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Projectnaam: 
 

Pakket van eisen van Team Sportstimulering voor 

seizoen 2019 – 2020.  

Subsidiegever: 
 

Gemeente Amsterdam, RVE Sport en Bos 

Subsidieontvanger: Team Sportservice Amsterdam (TSA) 

Inleiding 

Dit document geeft inzicht voor welke doelen de gemeente zich gesteld ziet om de bestuurlijke opdracht te 

realiseren.  

Omdat de Sportstimuleringsprogramma’s zich richten op verschillende doelgroepen zijn de doelen per 

programma beschreven. 

 

Achtergrond informatie.  

De uitvoeringsdoelen zijn onderdeel van een groter geheel. 

Voor het eerst in de geschiedenis hebben de minister van Sport, de gemeenten en de sportbonden de handen 

ineengeslagen. En samen met de provincies, tal van maatschappelijke organisaties en bedrijven is er een 

Nationaal Sportakkoord gesloten. In het Sportakkoord wordt beschreven op welke wijze er uitvoering wordt 

gegeven om het moto “Iedere Nederlander een leven lang plezier in sporten en bewegen” te realiseren. Te 

sporten en te bewegen ongehinderd door leeftijd, lichamelijke of geestelijke gezondheid, etnische 

achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie.  

Beleidsrealisatie. 

Daarnaast heeft de afdeling Sportstimulering vanuit de lokale overheid de bestuurlijke opdracht om uitvoering 

te geven aan de beleidsdoelen zoals vastgelegd in de Sportvisie 2025. De sportvisie kent 4 pijlers en 9 

speerpunten.  

De speerpunten die voor de afdeling Sportstimulering van toepassing zijn: 

➢ Amsterdam ondersteunt en faciliteert sportaanbieders en begeleidt de match tussen 

Amsterdammers, aanbieders, ruimte en topsport: 

➢ Amsterdam zorgt samen met haar partners voor een structureel sport- en beweegaanbod voor 

kinderen en Amsterdammers met een achterstand of beperking; 

➢ Amsterdam benut de kracht van sport in (achter)standswijken voor plezier, maatschappelijke 

participatie, gezondheid en wijkontwikkeling.   

Afdeling Sport&Bos, onderdeel van het sociale domein.  

Uitgangspunten sociale domein.  

Het uitgangspunt van het per 2015 gedecentraliseerde beleid op Jeugdzorg, Participatie en de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van de gemeente Amsterdam is dat Amsterdammers zelf 
verantwoordelijk zijn voor hun leven en voor elkaar. Op eigen kracht en met behulp van hun netwerk doen zij 
mee in de samenleving. De prioriteit is de kwetsbare Amsterdammers sterker te maken. Lukt dat niet op eigen 
kracht, dan kunnen zij een beroep doen op ondersteuning. De gemeente stimuleert en versterkt informele 
hulp van Amsterdammers aan elkaar. Is dat niet toereikend, dan bieden professionals aanvullende steun. 
Samen wordt ervoor gezorgd dat kwetsbare Amsterdammers niet geïsoleerd raken en dat zij de 
ondersteuning krijgen die zij nodig hebben.  
Het gemeentelijk apparaat heeft een faciliterende en daarmee een tijdelijke rol. Het referentie kader om 
invulling te geven aan de faciliterende rol zijn de basisvoorzieningen.  

 
Wat zijn basisvoorzieningen en voor wie zijn ze? 
Basisvoorzieningen zijn voorzieningen die in alle 22 wijken noodzakelijk worden geacht voor het goed 
functioneren van de (pedagogische) dragende samenleving en die toegankelijk zijn voor alle 
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bewoners. Basisvoorzieningen zijn er voor alle Amsterdammers, maar in elk geval voor 
Amsterdammers die minder zelfredzaam zijn.  
 

 

De speerpunten 

De speerpunten die voor de afdeling Sportstimulering van toepassing zijn: 

➢ Amsterdam ondersteunt en faciliteert sportaanbieders en begeleidt de match tussen 

Amsterdammers, aanbieders, ruimte en topsport: 

➢ Amsterdam zorgt samen met haar partners voor een structureel sport- en beweegaanbod voor 

kinderen en Amsterdammers met een achterstand of beperking; 

➢ Amsterdam benut de kracht van sport in (achter)standswijken voor plezier, maatschappelijke 

participatie, gezondheid en wijkontwikkeling.   

