weer de afdeling Planning en Control bij ons) of dat er allemaal goed 
inzit. 
En dat is dus beleid dat ontwikkeld en uitgevoerd wordt voor vier jaar. De volgende begroting is 
2012/2015. En jaarlijks wordt er via het jaarverslag ook gerapporteerd hoe het met het verloop van 
het beleid gegaan is: wat er wel gedaan is, wat we niet gedaan hebben, wat er is blijven liggen, wat 
er op een gegeven moment mogelijk bijgesteld moet worden. Een soort evaluatie is dat.  Zo van: 
hebben we datgene gedaan wat we ons voorgnomen hadden? Is dat dan prima en zonee, wat 
moeten we dan veranderen? 
Ik heb  geen specifiek beleidsveld. Ik hang daar een beetje boven, beetje helicopterview ja. Dus van 
die beleidsterreinen weet ik de hoofdlijnen, maar als je mij in detail gaat bevragen of hoe het beleid 
op het gebied van sport of cultuur ofzo in elkaar zit dan haak ik op een gegeven moment af. 
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(Beleidsvormingsproces) 
 

Hoe dat toen is gegaan? Er is een startnotitie gemaakt. Eigenlijk is het de bedoeling dat bij elke 
nieuwe beleidsontwikkeling er een startnotie komt waarin aangegeven word: Wat is de inleiding, de 
aanleiding dat we nu nieuwe beleid, ander beleid willen gaan ontwikkelen? Hoe gaan we dat in 
hoofdlijnen doen? Wat zijn de belangrijkste thema’s? Wie is de opdrachtgever/ opdrachtnemer? 
Wie zijn er allemaal bij betrokken? Hoe wordt het gefinancierd? Dat soort dingen staan in de 
startnotie.  
Die wordt voorgelegd aan het College en de Raadscommissie en die zeggen dan “oké ga hiermee 
maar aan de slag”. En dan krijg je dat hele proces, je legt een soort plan van aanpak voor. 
Toen zijn we daar dus mee aan de slag gegaan op een interactieve manier met zowel 
vertegenwoordiging van de Raad als van vertegenwoordiging vanuit het maatschappelijk veld. Het is 
natuurlijk zo dat organisaties uit het maatschappelijk veld een bijdrage leveren, omdat zij een deel 
van het beleid in de praktijk moeten uitvoeren. 
De meeste maatschappelijke organisaties zijn er op een of andere manier betrokken bij geweest. 
In een aantal sessies met ‘de stad’ is de opzet van  Stad in Balans besproken en is gediscussieerd 
over de maatschappelijke hoofdopgaven.  Er  is  ruimschoots gebruik gemaakt van de input van de 
maatschappelijke organisaties in de stad..  
En uiteindelijk komt daar die visienota uit. Die ligt daar dan en die gaat naar de College en de Raad 
voor besluitvorming. 
Het abstractieniveau was nogal hoog. Je hebt een aantal van die hoofdopgaven en uiteindelijk is ook 
vanuit de politiek gezegd eigenlijk willen we een verdiepingsverslag maken, want dit verhaal is te 
abstract; we weten niet goed hoe je daar mee om moet gaan en hoe je het concreet in de praktijk 
wil brengen.  
Er is vervolgens een verdiepingsslag gemaakt (‘Doorontwikkeling Stad in Balans). Die heeft ook weer 
het hele circuit doorlopen. Maar bij dit soort dingen, die vijf jaar geleden ontstaan, ontstaat er op 
een gegeven moment een soort van vermoeidheid. Dan gaat er iets spelen van zo van ‘dat verhaal 
kennen we nu wel’. De laatste tijd is daar met name het bezuinigingscircus overheen gegaan. Nu is 
er iets ontstaan van: we hebben mooie doelen gesteld, maar we kunnen niet alles meer. 

 
(Bezuinigingen) 
 

En de rol van de gemeente is natuurlijk door de jaren heen ook veranderd. Eerst was gemeente 
sterk sturend en sterk bepalend, maar nu zijn ze maar een speler in het hele spel. We hebben een 
periode achter de rug dat er heel sterk naar de overheid werd gekeken om allerlei dingen te regelen. 
Ondertussen is de maatschappij steeds ingewikkelder geworden. Er zijn steeds meer spelers in het 
spel gekomen en je hebt nu een fase van een beetje terugtredende overheid die zegt van: “de 
maatschappelijke organisaties en mensen zelf hebben ook hun eigen verantwoordelijkheid”. 
gemeente is nu niet meer allesbepalend, maar één van de spelers in het spel. 
Die maatschappelijke organisaties krijgen veel meer verantwoordelijkheid over de uitvoering van 
beleid, maar wel onder bepaalde afspraken met de gemeente, waar ze uiteindelijk op afgerekend 
kunnen worden. Dit omdat ze deels financieel afhankelijk zijn. Subsidies kunnen een inderdaad  een 
middel zijn om iets af te dwingen of een bepaalde richting op te gaan. 
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(Samenwerken) 
 

Die afstemming heeft nog wel wat voeten in de aarde gehad. Het was een soort van belangenstrijd. 
Van wie doet wat, wie werkt wat nou uit en wie heeft het voor het zeggen. De samenwerking 
verloopt heel verschillend, want er is toch wel sprake van een soort van concurrentiestrijd tussen 
onze dienst en de concernstaf, want die club is verantwoordelijk geweest voor de 
stadsprogramma’s. Dat merk je in de praktijk ook in de samenwerking.  
Een voorbeeld daarvan is dat hele gedoe om de positie van het wijkgericht werken in de stad. Zo is 
de krachtwijkenaanpak primair belegd bij de Directie Programmasturing en Strategie (DPS) van de 
concernstaf. Je merkt dus gewoon dat er in de praktijk sprake is van, wie heeft het nou voor het 
vertellen?. Er gebeuren daardoor ook dingen dubbelop.  
Op dit moment zou dat dus opgelost moeten worden binnen een gemeentelijk brede reorganisatie, 
die momenteel wordt voorbereid en zou op een gegeven moment besloten moeten worden, waar 
dat wijkgericht werken nou terecht komt. 
Maar de krachtwijken is ook gewoon een kwestie van: er komen miljoenen van het rijk en die 
moeten weggezet worden en dat is opgepikt door de programmamanagers van DPS. 
We hebben nu een viertal diensten en een concernstaf en een facilitaire dienst. Die laatste is 
ondersteunend in allerlei opzichten. Het is de bedoeling dat er in feite nog maar twee van de 
diensten overblijven, Daardoor zou er beter en integraler kunnen worden samengewerkt en 
schotten die er nog veel te vaak zijn, zowel in competentie als in financiën worden dan doorbroken. 
En dan moet er op een gegeven moment een heldere aansturing komen met een ander 
management. 
En men wil ook, dat is ook een van de doelen van de reorganisatie, programmamanagement 
invoeren. Dat hebben we inmiddels binnen de dienst MO. We zitten daar nu wel een beetje mee te 
worstelen. Uiteindelijk zullen er gemeente breed op basis van de stadsprogramma’s een beperkt 
aantal programma’s komen die gegroepeerd worden rond de belangrijke thema’s en opgaven. Hoe 
dat precies gaat lopen en ingericht wordt zal nog blijken. 
En op de programma’s worden dan programmamanagers gezet die moeten zorgen voor de 
coördinatie en de goede verloop van de uitvoering van het beleid.  
Voor zover dat aan de orde is gaan de managers ook samenwerken. Er zullen verschillende 
verbindingen gelegd worden tussen verscheidene programma’s. Dus de managers zullen een 
overlegorgaan krijgen of zoiets, want ze moeten zorgen dat alles goed op elkaar aansluit. 
En de huidige directeuren, die zich vaak nog sterk met de beleidsinhoud bemoeien, die krijgen veel 
meer een echte leidinggevende rol. Minder met de inhoud bemoeien, meer met de aansturing. 

 
(Lastige aspecten binnen de beleidsvorming) 
 

Het gevoel wat ons regelmatig bekruipt is dat jan en alleman zich bemoeit met alles en nog wat. Je 
zou natuurlijk veel liever hebben dat het duidelijk is wie rondom een bepaald thema/beleidsterrein 
het echt voor het vertellen heeft. Iedereen moet hier overal zijn plasje over doen.  
Binnen onze dienst werken tussen de 550 en 600 mensen, bestaande uit verschillende onderdelen, 
waaronder grote uitvoerende werkmaatschappijen: Sportbedrijf, Musis- Schouwburg (MSSA), het 
Domein (kunst en cultuur) en de Musea. 
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(Maatschappelijke verbondenheid) 
 

Sociale cohesie: met dat begrip heb ik moeite. Een nostalgische term die teruggrijpt op een 
maatschappij waarin mensen veel meer afhankelijk zijn van elkaar zijn of waren dan ze nu zijn. Met 
het begrip sociale cohesie, daar zit voor mij het beeld achter dat mensen in de stad en de wijk 
gezellig dingen met elkaar gaan doe, maar in wezen was is die betrokkenheid pure noodzaak. 
Mensen waren vroeger afhankelijk van elkaar, nu is dat veel minder. Nu zijn de meeste mensen veel 
beter in staat zijn eigen bootjes te doppen. 
We hebben in de Stad in Balans het begrip sociale cohesie vertaald naar participatie, waarmee we 
bedoelen dat iedereen in staat gesteld moet worden, binnen zijn vermogen, deel te nemen aan het 
maatschappelijke leven, welk onderdeel dan ook. Ook met sport dus, maar ook in vrijwilligerswerk, 
wijken en buurten, mantelzorg en noem maar op, op alle maatschappelijke deelterreinen. Met het 
begrip participatie kun je veel meer dan met iets vaags al sociale cohesie. 
Als je naar objectieve cijfers kijkt. Er worden regelmatig verscheidene onderzoeken gehouden. Dan 
scoort Arnhem op zich niet slecht, want dan maak je vaak de vergelijking met andere grote steden 
waar soortgelijke studies worden gehouden. Als je ook kijkt naar de sfeer in de stad 
in andere steden zijn bijvoorbeeld vaker rellen met buitenlanders. Dat heb je in Arnhem niet echt. 
Op de een of andere manier heb ik het idee dat we toleranter zijn. In Nijmegen is dat ook wel het 
geval. Het is hier wat minder hard, dan wat je in de Randstad meemaakt. Niet zo tegen de krib in. 
Maar Arnhem scoort dus niet slecht wat betreft die objectieve gegevens. 

