
Werkt u in uw organisatie aan een helder en breedgedragen doelstelling?

Wilt u als gemeente kerntaken bij sport en bewegen defi niëren en vastleggen dan is een verkennend onderzoek nodig. 

De kerntaken worden gevormd door de doelstelling van de organisatie samen met de wensen en ambities voor de 

toekomst. Hierbij wordt één van de mogelijkheden gevormd door het neerleggen van de taken en verantwoordelijkheden 

bij een gemeentelijk sportbedrijf of een andere uitvoerende partij. Om de opties helder te maken en de gevolgen in beeld 

te brengen is het Keuzemodel ontwikkeld. Het Keuzemodel gaat uit van vier niveaus van bedrijfsvoering welke hieronder 

zijn weergegeven, in toenemende mate van complexiteit en met een taakvoorbeeld.

1. Inputgerichte organisatie

-> Taak: laten aanleggen van 1 Jeu de Boules baan, volgens de specifi caties van de NJBB, 

zoals door de gemeente op tekening aangegeven, realisatie maart 2016.

2. Outputgerichte organisatie

-> Taak: laten aanleggen van een Jeu de Boules baan in 2016.

3. Outcomegerichte organisatie

-> Taak: laten inrichten van een actieve recreatieaanleiding voor de doelgroep 65+ in 2016.

4. Incomegerichte organisatie

-> Taak: Bij 75% van de 65+ers in uw gemeente 2 uur per week of meer actieve recreatie 

laten realiseren voor 31-12-2016.

In de voorbeelden van de taken bij de vier niveaus is te zien dat de taak voor de uitvoerende partij omvangrijker wordt, 

de vrijheid in hoe de taak wordt volbracht toeneemt en de impact van de vervulde taak (voor de lee� aarheid) groter en 

zichtbaarder wordt. De gemeente wordt steeds meer regisseur. Ook neemt de complexiteit van de uitvraag toe, waardoor 

het sportbedrijf of de externe partij zich steeds verder moet ontwikkelen tot integrale adviseur en specialist. Kennis van de 

maatschappij, gemeente en wensen van burger zijn hierbij dan essentieel.

Sport en Recreatie

Newae is actief in alle

segmenten van de sport en 

recreatie. Als Advies- en 

Ingenieurs bureau omvat onze 

expertise alle aspecten van binnen- 

en buitensportaccommodaties en 

welzijnsgebouwen.

Door haar betrokkenheid bij  

dimensionering, ontwerp, beheer

en onderhoud van 

sportaccommodaties ontwikkelde 

Newae een geheel eigen visie.

Newae is van mening dat te 

vaak wordt overgegaan tot de 

aanleg of bouwen van te dure 

sportaccommodaties zonder een 

goede afweging van mogelijke 

alternatieven.

Newae benut haar ervaringen en

kennis van civiele techniek, cultuur-

techniek , bouwkunde en sport 

en recreatie om oplossingen uit 

te werken en te realiseren voor 

elk uitdagend probleem. Ook 

haar kennis op het gebied van 

lee� aarheid en maatschappelijk, 

spelen hierbij een belangrijke rol.

Newae geeft er de voorkeur 

aan praktisch en “no nonsense” 

de situatie te beoordelen en met 

haar klanten te bespreken waarbij 

altijd de kosten tegen de baten 

worden afgewogen.

Newae verzorgt de volgende 

beleidsmatige adviezen en 

processen:

• Sportbeleid

• Accommodatiebeleid en visie

• Haalbaarheidsonderzoek

• Modellenstudie

• Business cases

• Investerings- en 

exploitatieberekeningen

• Tariefstelsel

• Participatie

• Organisatie vraagstukken

• Vitaliteitsscan

• Behoefte- en 

capaciteitsbepalingen

• (Meerjaren) onderhouds- en 

renovatieplannen

• Kwaliteitsbeoordelingen 

natuurgras, kunstgras en 

kunststof

‘Welke organisatie past bij uw gemeente?’

4. Incomegerichte organisatie

• De uitvoerende partij heeft opdracht tot het vervullen van (of bijdragen aan de vervulling van) de doelen 

uit de gemeentelijke visie die betrekking hebben op actieve recreatie (bewegen en sport ten behoeve 

van de gezondheid en lee� aarheid). De doelstellingen worden, in lijn met de gemeentelijke visie, 

door de gemeente in samenspraak met de uitvoerende partij geformuleerd. 

• De realisatie van de nieuwe voorzieningen en het beheer van het areaal gebeurt naar eigen inzicht dat is 

verkregen uit de brede monitoring en opgebouwde ervaring. De uitvoerende bepaalt zelf de beheerkwaliteit 

en de aanpak bij het beheer en kiest zelf wijze waarop de doelstellingen worden vervuld. 

• De fi nanciële exploitatie en het datamanagement is een taak van de uitvoerende partij. 