 

Speerpunt 4: Amsterdam ondersteunt en faciliteert sportaanbieders en begeleidt de 

match tussen Amsterdammers, aanbieders, ruimte & topsport 

 
Per Programma 

 
Advies: werk de strategische doelen van je DIN-document uit in smart doelstellingen.   
Voor de uitwerking naar smartdoelstellingen is het verstandig om in ieder geval concreet te maken: 
 

1. Gewenste kwaliteitskenmerken 
2. Gewenste kwantiteit 
3. Scope (reikwijdte) van werkzaamheden eigen organisatie (rollen/taken) 
4. Specifieke doelgroep 

Verder kun je denken aan de volgende onderwerpen om jouw doelstelling specifiek te maken: 

1. Welke gebieden hebben prioriteit 
2. Wie zijn de samenwerkingspartners (scholen/welzijnsorganisaties/zorg/ggd), die minimaal betrokken 

moeten worden. 
 

Voorbeeld van een doelstelling Sportaanbieders: 
[Er zijn aan het eind van seizoen 2018-2019 bij 20 sportaanbieders scans afgenomen en bijbehorende analyses 
opgesteld. Dit is volgens de beschreven kwaliteitskenmerken  gebeurd. ] 
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Speerpunt 5: Amsterdam zorgt samen met haar partners voor een structureel sport en 

beweegaanbod voor kinderen en Amsterdammers met een achterstand of beperking 

 

Advies: werk de strategische doelen van je DIN-document uit in smart doelstellingen.   
Voor de uitwerking naar smartdoelstellingen is het verstandig om in ieder geval concreet te maken: 
 

• Gewenste kwaliteitskenmerken 

• Gewenste kwantiteit 

• Scope (reikwijdte) van werkzaamheden eigen organisatie (rollen/taken) 

• Specifieke doelgroep 

Verder kun je denken aan de volgende onderwerpen om jouw doelstelling specifiek te maken: 

• Welke gebieden hebben prioriteit 

• Wie zijn de samenwerkingspartners (scholen/welzijnsorganisaties/zorg/ggd), die minimaal betrokken 

moeten worden. 

 

Doelstellingen Topscore 

Ambitie Topscore: 
Een actieve leefstijl voor alle Amsterdamse jongeren. 
 
Daartoe worden sport en bewegen aangemoedigd voor het bereiken van de volgende subdoelstellingen: 

1. Meer jongeren maken kennis met sport- en beweeg activiteiten op school en in de wijk; 
2. Meer jongeren krijgen aanbod op maat waar dat nodig is; 
3. Meer jongeren sporten structureel en meer jongeren zijn lid van een sportaanbieder; 
4. Meer jongeren participeren in de organisatie van het Topscore programma.  

 

Specificatie van inspanningen/ doelstellingen 

a) We werken  samen met 22 gebieden en 47 VO scholen als vindplaats voor de jongerendoelgroep waarbij de focus ligt op 
gebieden met een lage sportparticipatie en scholen in het VMBO. We bepalen per gebied hoe Topscore nog beter kan 
aansluiten bij de wensen en beweegbehoeften van de jongeren. 

 
 

b) We hebben inzicht in de sport- en beweeg activiteiten van alle leerlingen in de 2e en 4e klas van de school, en zorgt de 
Schoolcoördinator van de school (vertegenwoordiger van de L.O. sectie van de school)  met behulp van de Sportmakelaar dat 
de jongeren die minder zelfredzaam zijn een extra stimulans krijgen en zich breed kunnen oriënteren op het sport- en 
beweegaanbod.  Dit aanbod bestaat uit een mix van de Topscore  

c)  
 

 
 
 

We testen verschillende methodieken om ook in de 1e en in de 3e klassen van de deelnemende scholen inzicht te hebben in de mate van 

sportparticipatie 

 

Voorbeeld kwaliteitskenmerken Topscore 

• Jongeren hebben een beeld gekregen van het sport- en beweegaanbod   

• Jongeren zijn geënthousiasmeerd om een vervolg sport- en beweegaanbod te kiezen 

Worden op alle Topscore scholen promotielessen onder schooltijd georganiseerd om toe te leiden naar vervolgaanbod (Topscore 
Regulier, Plus of Fit), er worden op alle Topscore scholen naschoolse sport- en beweegactiviteiten georganiseerd (Topscore Regulier). 