 
(Huidige situatie sportbeleid Arnhem)  
 

Ze zijn nu bezig met een nieuwe nota voor sport en beweging. We werken momenteel met het 
document ‘Sport over de breedte’. Dat is het beleidskader die een flink aantal jaren geleden is 
vastgesteld, waar met name ook wordt ingezet op de breedtesport en ik heb het idee dat dit nu toe 
is aan herijking.  
Je ziet als het om sport gaat dat Arnhem niet echt een lange termijn visie heeft. Dat heeft ook te 
maken met het hele bestuurlijke proces. Je maakt een meerjarenplanbegroting waarin je voor een 
aantal jaren je doelen bepaald, maar het lange- termijn perspectief zit veelal onvoldoende tussen de 
oren:  : wat willen we nou met sport, met breedtesport en topsport? 
En in de nieuwe startnotitie staat nu ook wel het OP2028 in opgenomen, dus misschien dat het toch 
meer een langere termijn visie wordt. 
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(Voorwaarden omtrent OP2028) 
 

Ik vind dat de politiek wel eens wat verder zou mogen kijken dan hun neus lang is, want de meeste 
beleidsnota en meerjarenplannen gelden voor een periode van een jaar of vijf, voor de korte en 
middellange termijn. Daarboven zweven wel hogere algemene doelen die voor de lange termijn 
gelden, maar... Als je kijkt naar het inzetten op de OP2028. Dat duurt nog even, maar je komt het 
nauwelijks tegen op dit moment. Dat is natuurlijk een langetermijnproces, maar daar moet je heel 
vroeg mee beginnen.  
Ja ik bedoel, de politiek zou zich niet zo op die ene vier jaar moeten focussen, maar toch meer 
continuïteit voor de lange termijn erin mogen brengen. Er worden nu belangen nagestreefd die nu 
tellen, maar ze mogen iets meer visie hebben voor wat langere termijn. Ook voor de effecten van 
langere termijn  en ook wat langer vasthouden aan zo’n visie. Dat is meer een gevoel van mij dan. 
Toch het verhaal van: ontwikkel zo langere termijn visie, kijk wat verder in de toekomst dan wat nu 
gebeurd en probeer dat wat consistenter vast te houden en laat je minder leiden door de waan van 
de dag. Als je dan kijkt naar de OP2028, dat ligt dus heel ver weg. Maar je zou toch op korte termijn 
een concreet beeld moeten hebben waarom en hoe je daar naartoe zou kunnen werken als 
gemeente. Ja, je kunt nu natuurlijk nog geen concrete plannen maken voor het jaar 2028, maar je 
moet al wel een lijn  uitzetten. 
Het leeft nu nog onvoldoende. Ik denk dat dat het verhaal is. Je moet natuurlijk eerst de handen op 
elkaar krijgen. Het moet gaan leven en er moet draagvlak voor zijn en als dat er eenmaal is dan kun 
je er naar toe werken.  
Sport is in inderdaad in concurrentie met andere onderwerpen binnen beleidsterreinen. Voor het 
OP2028.. wil je aan zoiets beginnen, dan moet je de handen op elkaar krijgen van heel veel mensen 
en partners. Als deze handen dan op elkaar zijn dan kan het ook heel hard gaan hoor, het heeft 
alleen tijd nodig. Je moet ook een kweekvijver hebben. 
Maar sport heeft hier beleidsmatig ook wel een impuls gekregen. Er is meer capaciteit op gezet. 
Wat ik toe straks al gezegd heb, wat heel belangrijk is en wat ik hoop dat straks uit die nieuwe nota 
gaat komen, is die lange termijnvisie. Dat proberen vast te houden bij alle beleidsontwikkeling en 
uitvoering. En niet wat nu vaak gebeurd, van hap snap, maar gewoon de lijn vasthouden. Ik denk dat 
dat belangrijk is. Als je eenmaal ergens aan begint moet je er ook voor zorgen dat je een goed 
ontwikkeld plan uitzet en je eindperspectief gewoon blijft vasthouden.  
Daar is voor nodig: goede mensen. Mensen die met een hoop enthousiasme, andere ook kunnen 
enthousiasmeren voor het doel waar je uiteindelijk naar streeft. En daar bedoel ik ook mee, dat 
deze mensen ook de goede verbindingen kunnen leggen, met andere beleidsterreinen. Sport dient 
namelijk allerlei doelen. Je moet de verbinding maken, en dat gebeurt natuurlijk ook wel, met 
gezondheid, met integratie. 
De sport als soort van bindmiddel gebruiken voor allerlei andere maatschappelijke ontwikkelingen. 
Iemand die heel goed kan helikopteren, die ervoor kan zorgen dat de neuzen dezelfde kant op gaan. 
En het moet breed – zowel politiek als ambtelijk als in het maatschappelijk veld- als speerpunt 
gedragen worden. 

 
(OP2028 en Arnhem) 
 

Ja Papendal, dat ligt toevallig binnen de gemeentegrens, maar we liggen een beetje met de ruggen 
naar elkaar toe. We zouden ook in het kader van het OP2028 meer voor elkaar kunnen betekenen. 
Papendal voor de stad en omgekeerd. 
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(Bezuinigingen) 
 

De bezuinigingen kunnen natuurlijk roet in het eten gooien. Nieuw beleid gaan we voorlopig 
nauwelijks doen, daar is het geld er niet voor. Maar ja, dat is misschien over een paar jaar afgelopen 
dat heeft natuurlijk met de conjunctuur te maken. Dat is nu natuurlijk even de sfeer en context waar 
we ons in bevinden. We moeten blijven roeien met de riemen die we hebben en zorgen dat we het 
hoofd boven water houden. En dan even geen ambitieuze plannen, al is dat in dit onderwerp 
natuurlijk wel belangrijk.  
Dat is natuurlijk een beetje spagaat waar we in zitten. Want voor zo’n onderwerp als het OP2028 
moet je natuurlijk ambities koesteren en daar zit je natuurlijk net op het verkeerde tijdsmoment.  
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Respondent: Stadsontwikkeling, de gemeente Arnhem  
 
(Functie) 
 

Ik ben beleidsadviseur Strategie bij de dienst stadsontwikkeling van de gemeente Arnhem. Ik ben 
daar vooral bezig met externe oriëntatie, dus oriëntatie op het beleid van andere overheden. Ik kijk 
ook naar de financieringsstromen die daarbij horen. Dit is ter ondersteuning van de hoofdopgaven 
van de dienst Stadsontwikkeling, dus de fysieke verbetering verandering van de stad.  
Activiteiten waar ik me mee bezig houd, zijn in ieder geval het volgen van de belangrijkste 
beleidsontwikkelingen bij het Rijk en de Provincie en zo nu en dan ook eens een dwarsverband 
leggen met onze dienst maatschappelijke ontwikkeling.  Met name de maatschappelijke kant wordt 
bekeken en gevolgd, daar zit dan sport ook in. Vanuit de fysieke kant, heb ik gekeken naar de 
mogelijkheden om aan te sluiten op het Olympisch Plan. 
Het perspectief waaruit ik kijk is met name: ‘staat Arnhem goed op de kaart bij de andere overheid’ 
en kunnen we de opgave die Arnhem in het algemeen heeft, het verbeteren van de stad, de wijken 
enz. waarmaken? En kunnen wie die haken aan een beleidspunt van de Provincie of van het Rijk?  

 
(OP2028) 
 

Het is een wensbeeld wat ze neerzetten zonder dat er een concreet investeringsprogramma onder 
zit. Maar het leuke van het Olympisch Plan vind ik dat er toch geprobeerd wordt de link te leggen 
tussen breedtesport en topsport. Daarmee is het voor Arnhem ook interessant om meer te doen, 
dan alleen maar te kijken van: kunnen we een nieuwe sporthal financieren of kunnen we een weg 
verbreden? Om vervolgens de rekening bij een ander neer te leggen. Het mooie is dat je kunt 
proberen om het wat meer naar de individuele buurten of mensen te brengen en dan komt de 
Arnhemse bevolking en andere aspecten heel erg duidelijk naar voren. Het is een andere manier van 
benaderen en dat geeft een nieuwe manier van kijken op de agenda die wij traditioneel als fysiek 
zien vanuit onze dienst. Het is wel een uitdaging om dat dan te vertalen naar concrete dingen, want 
breedtesport is zo breed dat het de vraag is of je dan daar heel gemakkelijk een agenda onder 
hangt. Het is wel mooi dat alle lagen van de bevolking betrokken kunnen worden bij breedtesport 
en dat is anders dan dat je zegt: ‘we maken alleen maar een nieuw atletiekcentrum in Amsterdam 
want daar speelt alles zich af en de rest doet niet mee’. 

 
 
  



 

89 
 

(OP2028 en Arnhem) 
 

Op zich heeft Arnhem door onder andere de realisatie van het station Arnhem Centraal, waar ook 
de internationale trein stopt en de ligging aan de A12 een aantal pre’s. Dichtbij de randstad, binnen 
3 kwartier ben je in Amsterdam, je bent dus eigenlijk heel goed aanwezig als het gaat om 
verblijfsplekken voor mensen die eventueel naar de Olympische Spelen komen kijken of trainen of 
noem maar op. En ook Papendal is daarmee een icoon in Nederland. Die twee dingen moeten het 
mogelijk maken om hier toch wat vruchten te plukken. En of dat nou een gebouw is, dat vraag ik mij 
af. Kijk je kunt hopen dat Gelredome nog als sporthal of als groot evenementhal in beeld is en dat ie 
niet dusdanig is versleten dat we er nog een naast moeten zetten. Maar we hebben gewoon vanuit 
de plek en ook de plaats die Arnhem heeft in het olympische bouwwerk, eigenlijk het 
organisatorische, hebben we gewoon een aantal pre’s. En volgens mij is het de kunst om die kaart 
uit te spelen.  
Het heeft geen zin om te zeggen ik heb hier een handbalclub en die speelt eredivisie en ik wil graag 
een sporthal die daarbij hoort. Dat alleen is niet genoeg, want dat kan iedereen roepen. Het moet 
echt onderscheidend zijn. En daar heeft Arnhem vanuit historie en ligging een aantal hele 
belangrijke voordelen. En gewoon als verblijfsgebied is natuurlijk de hele Veluwe interessant. Dat je 
tijdelijk in de overnachtingensfeer wat moet regelen, dan huur je bij wijze van al die parken en 
hotels af dan heb je gewoon heel veel bedden naast de bedden in Amsterdam en omgeving. 

 
(Citymarketing) 
 

Dit is citymarketing maar ook tactiek. Wij zitten vooral te kijken van, kunnen wij samen met het 
ministerie optrekken. Als je niet met een ministerie optrekt dan heb je het lastiger, dan moet je 
proberen om op de agenda te komen. Ik denk ook in de sfeer van alles wat rondom Papendal 
gebeurd, ook met dat instituut Sport en Bewegen. Dat zijn een aantal dingen die daar ook rondom 
gebeuren en waar de HAN ook actief in opereert. Ik denk dat je aantal dingen kunt neerzetten, die 
andere steden gewoon niet kunnen bieden. Dus het zou ook kunnen zijn dat je een bolwerk wordt 
van regelmatig kennis delen. Maar je kunt in ieder geval een aantal dingen uitventen en of dat nou 
citymarketing is.. Eigenlijk is dat gewoon alles wat je een keer kunt gebruiken om in beeld te komen. 
En wat dan ook natuurlijk is, je moet niet iets proberen te zijn wat je niet bent maar gewoon dat 
vertellen wat je wel bent. Dat maakt het mogelijk om in  ieder geval, als wij de Olympische Spelen 
zouden mogen organiseren, daar profijt van te hebben. 

