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Utrechts Sportakkoord – thema Topsport en Talentontwikkeling

In navolging op het landelijke deelakkoord Topsport die inspireert dat op 10 oktober 2019 
ondertekend werd door NOC*NSF, sportbonden, VSG, gemeente, Rijksoverheid en sporters, 
bedrijfsleven, innovatiesector, onderwijs en provincies wordt in dit document de ambitie van 
het Utrechts Sportakkoord verwoord op het thema Topsport en Talentontwikkeling. Dit thema is 
een uitbreiding van het Utrechts Sportakkoord dat op 5 juli 2019 ondertekend werd door ruim 
100 sportclubs, organisaties en velen die zich verbonden voelen met en/of zich willen inzetten 
op de thema’s (1) vitale sportaanbieders, (2) een positieve sportcultuur en (3) inclusief sporten 
en bewegen. Tezamen vormen de vier thema’s en dertien speerpunten belangrijke pijlers 
voor een sportklimaat in Utrecht waarin iedereen die dat wil, kan sporten en bewegen op 
zijn/haar sportieve niveau.

Utrecht heeft ruime ervaring op de thema’s die genoemd zijn in het Nationale Sportakkoord. 
Het huidige sportbeleid sluit direct aan op de thema’s uit dit akkoord. Met het Utrechts 
Sportakkoord geven we daarom de komende jaren, binnen het lopende beleid, impulsen aan 
dertien speerpunten. De toegevoegde waarde van dit Sportakkoord voor Utrecht is de 
verbinding, kennisdeling en samenwerking met de verschillende betrokken partijen in dit 
akkoord. Gezamenlijk vergroten we de impact en zorgen we ervoor dat iedereen in Utrecht kan 
sporten en bewegen op zijn of haar niveau. Wat we doen is dus niet nieuw voor Utrecht, de 
manier waarop we het uitvoeren krijgt een enorme impuls met dit akkoord.

SportUtrecht Buurtsportcoach Talentontwikkeling Amarens Genee is het eerste aanspreekpunt 
voor het thema topsport en talentontwikkeling binnen het Utrechts Sportakkoord. Zij werkt 
hierbij nauw samen met de andere trekkers van het Utrechts Sportakkoord die actief zijn op de 
thema’s vitale sportaanbieders, positieve sportcultuur en inclusief sporten en bewegen.

Heb je vragen of wil je meer weten?

Kijk op www.sportakkoordutrecht.nl of mail naar info@sportakkoordutrecht.nl Topsport en Talentontwikkeling
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De speerpunten zijn 
geïnitieerd vanuit één 
thema maar dragen veelal 
bij aan meerdere thema’s

1. Vergroten van het aantal vrijwilligers in de sport

2. Versterken en verbreden van sportondersteuning

3. Realiseren van passend sportaanbod

4. Pedagogische versterking van sportaanbieders

5. Versterken van de samenwerking rondom het kind

6. Verhogen jeugdparticipatie in de sport

7. Vergroten van de bekendheid van sport en bewegen

8. Versterken van de verbinding Sport, Zorg en Welzijn

9. Vergroten van bekendheid en impact financiële regelingen

10. Vergroten toegankelijkheid sportaccommodaties

11. Versterken van het sporttalentklimaat

12. Versterken van sporttechnische bagage van coaches

13. Sterke topsportverenigingen
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Onze ambitie
Utrecht, dé sportieve talentstad van Nederland

Topsport en talentontwikkeling zijn essentieel voor een goed sportklimaat. Het biedt 

perspectief, draagt bij aan het gemeenschappelijk beleven en vieren van successen en 

heeft een sterke voorbeeldfunctie, vooral voor jeugd. Utrecht positioneert zich dan ook 

graag als sportieve talentstad. Dat betekent:

• Aandacht voor brede motorische ontwikkeling van jonge (talentvolle) sporters.

