
Hoe ziet de sportvereniging van de 

toekomst eruit? Hoe kan de openbare 

ruimte beter ingericht worden om sport en 

bewegen te stimuleren? En hoe kan ik als 

gemeente via de sport bijdragen aan een 

duurzamer wereld? Maatschappelijke 

vraagstukken waar alle gemeenten mee 

te maken hebben en waar innovatie een 

belangrijke rol in kan spelen.

Stijn Steenbakkers, wethouder sport in Eindhoven en lid van het Topteam Sport: 

“Nederland heeft een uniek sportlandschap maar we moeten blijven innoveren om mee 

te gaan met alle veranderingen in de maatschappij. Op het gebied van het verhogen van 

de sportparticipatie en het stimuleren van bewegen bij alle inwoners is er in Nederland in 

nagenoeg alle gemeenten nog winst te behalen. Gemeenten kunnen bij uitstek bijdragen 

aan en profiteren van sportinnovatie. Hoe? Zie de video van Stijn Steenbakkers.

BEKIJK VIDEO STIJN STEENBAKKERS
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Geachte griffie en formerende partijen

Reserveer 3% van de sport- en 
beweegbegroting voor innovatie
Oproep aan gemeenten van Stijn Steenbakkers

SPORTINNOVATOR ROEPT ALLE 
WETHOUDERS SPORT OP OM 3% VAN DE 
SPORT- EN BEWEEGBEGROTING VOOR 

INNOVATIE TE RESERVEREN.
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Eenvoudig vrijwilligers 

werven voor jouw club 

met Taakie

Vrijwilligers zijn belangrijk voor iedere 

sportclub, maar voor veel sportclubs is 

het werven en behouden van 

vrijwilligers een groot knelpunt. Veel 

(ouders van jeugd)leden staan er wel 

voor open om een taak op te pakken, 

maar hoe bereik je hen? De nieuwe 

vrijwilligersmatchingstool Taakie zorgt 

er niet alleen voor dat het eenvoudiger 

wordt om mensen enthousiast te 

krijgen voor een vrijwilligerstaak, maar 

maakt het ook mogelijk om dit snel en 

efficiënt te organiseren.

LEES VERDER

Wijkbeweegkaart, voor 

het effectief 

beweegvriendelijk 

inrichten van de wijk

De WijkBeweegKaart inventariseert de 

beweegbehoeften, wensen, ideeën en 

huidige barrières van wijkbewoners, 

met speciale focus op de moeilijk 

bereikbare inwoners. Met als doel het 

effectief beweegvriendelijk inrichten 

van de wijk. De WijkBeweegKaart is 

een initiatief van InnoSportLab Sport & 

Beweeg en werd recent o.a. toegepast 

in Eindhoven, Helmond, Arnhem en 

Purmerend.

LEES VERDER

Multifunctioneel leer- 

en sportpark met 

Een biologisch 

afbreekbare 

OM U TE OVERTUIGEN HIER ZES 
ENTHOUSIASMERENDE VOORBEELDEN.

Download hier de printbare leaflet.



onderwijs en sport op 

één plek

Een modern, open en compleet park, 

waar sport, bewegen en onderwijs 

elkaar onderling versterken en dat 

aansluit bij de huidige behoefte met 

voordelen in beheer, exploitatie en 

gebruiksmogelijkheden. Onderdeel 

van het Leer- en Sportpark in 

Veendam is o.a. een school, diverse 

sportvelden, een stadion, een 

wielerbaan en de Skills Garden, een 

speel, sport- en ontmoetingsplek 

gebaseerd op het Athletic Skills Model 

(ASM). Hierbij wordt een omgeving 

gecreëerd die toegankelijk is voor 

iedereen: van jong tot oud, mensen 

met en zonder beperking, topen 

breedtesport en de georganiseerde en 

ongeorganiseerd sport.

LEES VERDER

instrooikorrel voor 

kunstgras met GreenFill

Voor verantwoord sporten met behoud 

van sporttechnische prestaties. 

In Emmen ligt sinds kort het eerste 

biologisch afbreekbare kunstgras 

voetbalveld ter wereld dat bestaat uit 

biologisch afbreekbare 

kunstgrasgarens en invulkorrels. Aan 

het einde van de levensduur is het 

GreenMaxx-veld te recyclen of eindigt 

het als compost. De ’GreenFill’ korrel 

wordt al bij meerdere voetbalclubs 

toegepast en is nu grootschalig 

beschikbaar. Deze korrel is een 

aanwinst voor verenigingen die de 

goede technische prestaties van een 

rubberkorrel of TPE wensen, maar 

ook een oplossing willen voor 

microplasticvervuiling rondom het 

veld. 

LEES VERDER

Sneller schaatsen op 

natuurijs door ijsbaan 

op innovatieve 

onderlaag van celbeton 

en asfalt

HoCoSto: met 

warmteopslag wordt 

sportclub onafhankelijk 

van gasaansluiting



Schaatsen is de winterse volkssport 

nummer één in Nederland. Door de 

opwarming van de aarde en de relatief 

spaarzame vorstperiodes wordt de 

kans op natuurijs steeds kleiner. Een 

nieuw ontwikkelde en 

wetenschappelijk onderbouwde 

constructie maakt het echter mogelijk 

dat bij geringe vorst al kan worden 

geschaatst.

LEES VERDER

HoCoSto staat voor Hot Cold Storage, 

een systeem waarbij door 

zonnecollectoren opgewekte warmte 

in een ondergrondse buffer 

opgeslagen wordt, waardoor deze in 

de winter gebruikt kan worden. 

HoCoSto wordt o.a. succesvol 

toegepast onder een openbare 

Pannakooi, waarbij de Zundertse 

voetbalvereniging VV Wernhout en de 

nabijgelegen sporthal profiteren van 

de opgewekte warmte.

LEES VERDER
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Laan van Nieuw Oost-indië 334

2593 CE Den Haag
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Meer informatie:

Voor vragen over sportinnovaties binnen gemeenten kunt u terecht bij Iris Nijland, 

projectleider (regionale) overheden voor Sportinnovator: iris@sportinnovator.nl.
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