 
(Innovatie) 
 

Arnhem heeft een college van B&W, die willen zich profileren op twee dingen. Dat is groen en 
creatief. Groen is ook aantrekkelijk in de zin van dichtbij de Veluwe, maar ook groen in de stad. Zoals 
Sonsbeekpark, maar ook andere delen van de stad zijn best groen, zoals de rivierzone. Maar ook 
groen in de zin van aandacht voor duurzaamheid en dat zien we dus terug in de manier van werken 
van bedrijven. Wat wij ook zijn, is een creatieve stad. Waar je kunt denken aan gewoon de kunst en 
cultuur sector, de mode sector maar ook de creativiteit op het gebied van innovatie in de brede zin. 
Innovatieve bedrijvigheid zit hier ook en daarmee is een link te maken met duurzaamheid. Maar van 
origine is Arnhem al een creatieve stad, ook op gebied van innovaties omdat we AKZO hier hebben 
gehad, de hoofdvestiging een hele tijd met een zware farmaceutische industrie. Een aantal 
industrieën van vroeger, die hebben geleid tot een groep mensen die zijn achter gebleven ook al is 
de industrie en het etiquette weg, toch de mensen die toen in de research zaten die zitten er nog 
steeds. Die zitten hier redelijk veel in de buurt of in Arnhem en die zijn samen in staat om nog heel 
veel dingen op het gebied van innovatie neer te zetten. Innovatie in de sport is daar een niche in. 
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(Werkgelegenheid) 
 

Daar kan ik eigenlijk niet zo veel op zeggen. Als je ziet dat je opleidingen hebt bij het CIOS en de HAN 
die iets met sport doet. We hebben natuurlijk veel voorzieningen, dus als gemeente ben je 
werkgever voor een aantal mensen die rondom de sport werken. We hebben een aantal 
professionele sportverenigingen hier en Papendal natuurlijk. Maar wat nou precies het aandeel in 
de sport is kan ik zo niet zeggen. 
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(Voorwaarden omtrent OP2028) 
 

Wat je zult zien is dat het Olympisch Plan zoals het nu is nog niet hard genoeg is, het is nog een 
beetje op afstand. Je ziet wel dat een aantal partners van ons, die draaien al mee in verschillende 
denktanks, van de verschillende ministeries. Maar voordat het echt ‘land’ in Arnhem en Arnhem is 
Olympisch dan moet er volgens mij eerst een wat hardere go komen van het Rijk. Om iedereen in de 
trilling te zetten: ‘wij gaan voor de Olympische Spelen dit en dat doen’. Ondertussen loopt 
bijvoorbeeld de animo van het rijk weg en wij zouden dan onder de vlag van de Olympische Spelen 
het Olympisch Vuur optillen, dat is niet reëel. Wat ik wel verwacht is dat het komende jaar en over 
twee jaar zeker als Gelderland zich ook weer wat verder inzet op Gelderland Sportland met een 
nieuw gedeputeerde daarop, dat er wel weer nieuwe initiatieven zullen komen. En dat er bij onze 
nieuwe sportnota, maar dat weet Desiree veel beter, dat je daar niet bij weg kunt blijven. Het is in 
de fysieke hoek, wat lastiger. We hebben nu last van recessie en noem maar op. Dus er wordt bijna 
niet gebouwd en dan is het raar om opeens de Olympische vlag in de top te hijsen. Dat is een 
beweging, daar is men met de daadwerkelijke woning/kantoren bouw echt nog niet mee bezig. 
Wat handig is, dat je een soort route naar een bepaald jaar uitstippelt. Er zijn twee jaren belangrijk, 
dat is de kandidaatstelling en stel nou voor dat we de organisatie krijgen, wat daarna. Op dit 
moment zie je ook bij de G32 dat ze met name een soort route pad willen gaan uitstippelen, van hoe 
moet dat lopen. En pas als er ergens een route is uitgestippeld dan kun je daar ook op aanhaken. Nu 
is het te vroeg om je te gaan profileren als toekomstige olympische stad. Ook als verblijfsstad of wat 
dan ook.  Dat zal veel makkelijker gaan als 2016 is geweest. Eigenlijk zou je daar je, ik denk dat je 
daar je citymarketing voor een deel daar vandaan moet halen. Je zult dan zwaan kleef aan zien voor 
dat vignet. Zo van als je het logo maar op je briefpapier krijgt of waar dan ook, of op de webpagina, 
nou dan stijg je weer in rangorde. Daar maak ik me niet zo veel zorgen over dat dat niet gebeurd. 
Maar vooral nu, ik denk dat het heel mooi zou zijn als we met de nieuwe gedeputeerde van 
Gelderland samen kunnen optrekken en kijken of we nog iets meer kunnen betekenen dan dat we 
nu eigenlijk betekenen in het Gelderland sportland stuk. Daar zitten onder andere de kernsporten, 
die zijn voor Arnhem soms net iets anders. En ik kan me ook voorstellen dat je samen is goed gaat 
kijken naar wat Arnhem voor de provincie zou kunnen betekenen. Dus dan draai je m om, in plaats 
van ik dit of ik dat. Dat zou een goede analyse en goede verkenning vragen. Waar ligt nou de kracht 
van welke stad. Of welke plek in Gelderland, en wat zouden we daar kunnen doen. Is dat nu al 
geschikt of moeten we daar nog een tandje bij zetten. En zo ja wanneer doen we dat en hoe doen 
we dat. Gaan we dan samen naar het rijk want dat zou ook kunnen. Maar het is vooral zorg dat je nu 
een goed partnerschap sluit. 
Het is belangrijk dat er iets gaat gebeuren en dat er ook echt een vuurtje gaat lopen. Je kan wel 
zeggen Olympisch Plan en we willen wat en het zijn allemaal bobo’s die daar rond omheen lopen. 
Op het moment dat er niks wordt uitgerold, dan kun je als gemeente heel moeilijk op inhaken want 
dan valt er niets in te haken. Dan kun je alleen maar zeggen, ja ik wil ook een vuurtje maar dat is te 
vaag. Dan kun je niet concreet worden. Niet in de breedtesportactiviteiten die je doet in de stad, 
maar ook niet in de fysieke strategie die je misschien wel zou willen ontwikkelen als je weet dat je in 
beeld bent voor de Olympische Spelen. Je zou dus eigenlijk een soort route pad er naar toe moeten 
krijgen en voor ons is het dan heel belangrijk dat Gelderland het zelfde wil. Want als je als stad iets 
doet en de provincie roept iets anders, dan gaat het niet goed. Dus het is goed om te kijken of we 
niet samen een agenda kunnen maken als ie al niet goed is. Dat betekend nog wat fijn slijpen en dan 
samen optrekken richting rijk en eventueel richting NOC*NSF of welke partij dan ook.  
We hebben we nog 4 jaar de tijd om het concreet te maken want uitvoeren hoeft nog niet. Het 
leuke is, wij zijn nu bezig met een nieuw college van B&W en daar zit een hele actieve 
sportwethouder op die zelf ook sport. Dus die heeft er heel veel gevoel bij. De vorige gedeputeerde, 
die heeft eigenlijk Gelderland Sportland op de agenda gezet, het moet mogelijk zijn om met de 
nieuwe gedeputeerde van sport om daar ook goed zaken te doen. Dan is het een kwestie van samen 
een goede verstandhouding opbouwen en proberen om  daar een agenda te maken waarvan je zegt 
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nou daar kan je beide vanuit eigen kracht werken. De provincie heeft een aantal sterke punten want 
die zit regelmatig met het rijk om de tafel. Arnhem zit wat minder vaak met het rijk om de tafel 
maar we hebben wel heel veel te bieden voor Gelderland en voor het rijk. Dat moet je bij elkaar 
kunnen binden en dat is vooral eerst relationeel. Want als je niet met elkaar door een deur kunt en 
als je niet met elkaar in gesprek bent, dan heeft het geen zin om te proberen om daar iets met de 
provincie te gaan doen. Dat moet echt politiek gewoon goed gaan lopen. En dan echt op het dossier 
sport. Niet alleen de neuzen dezelfde kant op, maar je moet er ook een gevoel bij hebben. Je moet 
er samen positief instaan en iets willen. En dat is de kunst het komende jaar, dat samenwerken. 
Kijk wat je ziet in mijn verhaal, er komen een aantal dingen naar voren zoals verblijfsplaatsen, dus 
hotelactiviteiten. Het is heel divers en je zult zien dat op het moment er een agenda van Olympische 
Spelen wordt neergezet. Dat wij in staat zijn om na te denken: wat betekend het voor Arnhem? Nu 
is het nog niet concreet genoeg, want er is nog niks. En dan zal je met citymarketing denk ik ook 
gaan bijschakelen en dan zal je in ieder geval het etiket erop zetten. Net zo als duurzaam bouwen, 
dat doen we nu ook allemaal. Maar ja, je kunt dat ook als hoogste drijfveer neerzetten. Dat zou met 
de Olympische Spelen ook zoiets kunnen zijn. De Olympische Spelen zijn meer dan alleen maar de 
sportactiviteiten, het is ook de geest van samenwerken enz. Daar kun je een 
cultuurveranderingstraject voor je eigen organisatie opzetten. Je kunt het eigenlijk zo gek niet 
bedenken of d’r is wel een feestje te vieren. 

 
(Samenwerken) 
 

Sommigen zijn nu al actief zonder dat het die titel heeft en die zullen niets anders doen dan wat ze 
nu doen. Ze krijgen alleen een etiketje erbij. Dat betekend niet dat je opeens heel anders gaat 
opereren. Maar het zou leuk zijn dat je wel beseft, dat als er iets mogelijk is onder de vlag van de 
Olympische Spelen op het gebied van sport, dat anderen, zeker in de dienst waar ik in zit, dat je daar 
ondersteunend aan kan zijn en dat andere programma’s daar dus aan gekoppeld kunnen worden. In 
plaats van dat het alleen maar over woningbouw gaat of kantoren enz. Ik zie gebeuren dat sport nou 
zo te sturend is voor een stad, want een sporthal is niet dat je daar nou de hele stad voor moet 
overgooien. Maar ik kan me wel voorstellen dat je denkt ‘goh kun je niet meer met je openbare 
ruimte’. Dat je een park iets meer benut voor het bewegen. En kijk je dan niet anders naar het grote 
groen in de wijk of de inrichting rondom een school. 
Het meeste zit toch in hoe kun je ondernemers goed inschakelen, dus niet zelf doen. We kunnen als 
gemeente allerlei dingen heel veel overleggen, we hebben zoveel beleidsterreinen en zoveel mooie 
overleggen, en we kunnen mooie stukken schrijven. Dat je zegt we staan overal netjes in, we 
hebben bijna overal dezelfde tekst dus dat is puur integraal. Dat heeft niet zoveel zin, het is 
belangrijk dat je juist probeert om de stad daar omheen te organiseren, op de punten waarin ze 
sterk zijn. En daar zijn wij volgens mij in Arnhem goed toe in staat. Want we hebben heel veel 
actieve partijen die op dit moment al heel erg veel investeren gevraagd en ongevraagd in de stad. 
Daar kun je volgens mij heel goed mee samenwerken. 