• Sterke, vitale (top)sportverenigingen en regionale talentprogramma’s (RTC’s) als 

broedplaats voor talent en als directe inspiratie en beleving voor de stad.

• Sportcampus Maarschalkerweerd waar talentontwikkeling optimaal kan gedijen.

• Vakbekwame trainer-coaches die aansluiten bij de ontwikkeling en behoefte van 

talentvolle sporters.

• Een omgeving waarin sportief en maatschappelijk talent optimaal gecombineerd kan 

worden.

12. Versterken 
sporttechnische 
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coaches
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Drie speerpunten benoemd binnen het thema Topsport en Talentontwikkeling



We onderschrijven het belang van een omgeving waarin breedtesport, 

talentontwikkeling en topsport hand in hand gaan om zoveel mogelijk jeugdige 

sporters optimaal te helpen ontwikkelen tot Utrechtse toppers in de dop. Door 

slimme verbindingen te stimuleren en samen te werken zijn we efficiënter en 

effectiever in het ontwikkelen van Utrechts sporttalent. Daartoe verbinden we de 

betrokken partijen met een (potentiële) rol in talentontwikkeling in het Utrechtse 

talent ecosysteem en stimuleren we initiatieven voor samenwerking tussen 

sportclubs, talentprogramma’s, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Het versterken van het Utrechtse sporttalentklimaat
Het verbinden van partijen met een (potentiële) rol in talentontwikkeling

Doelstellingen

1. Intensiveren van de onderlinge samenwerking van sportverenigingen binnen 

Utrecht Talent Center.

2. Stimuleren van de verbinding tussen topsport, het bedrijfsleven en 

maatschappelijke organisaties, gericht op het direct of indirect versterken van 

de talentinfrastructuur in de stad.

3. Stimuleren van de ontwikkeling van Sportcampus Maarschalkerweerd voor 

talentontwikkeling en topsport in de stad.

Thema: Topsport en Talentontwikkeling

#11



Sport, en zeker topsport, fungeert als een leerzame school voor (jeugdige) sporters. 

Sport is een afspiegeling van de samenleving, waarin de coach een cruciale rol 

speelt in de ontwikkeling en doorstroom van sportief talent, zeker op jonge leeftijd. 

Een goed opgeleide coach, die naast het borgen van een veilig sportklimaat ook 

aan kan sluiten bij de ontwikkeling en behoefte van talentvolle sporters, is cruciaal. 

Niet alleen vanuit de ontwikkeling richting de top, juist ook omdat het de kans 

vergroot dat Utrechtse jeugd en jongeren langer met plezier blijven sporten. We 

zetten er op in vraag vanuit trainer-coaches in kaart te brengen, ze te laten leren 

van elkaar en waar nodig impulsen te geven middels de inzet van extra vakkennis 

en scholing. Hiermee versterken we samen het fundament voor talentontwikkeling 

in stad.

Voor elk sportief talent een competente coach
Versterken van de sporttechnische bagage van Utrechtse coaches #12

Doelstellingen

1. In kaart brengen van vraag en behoefte van Utrechtse trainer-coaches op het 

gebied van trainingsleer en de verschillende facetten van talentontwikkeling bij 

jeugdige en jongere sporters, met behulp van SportUtrecht.

2. Vormen van een netwerk van organisaties die met hun vakkennis en expertise 

Utrechtse trainer-coaches kunnen ondersteunen bij (sporttechnische) uitdagingen 

van het trainersvak.

3. Matchen van vraag vanuit Utrechtse trainer-coaches en de expertise 

van (Utrechtse) organisaties, met behulp van SportUtrecht.

