
Bijlage 2 Inzet extra middelen coalitieakkoord in 2022 
 
Vitale sport- en beweegsector 
De extra middelen uit het coalitierakkoord worden in 2022 benut om een vitale sport- en 
beweegsector te stimuleren door: 

• Inzet professionals in de sportsector  
o Middelen gericht op betere ondersteuning van vrijwilligers door professionals bij 

sport- en beweegaanbieders;  
• Versterken sportkoepels  

o Verschillende sportkoepels ontvangen budget om hun organisatie te versterken om 
zo hun sportclubs beter te ondersteunen  

• Uitvoeringsbudget Human Capital Agenda  
o Arbeidsmarktvraagstukken uit de HCA worden concreet uitgewerkt en acties 

worden opgepakt; 
• Inzet microbudgetten kleinere sportaanbieders  

o Kleine sportaanbieders kunnen ondersteuningsbudget aanvragen om hun aanbod 
en kader te versterken. 

• Versterken lokale sportaanbieders sociale veiligheid:  
o Meer aandacht voor sociale veiligheid bij sportclubs 

• Versterken betrokkenen sociale veiligheid:  
o Opleiden meer vertrouwenscontactpersonen 
o Versterken trainers en coaches en ouders 
o Weerbaar maken sporters 

• Stevige opvolging grensoverschrijdend gedrag:  
o Via Centrum Veilige Sport Nederland 

• Topsportverenigingen:  
o Via bonden en NOC*NSF versterken van topsportverenigingen in het kader van 

teamsporttopcompetities 
 

Kansengelijkheid 
De extra middelen uit het regeerakkoord worden in het 2022 benut om de eerste stappen te zetten 
om de kansengelijkheid te vergroten door:  

• Eerlijke start voor ieder kind:  
o Stimuleren beweegprogramma’s voor de allerjongsten via de sport; 
o Verder stimuleren veelzijdig bewegen binnen de sportsector voor de jeugd 
o Samenwerking met NOC*NSF op verschillende ambities vanuit het jeugdsport plan, 

met name voor de jongeren.  
o Implementatie beweegadvies onder professionals zoals de kinderopvang; 

• Kansengelijkheid voor iedereen:  
o Integrale aanpak om mensen (van jong tot oud) met lage inkomens meer toegang 

tot sport te verlenen;  
o Verbeteren randvoorwaarden voor mensen met een handicap (beschikbaarheid 

sporthulpmiddelen en vervoer); 
o Toegankelijk maken sportevenementen voor een breder publiek; 
o Toegang tot zwemmen voor kinderen vergroten 
o Inzet op het charter diversiteit via NOC*NSF waarbij wordt ingezet op het 

vergroten van diversiteit binnen het ‘kader’ van bonden en verenigingen. 
o Onderzoek naar wat diversiteit belemmert en welke interventies helpen om de 

diversiteit te vergroten. 
o De organisatie van een side event tijdens Eurogames 2022 gericht op Europees 

sportbeleid ten aanzien van LHBTIQ+ 
o De inzet van microbudgetten voor sportclubs ter bevordering van de diversiteit. 
o Inzet op bewustwording via de campagne ”Welkom in de sport” 
o Verlengen alliantie Gelijkspelen in 2022 
o Tegengaan van discriminatie en racisme in het voetbal middels het aanvalsplan 

OVIVI. 
 
 



Lokale sportakkoorden 
• Intensiveren lokale sportakkoorden 

o Uitvoeringsbudget voor uitvoering van lokale sportakkoorden worden verhoogd 
o Landelijke partners die kennis en ondersteuning bieden aan de lokale 

sportakkoorden worden verder ondersteund 
 
Topsportaccommodaties 

• Investeren in topsportaccommodaties  
o Ondersteuning Thialf voor urgent onderhoud in 2022 (reeds met kamer gedeeld) 
o In overleg met sector financiële ondersteuning voor topsportaccommodaties 