 
(OP2028) 
 

Het OP2028 heeft nog geen keerzijde. Je krijgt pas een keerzijde als je iets neerzet wat niet nodig is. 
Wat vaak is gedaan, is dat je gaat voor de gebouwen. Heel veel energie stopt in het moment en 
daarna in een keer blijft met een erfenis dat je zegt ‘ik heb nu een gebouw maar ik heb er niks aan’. 
En dat zou eigenlijk iets moeten zijn wat je moet voorkomen. En dat betekend dat je tijdens de weg 
naar 2016 en 2028 je iets zou moeten bewandelen waarbij je zegt ‘zelfs zonder Olympische Spelen 
zou ik het ook doen’. Dus het is meer een verfrissing. Je kunt misschien nog wat scherper en op een 
andere manier kijken, maar ik heb er sowieso belang bij. Dat moet eigenlijk het besef zijn en dat 
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komt dus wel een beetje overeen met breedtesport. Insteek breedtesport is dus eigenlijk de manier 
van: je zou daar eigenlijk vandaag ook al mee bezig moeten zijn en met topsportontwikkeling in 
combinatie met talentontwikkeling in het algemeen. Dat als voorbeeld kan je natuurlijk ook 
benutten. 

 
(Bezuinigingen) 
 

Creatief zijn, hoeft geen geld te kosten. Het wil niet zeggen dat als je de Olympische Spelen 
organiseert, tenzij je ergens heel veel grote dingen moet regelen met heel veel parkeergelegenheid 
en noem maar op en openbaarvervoerssysteem apart nog moet maken wat volgens mij in 
Nederland echt niet nodig is. Want we hebben al heel veel en het is allemaal al dichtbij, dus dat is 
grote onzin. Begroting, het zou mooi zijn, kijk als je bijvoorbeeld iets als Gelredome hebt en je moet 
dat nog is een keer aanpassen zodat het ook van toepassing is. Dan kun je daarna weer een hele tijd 
ermee door. Maar echt heel veel geld, nee dat is er niet. Het belangrijkste is gewoon goede keuzes 
maken en proberen mee te liften op misschien ook voor een deel de marktcreativiteit. 
Als je kijkt naar sportinfrastructuur dan heeft Arnhem gewoon een aantal dingen net zo als veel 
steden. Het is net niet meer goed, we hebben vaak voorzieningen staan die zijn 30/40 jaar geleden 
gemaakt. En toen was de sportbeleving heel iets anders dan nu. Dus als je nu een nieuw 
sportcentrum zou maken in valkenhuizen bijvoorbeeld, wat bij ons hoog op de agenda staat, en 
waar de CIOS ook veel les heeft en doet. Dan zou je daar met de Olympische Spelen in gedachten 
toch op een andere manier naar kijken, maar dat hadden wij anders ook gedaan. Omdat je eigenlijk 
probeert om niet alleen een gebouw neer te zetten, maar daar meer levendigheid gedurende de 24 
uur per dag dat dat ding er staat te regelen. Het helpt om het sneller te doen en beter op de agenda 
te zetten. En gebouwen kosten geld, dat klopt. Een aantal voorzieningen zijn zolang ze met 
overheidsmiddelen in stand moeten worden gehouden bij voorbaat niet te financieren met het geld 
dat er nu is. Dan moet er altijd geld bij, dus dat speelt wel. Het zou mooi zijn als het rijk daar dan ook 
steun aan geeft of de provincie en in die zin verwacht ik ook wel dat dat helpt. Wat je wel krijgt is, 
iedereen steekt zijn vinger op: ‘ik wil een Olympische activiteit’. En dan is de vraag of je dan moet 
beperken tot het organiseren van Olympische activiteiten of dat je moet zeggen van ik wil eigenlijk 
ook als je niet Olympische stad bent, je toch steunen in het opwaarderen van je sportvoorzieningen. 
Maar dan zou je daar een nationale opgave van moeten maken. Het is nu wel zo, er moet geld bij, ja 
tuurlijk moet er geld bij. Maar als je iets neerzet voor 30 jaar, dan is het elk jaar een beetje geld. Dat 
is iets anders dan dat er in een keer zoveel miljoen op tafel moet komen en iedereen zegt ik wil 30 
miljoen en je hebt nergens de kans om via huur iets terug te vangen. Dus het klinkt allemaal duur, 
maar in werkelijkheid is het minder duur. Maar het is wel de kunst om te vernieuwen waarbij we 
zeggen: we hebbe er ook iets aan. En volgens mij is een van de uitdagingen dus legacy. Van wat 
houden we over van de Olympische Spelen, dat is ook een manier van duurzaam investeren. Dat zou 
ook een opgave moeten zijn. Ik denk dat het mogelijk is dat ook te realiseren. Dat je ziet er zijn 
eigenlijk al zoveel dingen in beweging, dat dit gewoon net een duwtje in de rug kan betekenen voor 
zaken die toch al lopen. 

 
(Randvoorwaarden advies) 
 

Een ding wil ik je meegeven, maar dat zit voor een deel al in het verhaal: ‘Sport is niet het enige wat 
telt’. Dus het gaat om veel meer dingen. Je hebt eigenlijk de stad als systeem en sport is daar een 
activiteit in of een bedrijfstak of wat dan ook. En wat je moet doen, is proberen te zorgen dat de 
sport tussen de oren komt van mensen die daar ook aan de randen iets mee te maken hebben. Dus 
eigenlijk doorbreken, niet zeggen dit is het belangrijkste. Want dat is natuurlijk onzin, het gaat om 
andere dingen. Je wil eigenlijk mensen gezond houden. Dus je kunt het ook dienstbaar maken. En 
probeer niet overal dienstbaar te maken want dat kost alleen maar energie en tijd en dan verlies je 
ook de energie die rondom sport te organiseren is. Aan de ene kant moet je sport gewoon apart 
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houden en aan de andere kant moet je het proberen dienstbaar te maken. Dus het is de kunst om 
daar een goede balans in te vinden. 
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Respondent: Marketing & Communicatie, Sportbedrijf Arnhem 

(Functie) 
 

Ik werk bij het Sportbedrijf. Ik werk op de Marketing & Communicatieafdeling, daar ben ik de 
coördinator van. Ik doe binnen het Sportbedrijf alles wat te maken heeft met de uitvoering van 
sport in de stad. Ik probeer eigenlijk de hele stad in beweging te krijgen.   
En dat doen we door het beheren van accommodaties.  Die zijn schoon, veilig en functioneel. Dan 
moet je denken aan zwembaden, binnensport  en buitensportaccommodaties. Eigenlijk elke plek 
waar je georganiseerd kunt sporten in de stad.  
Daarnaast doen we aan sportstimulering. We zorgen dat mensen aan het bewegen gaan of 
verenigingen ondersteunen, activiteiten te organiseren. Allerlei dingen om mensen daadwerkelijk 
aan het sporten te krijgen. Maar ook om te voldoen aan een maatschappelijke taak. Sport is niet 
alleen een doel, maar ook een middel om met moeilijke jongeren dingen te doen etc.. 
Dat zijn de twee belangrijkste dingen die wij doen. We doen veel op het gebied van seniorensport 
en dingen specifiek gericht op jongeren. Vanuit de marketingcommunicatieafdeling ondersteunen 
we dat door allerlei uitingen te maken gericht op specifieke doelgroepen en dat proberen we dan zo 
conceptueel mogelijk te doen.  
We hebben een team van vijf personen op Marketingcommunicatie zitten. En ik coördineer dat dus. 
Dat betekend dat ik ze dagelijks aanstuur. Maar het team is zo klein dat ik zelf ook wat operationele 
dingen kan doen. Soms maak ik een klein foldertje of wat dan ook. Naast het feit dat ik de 
hoofdlijnen in de gaten houd, zorg ik dat er voldoende verbinding is met het MT, met alle interne 
klanten die we hebben. 

 
(OP2028) 
 

Ik vind het goed. Ik vind met name de insteek goed dat het dus niet in eerste instantie gaat om het 
binnenhalen van de Olympisch Spelen. Maar dat het gaat om de tussenfase dat Nederland streeft 
naar het Olympisch niveau, dan heb je sowieso winst behaald. En dan is het dus niet persee slecht 
dat er geen Olympische Spelen komen. Het is natuurlijk leuk als ze er komen, maar het hoeft niet 
persee. Dus dat vind ik goed.  
En met name het dunne boekje vind ik een heel overzichtelijk iets, waarbij de breedte ook heel 
duidelijk aangegeven wordt. Waarbij het dus niet alleen draait om topsporters die een topprestatie 
leveren, maar ook de neveneffecten die er allemaal zijn. Die zijn eigenlijk allemaal veel belangrijker. 
Ze hebben het daarmee denk ik in het juiste perspectief geplaatst.  
Het zwakke zit hem in de doorvertaling. Dit staat er nu, er is iets moois bedacht ergens bovenaan bij 
NOC*NSF, maar wat is nou de doorvertaling? Wat betekend het nou voor de individuele provincie, 
de individuele gemeente en wat doen die ermee?  
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(OP2028 en Arnhem) 
 