4. Stimuleren en faciliteren van kennisdeling onder Utrechtse trainer-coaches.

Thema: Topsport en Talentontwikkeling

Challenge
Bijdrage aan ontwikkeling en 
opleiden van sporttechnisch 
kader



Utrecht kent een flink aantal sportverenigingen dat uitkomt in de hoogste en een

na hoogste landelijke divisies. Deze topsportverenigingen bedienen het hele spectrum 

van talentontwikkeling tot topsport en zijn daarmee de lokale broedplaatsen van de 

stad. Utrechts talent wordt er geïdentificeerd en kan er optimaal gedijen tot de 

topsporter van morgen. Het opleiden van talentvolle sporters brengt echter de 

nodige uitdagingen met zich mee, zo ook voor deze verenigingen. Er wordt verwacht 

dat ze op de vele aspecten van talentontwikkeling en topsport een antwoord hebben, 

iets wat in de praktijk vaak niet het geval is. Daarom zetten we in op het versterken 

van de kennis en structuur bij Utrechtse topsportverenigingen, vanuit de overtuiging 

dat dit bijdraagt aan het kwalitatief opleiden van (jonge) sporters in de stad en 

daarmee de lokale en regionale doorstroom van Utrechts sporttalent. In de kern 

vitale, krachtige en professionele topsportverenigingen, die ook lokaal hun 

maatschappelijke waarde weten te benutten.

Sterke Utrechtse topsportverenigingen
Het vergroten van kennis, ontwikkeling en innovatiekracht bij clubs #13

Doelstellingen

1. Matchen van vraag vanuit Utrechtse topsportverenigingen met de expertise van (Utrechtse) 

organisaties, met behulp van SportUtrecht.

2. Aandacht voor (het ontwikkelen van) topsport- en talentbeleid, selectiebeleid en het toepassen 

van (nieuwe) technologische hulpmiddelen.

3. Stimuleren van kennisdeling en samenwerking tussen topsportverenigingen op het gebied 

van expertises zoals voeding, strength & conditioning, mentaal en (para)medisch.

4. Stimuleren van de inspiratiewaarde van topsportverenigingen voor hun directe omgeving 

en de stad en zorgdragen dat deze waarde ook binnen de eigen club een plek heeft/krijgt.

Challenge
Ontwikkelen en 
implementeren van een 
handzaam talentvolgsysteem 
voor topsportverenigingen

Thema: Topsport en Talentontwikkeling



Challenges



Concretisering van het sportakkoord met behulp van challenges

In Utrecht samenwerken aan challenges; zo zien wij de invulling van het Utrechts Sportakkoord als een 

kans om een impuls te geven aan de sport.

We dagen de sport en organisaties in de stad uit om mee te doen met het Utrechts 

Sportakkoord door middel van het aangaan van een challenge en zelf de handschoen op te 

pakken om de sport in Utrecht sterker te maken.

We streven hierin naar samenwerking tussen verschillende partners. Door verschillende expertises 

samen te brengen gaan we er vanuit dat we tot vernieuwende ideeën en oplossingen komen.

Doe mee met de sport in Utrecht!

Draagt jouw organisatie de sport 

een warm hart toe? Vinden jouw 

medewerkers en/of (bestuurs-) 

leden het leuk mee te denken én 

doen om meer mensen in Utrecht 

in beweging te brengen? Sluit je 

dan aan bij dit Sportakkoord en 

doe mee.



1. De challenge sportaanbieders

Voor sportaanbieders die op de club aan de slag willen met een activiteit die 
bijdraagt aan een van de deelthema’s van het Utrechts Sportakkoord.
Je kunt een activiteit uit het overzicht kiezen of zelf een activiteit bedenken 
waarvoor je een tegemoetkoming ontvangt.
Het streven is dat er zoveel mogelijk activiteiten opgepakt gaan worden en dat 
het Utrechts Sportakkoord bij zoveel mogelijk sportclubs gaat leven.

Aanvraagperiode:
Doorlopend. Je kunt gedurende het hele jaar starten met jouw activiteit en een 
aanvraag indienen.

