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Doel van de bijeenkomst
Kennisdeling en inspiratie krijgen rondom het thema duurzaam maatschappelijk vastgoed.
Inleiding
Sport zorgt voor spontane ontmoeting en is een fantastisch bindmiddel dat staat voor plezier, energie,
fitheid en beleving voor jong en oud! Het draagt bij aan de sociale kwaliteit voor ons allen. Daar
tegenover staat dat maatschappelijke trends ook goed merkbaar zijn binnen de sportwereld: krimp in
het inwonersaantal, toename vergrijzing en afname van het ledenaantal van het verenigingsleven en
de inzet van vrijwilligers.
Veel sportverenigingen tonen zich bereid om de samenwerking te zoeken ter behoud en ontwikkeling
van het (sportieve) voorzieningenniveau en de versterking van de leefbaarheid van een kern, dorp of
stad. Bijvoorbeeld door het clusteren van voorzieningen in relatie met sport en het aanbieden van
‘nieuwe’ activiteiten als: dagopvang- en besteding senioren, zorg- en welzijnsloket, tafeltje dekje,
jeugd- en kinderopvang in combi met huiswerkbegeleiding. Ook is het inrichten van een
sportaccommodatie als multifunctionele wijk/kernvoorziening een mooi voorbeeld van samenwerking. Juist in een multifunctionele voorziening zijn maatschappelijke veranderingen direct
merkbaar. Als tegenhanger van bijvoorbeeld individualisering en digitalisering worden ontmoetingen
steeds belangrijker voor de saamhorigheid in een dorp of kern. Maar hoe kun je gezamenlijk efficiënt
en effectief de beschikbare ruimte en inzet van menskracht benutten? En hoe genereer je daarbij
voldoende (financiële) middelen?
Samenvatting parallelsessie
Tijdens de kennismakingsronde is direct geïnventariseerd met welke vragen of aandachtspunten de
deelnemers naar de werksessie zijn toegekomen. Deze zijn genoteerd op de themavellen Visie,
Organisatie, Aanbod, Exploitatie, Communicatie.
Na een inleiding is een toelichting gegeven over de trends rondom maatschappelijk vastgoed en enkele
nieuwe mogelijkheden rondom de WMO (versterken kwetsbaren, integratie, jeugdzorg en preventie).
Voorbeeld: PEC Zwolle, zie filmpje waarin wordt getoond hoe je inhoudelijk nieuwe verbindingen kunt
leggen die de maatschappij kunnen dienen.
Per thema (Visie, Organisatie, Aanbod, Exploitatie, Communicatie) is een korte toelichting gegeven op
basis van praktijkervaringen van Tom Jannink en Heidi Mensink. De eerder genoteerde vragen zijn
daarin verwerkt en het werd interactief aangevuld door de aanwezigen.
De sessie is geëindigd met een lijst van succesfactoren, die gezamenlijk in deze werksessie is benoemd.
Succesfactoren duurzaam maatschappelijk vastgoed:
• Ga in gesprekken scholen, het bedrijfsleven en zorgorganisaties om kansen te verkennen
• Zoek een kartrekker die als verbinder namens de accommodatie continue aandacht heeft voor
sociale kwaliteit
• Zorg voor urgentiebesef m.b.t. toekomstbestendigheid bij bijv. besturen van sportverenigingen of
medewerkers

•
•

Verbind te allen tijde vormen van ondernemerschap met sport, dit houdt het dynamisch en zorgt
voor extra inkomsten
Deel kennis/ervaring en haal die ook actief op (bijv. contact SSO, Sportraad, bepaalde platforms)

Vervolg
Er komt een nieuwe subsidiemogelijkheid voor maatschappelijk vastgoed, Tom en Heidi verzorgen dan
weer een innovatietafel vanuit ASK Overijssel. De deelnemers van de parallelsessie worden binnenkort
hierop geattendeerd. Overige geïnteresseerden kunnen zich melden bij Sportservice Overijssel.