Ik denk dat het begint met het kiezen van kernsporten. Dat doet de provincie natuurlijk al voor een 
deel, maar daar kun je lokaal je eigen invulling aan geven. De kernsport voor Gelderland is 
wielrennen. Arnhem heeft op Papendal een prachtige BMX-baan liggen, zoals de baan waarop straks 
in Londen op gereden gaat worden. Zou heel logisch voor Arnhem zijn om als kernsport BMX te 
kiezen die je ook weer heel mooi kan doorvertalen naar wijken, vul maar in. En zo kun je eigenlijk bij 
elke kernsport die er is een Arnhemse variant kiezen. Ik vind dat we dat zouden moeten doen. Als 
tweede voorbeeld zou je kunnen zeggen, volleybal. Arnhem is niet een typische volleybalstad, maar 
Arnhem heeft welk een aantal leuke evenementen op het gebied van beachvolleybal. Dus misschien 
moeten wij wel zeggen, we pakken niet heel volleybal, maar pakken beachvolleybal eruit. 
En wat ik belangrijk vind, ook gezien de historie, is wat Arnhem gaat doen met g-sport. Daar zijn we 
heel ver in de ondersteuning, in de integratie met de reguliere sport en dat is echt wat Arnhem 
uniek maakt. Iedereen kan sport claimen maar g-sport is veel moeilijker. Dus daar zit ook absoluut 
een kans.  
Het gebeurt al, niet zozeer vanuit de Olympische ambities, maar omdat we g-sport sowieso 
belangrijk vinden. Vrijwel bij elke sportieve activiteit die wij organiseren is er ruimte voor g-sport, 
waarbij we ook zoveel mogelijk dat proberen te integreren. We zijn het niet als een heel apart iets. 
Maar wat we doen, we hebben afgelopen week de Sportweek gehad, dan hebben we een aparte g-
baan daar, daar vinden allerlei demonstraties plaats. Dan zetten we valide sporters in een rolstoel 
en laten we ervaren dat dan basketbal misschien wel moeilijker is dan gewoon basketbal.  Niet zo 
van, je hebt normale sport en je hebt gehandicaptensport, nee, we doen één ding.  
Ik denk dat we heleboel peilers van het OP al invullen. Wat we nog niet gedaan hebben is een aantal 
g-sporten claimen, waarvan we zeggen, als er Olympisch Spelen komen (dan komen de Paralympics 
ook), welke willen we dan in Arnhem organiseren? Dan zou je kunnen denken, heel logisch: 
vechtsport is een kernsport in Gelderland, schermen is een onderdeel van vechtsport, we hebben 
hier Scaramouche, wat misschien wel de beste vereniging van Nederland is, die ook al 
rolstoelschermen aanbieden. Dus dat is natuurlijk een hele mooie link.    
Voor de G32 ligt er, het overkoepelend orgaan voor gemeenten, een ambitie die ook al bevestigd is 
door het Rijk: dat 30% van alle Olympische sporten niet in de grote steden georganiseerd wordt. Dat 
betekent dat er 30% verdeeld kan worden en steden zullen dus gaan proberen daar een deel van te 
gaan organiseren. En de gemeente wil dus een aantal sporten gaan kiezen waarbij ze ook kansrijk is 
om die te gaan organiseren, omdat we in de breedtesport al goed zijn in die onderdelen. Schermen 
is daar een heel mooi voorbeeld van.  
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(Accommodatiebeleid) 
 

Nou, je spreekt nu met iemand van de uitvoeringskant, maar bij de gemeente stellen ze het beleid 
vast voor de accommodaties, waarin recent als het ware een foto is gemaakt van alle 
accommodaties en hoe ze ervoor staan.  
En ik denk dat het per accommodatie heel erg verschilt, want sommige accommodaties zijn veel 
nieuwer. Als je bijvoorbeeld kijkt naar accommodaties van multifunctionele centra dan zijn die 
relatief nieuw en kwalitatief hoogstaand. We hanteren bij die nieuwe accommodaties een 
Arnhemse Norm. Dat is een variant op de Londen norm. Die gaat over de grootte, over hoe groot 
een accommodatie moet zijn. Onze norm is wat groter gemaakt, als je extra ruimte hebt,  meer 
velden, wordt je veel multifunctioneler en kun je daardoor meer professionele sporten organiseren. 
Gelukkig is die net in de bezuinigingen, afgelopen maandag/ dinsdag besproken in de 
Gemeenteraad,  in stand gebleven, dus we mogen dat doen. Dat zegt wat over hoe wij tegen 
accommodaties aankijken. Wij proberen accommodaties zo multifunctioneel mogelijk in te richten.  
Met als tegenhanger dat wij nu ook accommodaties hebben die minder multifunctioneel zijn, maar 
wel geschikt voor het doel waarvoor ze worden ingezet.  
We hebben met Valkenhuizen sowieso een hele grote topaccommodatie, waar we bijvoorbeeld een 
NK handbal U19 organiseren in augustus. Dus dat is eigenlijk al een hele goede accommodatie waar 
je veel mee kunt. Flink groot en geschakelde hallen, dus dat is al mooi.  
Kijk je dan wat breder, Papendal is niet van ons, het ligt dan wel binnen de gemeente en heeft net 
een schitterende BMX-baan aangelegd.  
Ik ben er van overtuigd dat wij bij de Spelen van belang kunnen zijn. Maarja kijk, we moeten geen 
zwemwedstrijd willen organiseren. Dat krijgen we ook niet voor elkaar, want Eindhoven heeft een 
beter bad en Amsterdam heeft een beter bad, dat zou gewoon niet slim zijn. En je mag er vanuit 
gaan dat het grootste gedeelte van de zaalsporten in de organiserende stad gaan plaatsvinden. We 
kunnen wel zeggen “we zijn een handbalstad”, dat zijn we ook wel, maar ik geloof niet dat wij een 
Olympische handbalactiviteit zullen krijgen.  
Wat we wel kunnen zouden kunnen doen is een sport organiseren in het Geldredome. Het 
Geldredome is wel van de Gemeente, maar het is wel multifunctioneel. Als je ziet wat daar 
georganiseerd kan worden. Elke voorziening is in feite aanwezig om elke sport die je maar wil neer 
te zetten. Dus zou je ervoor kiezen om beachvolleybal daar te organiseren, dat kan prima.  
Ga je doorredeneren, 2028 is nog 17 jaar verder. Je kunt niet Valkenhuizen, zoals het nu is, dat kun 
je niet over 17 jaar zo gebruiken. Je zult regulier onderhoudt moeten plegen, je zult mee moeten 
gaan met de tijd qua accommodatie. Maar dat lijkt me nog redelijk normaal.  
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(Sportstimuleringsbeleid)  
 

Ik denk dat wij op dat vlak heel erg voldoen. We hebben een afdeling sportontwikkeling die van alles 
doet, met name gericht op de breedtesport, het ondersteunen van verenigingen. We hebben een 
wethouder en ook een  beleid waarin verenigingen een essentiële rol spelen. Dat plaatsen we onder 
de noemer ‘Vitale vereniging’. Een vereniging die niet alleen maar sport aanbiedt, maar ook kijkt en 
bewust is welke rol die speelt in een wijk, wat doe ik op het gebied van senioren, van 
gehandicaptensport etc. Dus dat vormt een hele stevige basis die wordt neergezet.  
Daarnaast hebben we ook nog heel wat playgrounds, denk aan Cruijff Courts, waar we activiteiten 
organiseren. Dat zit met name in de krachtwijken. Je ziet ook dat ons beleid in die wijken leidt tot 
een hogere sportdeelname in die krachtwijken. Waarbij we wel moeten oppassen dat bij andere 
wijken niet het sportdeelname afneemt omdat daar minder aandacht naar toe gaat.  
We organiseren daar gewoon heel erg veel en dat doen we op verschillende vlakken. We 
organiseren de echte sportactiviteiten zoals basketbal, tennis, vul maar in. Maar anderzijds ook het 
30-minuten-bewegen- verhaal van de NISB, waarmee je met name de gezinnen in krachtwijken, die 
sport een vies woord vinden, die kunnen nog steeds wel 30 minuten bewegen. Misschien krijgen ze 
daardoor uiteindelijk toch wel lol in het bewegen. Zeker als ze bewust zijn van het feit dat een 
gezonde leefstijl belangrijk is, dat zie je toch wel steeds vaker.   

 
(Sport, bewegen en gezondheid) 
 

Op dit moment zijn er twee grote projecten op dat vlak. Ten eerste de Sportweek, daar hebben we 
ingezet op het 30 minuten bewegen, in Arnhem kan dat altijd en overal. Door dat in Park Sonsbeek 
te doen krijg je veel gezinnen die daar naartoe komen en die daar toch op een manier gaan 
recreëren, dan kun je laten zien dat het toch heel gemakkelijk is. Je neemt even een bal mee of een 
frisbee, maakt niet uit wat. We zetten ook lichtkussens neer en van alles en daarmee laat je zo’n 
thema zien. Maar we zetten daar ook een kraam neer waar je gezonde voeding kan kopen. Gewoon 
lekker broodje gezond, fruit, sapjes, waterijsjes. Niet het friet wat je 200 meter verderop kan krijgen. 
We zetten daar een tent neer waar we informatie geven over 30 minuten bewegen, vragen 
beantwoorden als “ Is grasmaaien ook bewegen?”. Daarmee maken we het breder.  
Aan de andere kant doen we een heel succesvol project wat zich richt op basisschoolkinderen, dat 
we ‘Gezond de wereld rond’ noemen. Daar integreren we het complete sportprogramma wat 
binnen school gegeven wordt, dus gewoon de reguliere gymlessen, met de tussenschoolse en 
naschoolse activiteiten. We laten de kinderen puzzelstukjes sparen, stickers sparen, echt zo’n 
spaaractie. Dat leidt er tot nu toe al toe dat het bezoek aan die naschoolse activiteiten meer dan 
verdubbeld. En we dachten dat zo’n effect twee of drie weken zou aanhouden, maar we zijn nu in 
week  acht of negen en het houdt nog steeds aan. De kinderen zijn er nog steeds  mee bezig. En er is 
nu ook aan ons de vraag om gezonde voeding te integreren. Dan gaan we praten met de GGD, gaan 
we kijken wat we zelf doen, wat kunnen we anderen laten doen, waar anderen beter in zijn. En dat 
gaan we aan elkaar knopen. We gaan aan elkaar knopen, bijvoorbeeld ‘kikker je aquafit’, wat in het 
zwembad voor te dikke kinderen is. Zo knopen we een aantal dingen aan elkaar onder één 
parapluutje en dat werkt heel goed.  
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(Maatschappelijke verbondenheid) 
 

Maatschappelijke verbondenheid zit voor een belangrijk deel in je wijken natuurlijk. Door met elkaar 
te sporten en bewegen creëer je iets in die wijk. Je kunt jongeren die potentieel de verkeerde kant 
op dreigen te gaan, dat is heel mooi om te zien, want die zijn dan ineens niet meer diegene die 
potentieel de verkeerde kant op dreigen te gaan. Maar dan zijn ze ineens de trekker in de groep 
geworden en de positieve kant op. Dus dat zijn sowieso leuke dingen om te zien.  
We zijn initiator geweest van wijksportclubs. Wijken waarin het minder gebruikelijk is om lid te 
worden van een vereniging, daar zorg je dat met een ander verband mensen ineens wel lid gaan 
worden.  
We hebben een programma ‘Meedoen Alle Jeugd Door Sport’ (MAJDS) waarbij je ook naar 
specifieke doelgroepen kijkt die misschien buiten de boot dreigen te vallen, waar je toch wat mee 
gaat doen. Volgensmij laat dat iets zien op gebied van maatschappelijke betrokkenheid.  