Met opmerkingen [MG1]: Advies om eens naar de 
inspanningen in het packet van Eisen 2 t/12 jaar te kijken 
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• Een gezonde leefstijl is gestimuleerd 

• Iedere jongere voelt zich betrokken (betrokkenheid) 

• Jongeren zijn uitgedaagd op een passend niveau (competentie) 

• Jongeren worden gevraagd input te gegeven wat verwerkt wordt in het lesaanbod (autonomie) 

• Door beweging, variatie en positief coachen ervaren jongeren plezier 

• Er wordt gewerkt conform Topscore methodiek 

Voorbeeld scope van werkzaamheden eigen organisatie Topscore: 

Het Topscore regisseur schap is verdeeld tussen het programmamanagement/ expertteam bij de afdeling 

sportstimulering van Sport en Bos en het sportmakelaarschap in de stadsdelen. In de stadsdelen legt de 

sportmakelaar, ook in samenwerking met het Topscore programmamanagement, de verbinding met de 

doelstellingen van de gebiedsteams uit de verschillende wijken t.b.v. de jongeren doelgroep. Topscore is 

hiermee onderdeel van de gebiedsaanpak. 

Planvorming, methodische ontwikkeling en lokale regie op de activiteiten is opgenomen in het regisseur 

schap. Daar waar nodig zal TSA per activiteit gevraagd worden input te leveren in methodische ontwikkeling. 

TSA dient per activiteit zich aan te passen aan dit landschap van (sport) professionals en hierop aanvullend te 

zijn en men dient te voorkomen dat ze zich opstellen als een derde partij. Hiertoe moet TSA per project 

afspraken maken wie waar voor verantwoordelijk is met als doelstelling overleg te minimaliseren. 

TSA kan samenwerkingen met externe partners initiëren, mits de PM hier voorafgaand over is geïnformeerd 

en akkoord heeft gegeven voor het aangaan van een samenwerking.  

 

Gewenste kwantiteit: 

Naar aanleiding van de vraag die elk jaar wordt opgehaald bij de scholen en uit de gebiedsagenda’s, wordt de 

kwantiteit bepaald. 

Specifieke doelgroep: 

Van de doelgroep 12 t0t 18-jarigen (circa 53.000) is 73% actief sporter (wekelijks, 

structureel), 20% sport helemaal niet (inactief), 7 % is zogenaamd semi-actief: zij 

sporten wel eens, maar niet wekelijks. Topscore richt zich met name op de groep 

inactieve en semi-actieve Amsterdamse jongeren (circa 11.000). Programma Topscore 

biedt scholen, wijkaanbod en sportaanbieders een methodiek via waarin drie 

aaneensluitende sport- en beweeginterventies een jongere van inactiviteit naar 

structureel bewegen kunnen leiden. 

 

 

 

 

Inactief 

■ Topscore Fit 

■ Topscore Regulier 

Semi-actief 

■ Topscore Regulier 

Actief 

■ Topscore Plus 

Met opmerkingen [MG2]: Belangrijk om de gebruikte 
definities helder met elkaar te krijgen. Wat bedoelen we hiermee? 
En hoe gaat het faciliteren door deze regisseurs in de praktijk? 

Met opmerkingen [MG3]: Gaat dit ook over sportaanbieders? 
Met elkaar concreet maken 
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Speerpunt 6: Amsterdam benut de kracht van sport in (achterstands)wijken voor plezier, 

maatschappelijke participatie, gezondheid en wijkontwikkeling 

 

Advies: werk de strategische doelen van je DIN-document uit in smart doelstellingen.   
Voor de uitwerking naar smartdoelstellingen is het verstandig om in ieder geval concreet te maken: 
 

• Gewenste kwaliteitskenmerken 

• Gewenste kwantiteit 

• Scope (reikwijdte) van werkzaamheden eigen organisatie (rollen/taken) 

• Specifieke doelgroep 

Verder kun je denken aan de volgende onderwerpen om jouw doelstelling specifiek te maken: 

• Welke gebieden hebben prioriteit 

• Wie zijn de samenwerkingspartners (scholen/welzijnsorganisaties/zorg/ggd), die minimaal betrokken 
moeten worden. 
 

Prioritering doelgroepen en speerpunten 

Percentage van totale inzet per doelgroep, speerpunt en focusgebied. 

 Speerpunt 4 Speerpunt 5 Speerpunt 6 

60-100 jaar 0% 0% 0% 

32-60 jaar 0% 0% 0% 

18-31 jaar    

13-17 jaar    

2-12 jaar    

 

•  
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