Maximale tegemoetkoming: € 750 per jaar

Let op:
Je kunt gedurende de looptijd van het Utrechts Sportakkoord maar één keer voor 
dezelfde activiteit subsidie aanvragen

Aanvragen via utrecht.nl/subsidiesportakkoord

https://www.sportakkoordutrecht.nl/wp-content/uploads/2020/07/Activiteitenoverzicht_challenge_voor_sportaanbieders.pdf
http://www.utrecht.nl/subsidiesportakkoord


2. De challenge alliantie

Heb je een goed idee voor een project of activiteiten die aansluiten bij een 
van de deelthema’s uit het Utrechts Sportakkoord, dan kun je subsidie 
aanvragen. Het streven is dat er jaarlijks 8 à 10 challenges worden 
opgezet/gestart.

Om in aanmerking te komen voor de subsidie geldt:
• Je moet met minimaal 1 andere partij (sportclub, ander soort club, 

maatschappelijke organisatie, bedrijf) samenwerken.
• Er is cofinanciering nodig; een financiële bijdrage van een ander (niet 

gemeentelijk!) fonds of inzet van professionals van de organisaties 
waarmee je samenwerkt, of vrijwilligersinzet van de sportclub.

• De looptijd van de challenge is maximaal 24 maanden.
• Je hebt een advies nodig van één van de trekkers van het sportakkoord.

Jaarlijks drie deadlines voor het indienen van de aanvraag:
15 januari, 15 mei en 15 september.

Let op:
Je kunt maar één keer per 3 kalenderjaren subsidie aanvragen tijdens de 
periode van het sportakkoord.
Voor het thema topsport en talentontwikkeling is ruimte voor 1 challenge
per jaar. 

Aanvragen via utrecht.nl/subsidiesportakkoord

http://www.utrecht.nl/subsidiesportakkoord


Overige challenges

Naast de challenge voor sportaanbieders en de challenge allianties 
worden er ook nog andere challenges door het sportakkoord 
ondersteund. Voor deze twee challenges gelden echter andere 
richtlijnen

3. Challenge buurtsportcoach sportakkoord
Met de challenge buurtsportcoach sportakkoord kunnen organisaties een 
bijdrage voor de loonkosten van een buurtsportcoach die zich inzet om 
sport en zorg en/of welzijn te verbinden. Met deze challenge kan 
maximaal 40% van de loonkosten van de buurtsportcoach gesubsidieerd 
worden, de rest komt uit cofinanciering van de aanvrager, andere 
organisaties of aanvullende fondsen.

4. Challenge aangepast sporten
Bied je aangepast sporten en bewegen aan in Utrecht, voor mensen met 
een beperking of chronische aandoening? Dan maak je vaak extra kosten 
om de activiteiten uit te voeren. Met de challenge aangepast 
sporten kun je een subsidieaanvraag doen voor een bijdrage aan de 
meerkosten die je maakt. Voor vragen kun je ook terecht bij 
de consulenten aangepast sporten van SportUtrecht.

Deadline aanvraagperiode: 15 oktober

Maximale tegemoetkoming: € 2.500

Aanvragen via utrecht.nl/subsidiesportakkoord

https://www.sportutrecht.nl/aangepastsporten/
http://www.utrecht.nl/subsidiesportakkoord


Met elkaar aan de slag!

De ondertekening van het Utrechts Sportakkoord in 2019 was het 

begin. Inmiddels hebben meer dan 100 organisaties het akkoord 

ondertekend en zijn we samen aan de slag om ervoor te zorgen dat 

iedereen in Utrecht kan sporten en bewegen op zijn/haar niveau.

De Gemeente Utrecht stelt voor de uitvoering van het Utrechts 

Sportakkoord middelen beschikbaar. 

Draagt jouw organisatie de sport een warm hart toe? Vinden 

jouw medewerkers en/of (bestuurs)leden het leuk mee te denken 

én doen om meer mensen in Utrecht in beweging te brengen en/of 

zich in te zetten voor topsport of talentontwikkeling? 

Sluit je dan aan bij het Utrechts Sportakkoord!

www.sportakkoordutrecht.nl

http://www.sportutrecht.nl/sportakkoord