 
(Citymarketing) 
 

Arnhem heeft ervoor gekozen om creatief en groen als bepalende waarden te nemen. Dat betekend 
dat ze sport niet als bepalende waarde nemen en ik denk dat dat een terechte keuze is. Als je kijkt 
naar Rotterdam, die claimen dat ze een sportstad zijn, die hebben ook de mentaliteit van ‘kom maar 
naar ons wij organiseren elk sportief evenement’ en daarna kijken ze pas hoe ze het moeten 
organiseren. Waarbij de meeste gemeenten eerst naar de gevolgen kijken en pas maanden erna ja 
kunnen zeggen. Dus Arnhem kan sport beter niet claimen, want we kunnen de consequenties niet 
waarmaken. 
Ik denk wel dat we goed zijn in de combinatie zoeken. Als je een heleboel groene plekken hebt, dan 
heb je veel plekken om te recreëren, om te bewegen om te sporten. Dus die link is goed te leggen. 
Dan kun je nog steeds een heleboel goede activiteiten doen zonder dat je het persee inzet voor 
citymarketing. Daar ligt dus sowieso een mooie link met ‘de groene Spelen’.  
Ik denk wel dat we er echt voor moeten zorgen  dat zoiets als de Arnhemhal de Arnhemhal blijft 
heten. Net zoals Papendal, heel veel mensen denken dat Papendal iets anders is dan Arnhem. 
Terwijl Papendal toch echt in Arnhem ligt. Daar valt toch veel meer samen te werken. Je ziet nu dat, 
misschien even gedwongen door de Arnhemhal waarin afspraken zijn gemaakt met samen werken, 
ook spontane samenwerking tot stand komt. Je ziet nu dat er veel meer met elkaar gekeken wordt 
hoe kunnen we het nu doen, hoe kunnen we zorgen dat een evenement ook zichtbaar wordt in de 
stad. Hoe kunnen we dat nou koppelen aan activiteiten die wij nu ook al op de scholen organiseren, 
zodat niet allebei opnieuw het wiel aan het uitvinden bent.  
Nu zie je dat nog niet zo heel veel. Wil je namelijk echt zichtbaar zijn in de stad, dan wordt dat ook 
een financieel verhaal. Als je fietsen gaat ophangen aan een lantaarnpaal zoals ze in Apeldoorn 
hebben gedaan bij de wereldkampioenschap voor baanwielrennen kost dat gewoon geld en 
voorbereidingstijd. En ik heb begrepen dat de wereldbeker de komende drie jaar in Arnhem gaat 
plaatsvinden, dat betekend dat we misschien komende jaar meer daaraan zullen doen. Maar het zal 
voor een belangrijk deel te maken hebben met welke keuzes in de nieuwe visie van het beleid voor 
sport worden gemaakt.  Als je bewust voor een aantal kernsporten kiest, dan hangen daar financiële 
consequenties aan. Het betekend waarschijnlijk dat je hetzelfde geld misschien op een andere 
manier verdeeld. We kiezen dan nu zegmaar voor een EK handbal, wat heel leuk is en we ook kijken 
naar het lange termijn effect voor de breedtesport. Maar als handbal straks geen kernsport is dan 
gaat het geld volgend jaar misschien wel naar BMX toe of een andere sport.  
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(Innovatie) 
 

Vanuit onze verenigingsondersteuning proberen we wel op... We weten wat er op dat moment 
speelt, zowel binnen een vereniging als op innovatief vlak en daar proberen we een koppeling te 
leggen. Dat we bijeenkomsten proberen te organiseren waar een vereniging naar toe kan komen en 
waar een bedrijf met een innovatief product het product kan aanbieden. Dan zitten we met name in 
een meer bemiddelende en regisserende rol. Ik denk dat dat wel het geval is.  
Ik denk ook dat we zowel binnen het sportbedrijf als binnen de beleidsafdeling mensen hebben 
zitten die best met een andere visie tegen sport aan durven te kijken. Dat zou je innovatief kunnen 
noemen. 
Je hebt tegenwoordig heel veel hardwarematige oplossingen, hele leuke bogen waarmee kinderen, 
maar ook senioren kunnen bewegen, die gekoppeld zijn aan internet of dat soort dingen, het is nog 
niet zo dat we er daar heel veel van in Arnhem hebben staan. Er staan er sowieso ook nog niet 
zoveel in Nederland, omdat het forse investeringen zijn. 
 Ik denk niet dat inspelen op innovatie in de sport ergens in een planning staat voor Arnhem, maar ik 
denk dat het wel heel leuk zo zijn als we zoiets als die boog zouden hebben. Ik denk dat we het 
positieve er ook van inzien. Arnhem is niet de gemeente die automatisch heel innovatief is. We 
wachten vaker even af, met ons budget, te kijken hoe dingen bij andere gemeenten bevallen. Als het 
dan werkt kunnen we het als nog overnemen. 
Ik denk dat we dat voor een deel wel doen, maar het staat niet heel concreet in een plan dat we dat 
persee moeten.  Ik denk dat innovatie op gebied van breedtesport niet zo belangrijk is voor Arnhem.  
Ga je de link leggen met Papendal, een topsportcentrum, waar innovatie wel enorm belangrijk is. Als 
je kijkt wat ze daar voor kennis in huis hebben, de accommodaties eruit zien, de middelen die ze 
daar hebben dan is dat natuurlijk een en al innovatie.  
Ik denk ook dat je heel vaak zult zien dat de innovaties komen vanuit de topsport en dat dat 
vervolgens naar de breedtesport doorgaat. Dat trainers van verenigingen bijvoorbeeld een kijkje in 
de keuken kunnen nemen bij de trainers op Papendal om daar ook van te kunnen leren. Dus een 
aansluiting van de breedtesport, via talenten naar de topsport, dat dat een hele mooie doorgaande 
lijn wordt.  

 
(Werkgelegenheid) 
 

Wat je wel kunt zeggen is dat wij een sportbedrijf hebben waar ongeveer 200 mensen werken en ik 
denk dat dat een luxepositie is. Zeker als je dat vergelijkt met kleinere omliggende gemeenten dan is 
dat zo. Ga je ons weer vergelijken met Rotterdam dan zijn wel weer heel klein. Dus het is relatief.  
Maar ik denk dat de sport in Arnhem met het Sportbedrijf een prima ondersteuning heeft. Op dat 
vlak is er zeker werk.  
Verder zijn er natuurlijk een heleboel professionele bedrijven die sport aanbieden en dat soort 
dingen, maar of dat er nou veel zijn in relatie tot andere steden, geen idee. 
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(OP2028 en Arnhem) 
 

Ik denk dat Arnhem een breedtesport stad is. Dat we daar heel goed in zijn en dat we moeten 
zorgen dat we die basis heel goed houden om vanaf daaruit door te bouwen.  
En ik ben er ook van overtuigd dat als Arnhem een paar kernsporten kiest en daar echt voor gaat, 
dan heeft Arnhem echt de potentie ook naar die Olympische ambities kijkend om voor een aantal 
sporten om dat hogere niveau te komen. Ik geloof niet dat we een echte topsportstad kunnen 
worden zoals Rotterdam, omdat dat gewoon hele andere grootheden zijn. 
Ik denk ook niet dat sport de ambities kunnen zijn, want Arnhem heeft al met dat groen en creatief 
al hele mooie andere ambities, dat je het prima als onderwerp erbij kan zetten, maar helemaal 
claimen dat geloof ik niet. Maar ik denk ook niet dat dat nodig is. Ik denk dat we prima die twee 
waarden kunnen vasthouden en tegelijkertijd een heleboel kunnen doen op gebied van sport voor 
de inwoners van Arnhem en het gebied er omheen.  
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(Beleidsvormingsproces) 
 

Wat je ziet is dat binnen het sportbedrijf heel veel mensen op de werkvloer actief zijn die vanuit die 
insteek een heleboel dingen meekrijgen. We hebben denk ik ook echt veel mensen die goede kennis 
in huis hebben die de beleidsafdeling gevraagd en in enige mate ook ongevraagd richting meegeven 
voor zo’n sportvisie. Zij betrekken ons daar ook bij. Op een aantal vlakken weten wij vanuit de 
praktijkervaring meer van onderden en kunnen wij dus beter richting bepalen.  
Ik heb zelf ook gesproken met Albert, ik ben namelijk zelf aan het kijken naar wat de rol zou kunnen 
zijn van Olympische ambassadeurs, dat zijn wat zijpaden. Het zijn allemaal vertakkingen van de 
sportvisie. Het is nu wel de uitdaging dat dit allemaal op elkaar gaat aansluiten.  
We zitten met regelmaat, ik niet zelf, met mensen van beleid rond de tafel. We hebben natuurlijk 
ook met regelmaat contact met de wethouder. Je hebt eigenlijk twee paden, het formele pad en het 
informele pad. Als wij een onderwerp belangrijk vinden kunnen we op verschillende manieren 
zorgen dat ze in zo’n sportvisie terecht komen.  
Maar ik geloof in zijn algemeenheid dat we best met elkaar op een lijn zitten. Op het moment dat er 
nieuwe mensen komen, dat is nu bij de beleidskant het geval, dan is het altijd weer even de goede 
balans zoeken. En je zult altijd zien als je een beleidsafdeling hebt en een uitvoerende afdeling dat 
ze altijd van elkaar vinden dat de ander iets op een andere manier zou kunnen doen. Dat zorgt voor 
de gezonde spanning, dat je naar een beter resultaat streeft. Dus ik geloof niet dat dat erg is, het 
staat denk ik niet in de weg.  

 
(Randvoorwaarden advies) 
 

Ik denk dat het essentieel is om de gemeente te laten kiezen en niet voor alles te gaan. 
En vooral ook afstemming te zoeken met omliggende gemeenten. Dat je niet als er vier gemeenten 
zijn die allemaal zeggen “we willen schermen op Olympisch niveau hebben” dan ben je elkaar aan 
het beconcurreren. Zou je dat dan echt alle vier willen dan kun je dat beter in samenwerking gaan 
doen. Dus ik denk dat het essentieel is om het te hebben over samenwerking en afstemming. 
Ik denk dat dat ook belangrijk is voor als er straks gekozen moet worden waar de Olympische 
mogelijkheden liggen, welke sporten je gaat doen buiten de organiserende stad om, dan sta je 
sterker als je dan gaat samenwerken. Ik geloof daar dus heel sterk in. 
 En ik denk dat die verschillende pijlers uit het OP2028 die op elkaar afgestemd zijn, daar heb je 
binnen een gemeente heel veel beleidsafdelingen die daar mee te maken hebben. Ik denk als je het 
OP2028 goed wil implementeren binnen je gemeente dat je vanuit bovenaf aansturing moet hebben 
die al die verschillend peilers binnen de verschillende afdelingen kan overzien en kan aansturen.   
Als je alleen maar vanuit de sport insteekt, dan ga je minimaal de helft van de peilers missen. Dat 
geldt ook als je vanuit een ander onderdeel insteekt. Je zou moeten hebben dat het College zegt 
“we hebben die Olympische ambitie en dit is onze Arnhemse invulling...”.  
Ik denk dat dat er moet komen: een goed Arnhems plan waar in staat hoe wij de landelijke ambities 
gaan invullen. College die er ‘ja’ tegen zegt en de Raad die er vervolgens ‘ja’ tegen zegt. Dan heb je 
echt de gedragenheid 
 van de politiek en vervolgens iemand die in staat is boven de afdelingen te gaan staan, boven de 
verschillende diensten en die daadwerkelijk kan zorgen dat het plan op een goede manier 
uitgevoerd gaat worden. Dat het niet alleen ambities zijn, maar dat het ook daadwerkelijk concreet 
wordt.  
Ik verwacht zeker dat vanuit de sport zo’n plan zal komen, want daar zitten mensen die echt 
gedreven zijn over dit onderwerp, die het echt belangrijk vinden. De vraag is alleen of alle peilers 
ingevuld kunnen worden. Ik weet niet of er voldoende gedragenheid binnen de gehele gemeente is, 
ook in het licht van de bezuinigingen, om dat  op zo’n manier neer te zetten. Dat weet ik niet.  
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(OP2028 en Arnhem) 
 

Er is vanuit de G32 aangegeven dat elke stad Olympische ambassadeurs zou moeten hebben die de 
stad promoten op het Olympische vlak. Dat is de opdracht die ik heb gekregen: wie kunnen de 
ambassadeurs zijn, waar kunnen we ze inzetten en waarom? Dat hangt natuurlijk sterk samen met 
die kernsporten. Dat als de Olympische spelen komen dat je als stad kan zeggen welke sporten je wil 
organiseren. Als we dat gekozen hebben gaan we ambassadeurs zoeken die op dat landelijke niveau 
in dat lobbycircuit kunnen kijken, in de aanloop van 2028 of 2016, welke evenementen we kunnen 
organiseren, landelijke competities, wereldbekers organiseren en dat soort dingen. Arnhem op de 
kaart zetten als stad om dat soort sporten te organiseren. Het zou een team moeten zijn van vijf 
ambassadeurs. Dat is de opdracht die we van de G32 hebben meegekregen. We weten nog niet 
helemaal hoe we dat invullen, want het zou best kunnen zijn als wij dat Paralympische gebeuren als 
apart benoemen dan zouden we er misschien wel zes nodig hebben ( één ambassadeur per sport). 
Net zoals we al hebben gezegd dat we in Arnhem niet alle Olympische sporten kunnen organiseren 
kan je dat voor g-sport ook niet doen. Dat is niet heel reëel. We kijken ook bij de g-sport naar 
kernsporten die al bestaan en of we daar verbindingen kunnen leggen met de kernsporten die de 
Provincie heeft gekozen en we binnen Arnhem willen kiezen. We gaan dus ook niet in inzetten op 
sporten zoals zwemmen, waar andere steden al beter in zijn en wij de Olympische normen niet voor 
hebben. Voor schermen zou dat wel kunnen, omdat we ook daar op het reguliere niveau al 
meedoen en binnen de g-sport ook. Dus dan is het leuk om het te benoemen en moeten we gaan 
kijken, kunnen we een ambassadeur vinden die dat onderdeel specifiek voor ons kan gaan 
promoten? Je zet Arnhem dan weer op de kaart van “Kijk hoe goed wij zijn in het organiseren van 
die sporten en als je een evenement hebt in die richting denk dan eens aan ons...”.  Eigenlijk is dat 
een beetje de gedachte. Maar hier moeten we nog kijken welke ambassadeurs mogelijk zouden zijn 
en dan ook die gesprekken met die mensen aangaan. Dat te doen om te kijken of wij en zijzelf er ook 
daadwerkelijk wat aan hebben, dat zij er een belang bij hebben. Dus een win-win-situatie voor beide 
partijen. Dat iedereen er belang bij heeft en dat zij dus niet alleen ambassadeur zijn om af en toe 
even op te treden, maar dat ze ook ambassadeur zijn omdat ze erin geloven. Dat ze er ambitie en 
belang bij hebben om dat straks te gaan organiseren en dan meer op alle acht peilers dan op 
bijvoorbeeld alleen op twee. 
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Bijlage 11. ‘Methodehandleiding’ 
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Handleiding: “Olympisch Plan 2028 en gemeenten” 

(31-05-2011) 
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Inleiding 
 

Voor u ligt de handleiding: “Olympisch plan 2028 en gemeenten” van het Transferpunt Sport. 

Middels het toepassen van deze handleiding kan men een onderzoek instellen naar het huidige 

beleid van gemeenten in Nederland en in kaart brengen hoe zij dit beleid optimaal kunnen laten 

aansluiten op de ambities uit het OP2028.  
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Onderzoeksaanpak 
 

Doel  
Het inzichtelijk maken van het beleid van de betreffende gemeente met betrekking tot het Olympisch 

Plan 2028 

 

Stap 1: Selecteer de onderzoeks data. 
 Selecteer alle beleidsnota die het huidig beleid van de desbetreffende gemeente beschrijven: 

o Zoek op de website van de gemeente naar alle online beschikbare 

beleidsdocumenten; 

o Zoek naar de meest recente documenten; 

o Zorg ervoor dat de documenten gezamenlijk een integraal beeld geven: een 

beleidsoverzicht van álle beleidsterreinen tezamen; 

o Wanneer beleidsnota online niet beschikbaar worden gesteld of nog 

beleidsinformatie van diensten ontbreken: leg persoonlijk contact met de gemeente 

om deze alsnog te krijgen. 

 Zoek uit welke respondenten geïnterviewd kunnen worden: 

o Minimaal twee respondenten die (mede)verantwoordelijk zijn voor de inhoudelijke 

totstandkoming van beleid van de gemeente; 

o De meerderheid van de respondenten die geïnterviewd worden dienen werkzaam te 

zijn op een beleidsterrein waar sport en bewegen een onderdeel vanuit maakt. 

 

 

Stap 2: Stel de onderzoeks data vast met de gemeente. 
 Bespreek met de contactpersoon de gevonden beleidsnota. 

 Bespreek de ontbrekende informatie (Stap 1) en probeer deze via de contactpersoon te 

verkrijgen. 

 Bespreek met de contactpersoon welke respondenten geïnterviewd dienen te worden. 

 Regel contactgegevens van de respondenten. 

 Zorg dat de beleidsnota en respondenten na deze stap zijn vastgesteld. 

 
 

Stap 3a: Start met de inhoudsanalyse. 
 Interpreteer de beleidsteksten: 

o Lees de beleidsteksten met behulp van de codes weergegeven in bijlage 1:  ‘Codering 

inhoudsanalyse’; 

o Markeer/selecteer alle beleidstekst die onder de verscheidene codes te plaatsen zijn 

en noteer de naam van de code in de tekst. 

 LET OP!: Selecteer alléén ‘beleidstekst’: Dat wil zeggen alleen 

beleidsmaatregelen en beleidsactiviteiten die ondernomen worden/zijn.  
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 Voeg de geïnterpreteerde teksten in het integrale VSG model: 

o Plaats alle beleidstekst die in voorgaande stap is geselecteerd met behulp van de 

codes onder de bijbehorende facetten in het integrale VSG-model. Dit moet voor alle 

beleidsnota gedaan worden die geselecteerd zijn bij stap 2. Dit kan gedaan worden 

door een tabel op te stellen zoals in bijlage 2: ‘Inhoudsanalyse’. 

 

 

Stap 3b: Verwerk de resultaten van de inhoudsanalyse. 
 Bij alle facetten in het VSG-model zijn nu tekstuele fragmenten ondergebracht uit de 

verscheidene beleidsdocumenten. Dit geeft een per beleidsnota een totaaloverzicht van de 

wijze waarop de gemeente Arnhem invulling geeft aan de verschillende facetten van het 

integrale VSG-model. De resultaten kunnen als volgt beschreven worden: 

o Geef kort aan wat de functie is van de beleidsnota;  

o Geef een samenvatting van de verscheiden beleidsmaatregelen en activiteiten die de 

gemeente per facet van het integrale VSG-model onderneemt; 

o Geef in één afbeelding een samenvattend overzicht; 

 Voor een voorbeeld zie bijlage 3:‘Uitwerking resultaten inhoudsanalyse’. 

 

 

Stap 4a: Neem de diepte-interviews af. 
 Nodig de respondenten uit voor het diepte-interview. Zie voorbeeld bijlage 4: ‘Uitnodiging 

diepte-interview’. 

 Met behulp van het protocol terug te vinden in bijlage 5: ‘Gespreksprotocol 

semigestructureerd diepte-interview’ dienen de verscheidene diepte-interviews afgenomen 

te worden. 

 

 

Stap 4b: Verwerk de resultaten van de diepte-interviews. 
 Typ per respondent een interviewverslag en laat deze door de respondent lezen en 

eventueel aanpassen. 

 Zorg dat de inhoud van het interviewverslag wordt goedgekeurd door de respondent. 

 Schrap alle irrelevante informatie: die geen betrekking heeft op het interviewprotocol. 

 Splits de geselecteerde relevante tekst per interview op in losse fragmenten: teksten die over 

hetzelfde onderwerp gaan. 

 ‘Codeer’ alle losse fragmenten van de verschillende interviews. Dat wil zeggen dat de 

fragmenten van de verschillende interviews die over dezelfde informatie beschikken van één 

naam (code) worden voorzien.  

 Beschrijf nu de resultaten op een bondige wijze per code onder de volgende interviewtopics:  

o Beleidsvorming binnen de gemeente Arnhem; 

o Visie op OP2028; 

o OP2028 en het beleid van de gemeente Arnhem (het integrale VSG-model); 

o Randvoorwaarden advies. 
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Stap 5: Plan voortgangsgesprek met de gemeente. 
 Nodig de gemeente uit voor een voortgangsgesprek. 

 Breng de gemeente tijdig op de hoogte van de agenda van het voortgangsgesprek. 

Deze agenda kan er als volgt uitzien: 

1. Opening 

2. Mededelingen  

3. Voortgangsbespreking: 

a. Update onderzoek 

b. Feedback gemeente 

4. Afspraken 

5. W.v.t.t.k. 

6. Rondvraag 

7. Sluiting 

 

 

Stap 6a: Formuleer belangrijkste bevindingen uit de inhoudsanalyse. 
 Breng alle aparte integrale VSG-modellen van de verscheidene beleidsnota’s terug tot één 

model zodat in één oogopslag te zien is hoe de gemeente in haar gehele beleid invulling 

geeft aan het integrale VSG-model. 

 Beschrijf exact wat er te zien is binnen de verscheidene facetten van het integrale VSG-

model.  

 Hier moet tenminste de antwoorden op de volgende vragen naar voren komen: 

o In welke mate wordt er invulling gegeven aan de verscheidene facetten? 

o Wat kan men zeggen over het beleid van de gemeente in het kader van het ideale 

model van de VSG?  

 

 

Stap 6b: Formuleer de belangrijkste bevindingen uit de diepte-interviews. 
 De resultaten staan per code onder de vier genoemde interviewtopic beschreven.  

 Formuleer in maximaal drie zinnen per code de belangrijkste bevindingen.  

 

 

Stap 6c: Formuleer conclusies huidige situatie versus gewenste situatie. 
 Leg het theoretisch kader (gewenste situatie) langs de conclusies van de inhoudsanalyse en 

diepte-interviews (huidige situatie) en stel de volgende vragen: 

o Wat zijn de overeenkomsten tussen de gewenste situatie en huidige situatie? 

o Wat zijn de discrepanties tussen de gewenste en huidige situatie? 

o Zijn er nog opvallende uitkomsten met betrekking tot de gewenste en huidige 

situatie?  
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Stap 7: Formuleer de aanbevelingen. 
 Formuleer aan de hand van de conclusies van de inhoudsanalyse en diepte-interviews 

aanbevelingen voor de gemeente: 

o Wat moet de gemeente ondernemen om met hun huidig beleid aan te sluiten op de 

verscheidene ambities van het OP2028?  

 Denk hierbij aan de volgende punten: 

o De randvoorwaarde die de respondenten aangaven in de diepte-interviews; 

o De aanbevelingen dienen haalbaar te zijn. 
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Bijlage 1. ‘Codering inhoudsanalyse’  
 

 

Per facet dienen onderstaande codes toegepast te worden om relevante tekst te verzamelen. 

 
Binnen het Sportstimuleringsmodel heeft de onderzoeker zichzelf de volgende vraag gesteld: op welke wijze 
draagt de gemeente in haar beleid bij aan het verhogen van de sportdeelname onder alle lagen van de 
bevolking? Per facet worden onderstaande codes gebruikt om relevante tekst te verzamelen. 
1. Sportaccommodatiebeleid:  

a. Code – ‘accommodatie’: hieronder valt alle beleidstekst waar in het beleid wordt geschreven over 
het beschikbaar stellen van accommodaties waar sport bedreven kan worden; 
kwaliteitsverbetering van accommodaties; uitbreiding van aantal accommodaties. 

2. Sportondersteuningsbeleid: 
a. Code – ‘middelen’: hieronder valt alle beleidstekst waar in het beleid wordt geschreven over alle 

andere middelen dan onder de code ‘accommodatie’ die de deelname aan sport stimuleren. 
Voorbeelden hiervan zijn: verzorgen van cursussen voor vrijwilligers, versterking van het 
onderwijs op het gebied van lichamelijke opvoeding en sport, de opname van sport in het aanbod 
van na- en buitenschoolsopvang, ondersteunen van sportraad e.d. 

 
Binnen het Sociale ontwikkelingsmodel heeft de onderzoeker zichzelf de volgende vraag gesteld: Op welke 
wijze zet de gemeente in haar beleid sport in voor sociale doeleinden? Per facet worden onderstaande codes 
gebruikt om relevante tekst te verzamelen. 
1. Sport, bewegen en gezondheid: 

a. Code – ‘Gezondheid’: hieronder valt alle beleidstekst waar in het beleid wordt geschreven over 
het inzetten van sport en bewegen ter bevordering van de volksgezondheid. Volkgezondheid 
wordt hier gezien als de gezondheid van de bevolking van de gemeente en de zorg daarvoor door 
verschillende instanties.  

2. Maatschappelijke verbondenheid: 
a. Code – ‘maatschappelijke betrokkenheid in en door sport’: hieronder valt alle beleidstekst waar in 

het beleid wordt geschreven over het inzetten van sport en bewegen ter bevordering van de 
maatschappelijke verbondenheid. Hieronder wordt verstaan dat sport mensen bij elkaar brengt; 
de gelegenheid biedt iets voor elkaar te doen en actief bepaalde normen en waarden over te 
dragen.  

 
Binnen het Economisch ontwikkelingsmodel heeft de onderzoeker zichzelf de volgende vraag gesteld: Op 
welke wijze zet de gemeente in haar beleid sport in ter bevordering van de lokale economie? Per facet worden 
onderstaande codes gebruikt om relevante tekst te verzamelen. 
1. Citymarketing:  

a. Code – ‘marktaandeel’: hieronder valt alle beleidstekst waar in het beleid wordt geschreven over 
het inzetten van sport om het marktaandeel van de gemeente te versterken. Het versterken van 
het marktaandeel wordt hier gezien als het vergroten of veranderen van het vestigingsklimaat van 
een gemeente in het binnen en/of buitenland: het vergroten van de naamsbekendheid en/of 
veranderen van het imago.   

2. Innovatie: 
a. Code – ‘Innovatie’: hieronder valt alle beleidstekst waar in het beleid wordt geschreven over 

innovaties binnen de gemeente in of door sport. Onder innovatie zal hier gekeken worden naar 
nieuwe ontwikkelingen in de sport- en beweegsector . 

3. Werkgelegenheid: 
a. Code – ‘werk’: hieronder valt alle beleidstekst waar in het beleid wordt geschreven over het 

verhogen van de werkgelegenheid in de sportsector. Waarmee de gemeente als doel heeft 
bedrijvigheid in de sportsfeer naar zich toe te trekken.  
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Onderstaan tabel geeft een overzicht van het integrale VSG-model en de 

bijbehorende codes: 

  



 

114 
 

Bijlage 2. ‘Inhoudsanalyse’  
 

 

 

 

  

Geef een samenvatting van de 

inhoud van de beleidsnota en 

benoem hier minimaal de 

doelstelling van de nota en wat de 

gemeente in hoofdlijnen tracht te 

bereiken middels het 

geformuleerde beleid. 

Plaats alle beleidstekst die in 

voorgaande stap is geselecteerd 

met behulp van de codes onder de 

bijbehorende facetten in het 

integrale VSG-model. Voorbeeld: 

geselecteerde tekst met de code 

‘marktaandeel’ hoort onder 

Citymarketing.  

Beschrijf kort wat men 

ziet: aan welke facetten 

van het integrale VSG-

model wordt invulling 

geven?  

Naam van 

beleidsnota 

Geef aan van welk 

beleidsterrein de 

beleidsnota is.  
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Bijlage 3. ‘Uitwerking resultaten inhoudsanalyse’ 

 

  Functie nota Beleidsmaatregelen 

Afbeelding integrale VSG-model  
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Bijlage 4. ‘Uitnodiging diepte-interviews’ 

 

 
Datum: ..-..-….  
 
 
Betreft: Diepte-interview  
 
 
Beste ....,  
 
Hierbij willen wij u uitnodigen voor het diepte-interview. Op afstemming van ieders agenda zal deze 
gaan plaatsvinden op datum:  
 

 Tijd: ……u-…..u  

 Locatie: ………………. 
 
De algemene doelstelling van het diepte-interview is informatie verkrijgen over uw visie omtrent het 
gemeentelijk beleid in het kader van het OP2028.  
 
Gedurende het diepte-interview, welke digitaal opgenomen wordt, zal .....de rol als interviewer op 
zich nemen. Hierbij zal ...... de tijdsplanning bewaken en het diepte-interview schriftelijk vastleggen.  
 
Van het diepte-interview volgt een gespreksverslag. Dit verslag zal naar u worden toegezonden zodat 
u het desgewenst kan controleren op de inhoud.  
 
Zonder tegenbericht zijn wij a.s. datum in de ontvangsthal.  Heel erg bedankt voor uw medewerking. 
 
 
Met vriendelijke groeten,  
 

Namen 

 

Studenten Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 

Sport, Gezondheid en Management 

Tel. student 1/Tel. student 2 
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Bijlage 5. ‘Gespreksprotocol semigestructureerde diepte-interviews’ 

 
Algemeen 
Het interview zal op de gewenste locatie van de respondent plaatsvinden. Tijdstip en dergelijke 
worden dan ook in overleg met de respondent afgesproken. De interviews zullen ongeveer één uur in 
beslag nemen en opgenomen worden op een taperecorder.  
 
Introductie (5 minuten) 
 
In het begin is, bij de kennismaking, tijd voor een kopje koffie of thee (om tevens de respondent op 
zijn gemak te stellen). De respondent weet uit de aankondiging(mail) wat er van hem/haar verwacht 
wordt tijdens het interview. Volgende gegevens zullen (o.a.) tijdens de introductie genoteerd 
worden:  
 

 naam(optioneel); 

 functie  Kunt u ons vertellen over uw functie binnen gemeente ....? 

 

Hierna zal kort aan de respondent (nogmaals) duidelijk worden gemaakt wat het doel van het 
interview is.  
 
Doelstelling 
Middels het diepte-interview informatie verkrijgen over de visie van de respondent omtrent het 
gemeentelijk beleid in het kader van het OP2028. 
 
Onderwerpen 
D. Beleidsvorming binnen gemeente ...... 

E. Visie op OP2028  

F. OP2028 en het beleid van gemeente ....... 

 
Tijdens de afsluiting van de introductie zal er gevraagd worden of er vooraf nog vragen/ 
onduidelijkheden zijn; misschien dat de respondent nog iets anders wil mededelen. Daarna wordt er 
aangegeven dat de respondent vrij is alles te vertellen met betrekking tot het onderwerp, dat 
meningen niet fout kunnen zijn. Tot slot wordt nogmaals benadrukt dat het zeer op prijs wordt 
gesteld dat hij/ zij mee wil werken aan het diepte-interview en dat het interview ongeveer 60 
minuten zal duren.  Daarop zal het interview beginnen en zal elk onderwerp beginnen met een vraag 
waarop de ondervraagde van alles kan antwoorden en langzaam maar zeker zullen de vragen steeds 
gerichter worden.  
 
 
A. Beleidsvorming binnen gemeente ........  (15 minuten) 
“Veel theorie gehad over beleid.. erg benieuwd naar de praktijk..”: 

 Kunt u ons vertellen hoe de beleidsvorming binnen gemeente ......... plaatsvindt?  

o Agendavorming 

o Beleidsvoorbereiding 

o Beleidsbepaling 

 Welke factoren belemmeren de beleidsvorming?  

 Welke factoren dragen positief bij aan beleidsvorming binnen gemeente .......... ? 
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B. Visie op het Olympisch Plan 2028 (10 minuten) 
“Gemeente ....... heeft zich als een van de acht grote gemeenten van Gelderland geschaard achter het 
OP2028..” 

 Wat verstaat u onder het OP2028? 

 Hoe kan een gemeente zoals ........ volgens u bijdragen aan het realiseren van het OP2028? 

 
C. OP2028 en het beleid van gemeente ....... (25 minuten) 
“ We willen nu met behulp van zeven onderwerpen (facetten integrale VSG-model) meer inhoudelijk 
ingaan op het OP2028...” 

 Wat is uw visie op ... ? 

 In welke mate vindt u dat ..... terug dient te komen binnen het gemeentelijk beleid van .......? 

o Waarom?   

o Op welke wijze? 

 
Slotvraag = Waar dienen wij tot slot rekening mee te houden bij het opstellen van ons advies?  
 
Afsluiting (5 minuten) 
“Bedankt. Dit waren al mijn vragen. Het interview zal uitgeschreven worden en binnen 3 dagen naar 
u worden toegezonden waarna u de tekst kan controleren op juistheid.” 
 
Heeft  u zelf nog opmerkingen/vragen?” 
 
 
 
 
 

 

 

 