• De monitoring op de realisatie van de visie en het beleid wordt ook zelf uitgevoerd. Hierbij is monitoring 

niet alleen gericht op de capaciteit en kwaliteit maar ook op de beleving (fysieke, sociale en economische 

balans). Dit is sturingsinformatie voor de eigen organisatie en wordt gedeeld in managementrapportages 

met de gemeente. 

• De uitvoerende partij maakt een eigen meerjaren investeringsbegroting op basis van het beleid. 

Er is medezeggenschap in de vorming van de visie (lange termijn planvorming). Het beleid wordt door 

de uitvoerende partij zelf gemaakt, maar vastgesteld door de gemeente. 

• De meerwaarde van de uitvoerende partij is zeer groot, de complexiteit van de vraagstukken ook.

Uw gemeente is een unieke plaats waar mensen prettig 

wonen, waar voldoende werkgelegenheid is, waar jongeren 

zich kunnen ontwikkelen en iedereen actief meedoet. 

Ook zijn in uw gemeente allerlei winkels gevestigd en 

voorzieningen aanwezig en wordt er een scala aan diverse 

activiteiten georganiseerd en gefaciliteerd. Kortom uw 

gemeente is in een duurzame balans en biedt een vitale 

leefomgeving. 

Dit is de toekomstvisie van iedere gemeente in grote 

lijnen. Newae B.V.  biedt inzicht in de ingrediënten die uw gemeente in duurzame balans brengen en tot een vitale 

leefomgeving maken. Een van die ingrediënten voor het succes hierbij is het bevorderen van activiteit in de vorm 

van bewegen en sport.

Invloed van sport en beweging
Gemeenten en sportbedrijven erkennen het belang van sport en beweging en kiezen er steeds vaker voor om niet 

alleen georganiseerde sport, maar ook beweging en individuele ongeorganiseerde sport te motiveren. Een van 

de meest voor de hand liggende verklaringen voor deze ontwikkeling is het positieve effect op de gezondheid van 

de mensen. Minder bekend is het positieve effect op de leefbaarheid van een plaats. Enkele feiten die dit effect 

verduidelijken zijn:

• Wanneer een buitenruimte gebruikt wordt door voldoende mensen, in het bijzonder ouderen, 

vrouwen en kinderen, wordt een plek als veiliger en aangenaam ervaren.

• Mensen maken gebruik van de buitenruimte als ze aanleidingen vinden om er te verblijven.

• Aanleidingen voor verblijf in de buitenruimte zijn het kijken, actief recreëren en ontmoeten.

• Kijken, actief recreëren en ontmoeten worden tegelijk verenigd als mensen bewegen en sporten.

• Bewoners voelen zich meer betrokken bij een buitenruimte die aanleiding geeft om naar buiten te gaan. 

Het verantwoordelijkheidsgevoel, wat mensen hebben voor hun eigen huis, wordt dan verlengd naar 

de buitenruimte.

De gemeente heeft niet alleen een rol in het aanbieden van grootschalige sportfaciliteiten voor georganiseerde 

sporters, maar ook in het aanbieden van laagdrempelige bewegingsaanleidingen ter bevordering van de actieve 

recreatie. Die aanleidingen kunnen fysiek aanwezig zijn in de buitenruimte, maar ook bestaan uit bijvoorbeeld 

motiveringprogramma’s met buurtcoaches of het motiveren van fietsen door groene golfroutes op fietspaden.
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Een leefbare gemeente  
in topconditie

Meer weten over de relatie tussen sport, 
bewegen en een lee� are gemeente?

Een duurzame en vitale leefomgeving is van levensbelang voor mensen. 

Dit lee� aar en vitaal houden van een leefomgeving kost continu geld. 

Door in te zetten op kleine investeringen op de fysieke buitenruimte 

(Planet), maar ook op sociaal (People) en economisch (Profi t) vlak wordt 

met minimale kosten en belasting voor de omgeving een continue lee� are 

gemeente gerealiseerd. 

Gemeenten en sportbedrijven erkennen het belang van sport en 

beweging en kiezen er steeds vaker voor om niet alleen georganiseerde 

sport, maar ook beweging en individuele ongeorganiseerde sport te 

motiveren. Een van de meest voor de hand liggende verklaringen voor 

deze ontwikkeling is het positieve eff ect op de gezondheid van de 

mensen. Minder bekend is het positieve eff ect op de lee� aarheid van 

een plaats. Door het uitvoeren van een Vitaliteitsscan en het inzetten van 

de Actieplanner kan Newae u verder helpen. In onze folder “Een lee� are 

gemeente in topconditie” leest u wat Newae Advies en Engineering hierin 

voor u kan betekenen.
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De impact van herstructurering van 
taken en verantwoordelijkheden bij 
sport en bewegen.



Keuzemodel

Wat zijn de gevolgen van de keuzeniveaus?

1. Inputgerichte organisatie

• De gemeente geeft opdracht voor het beheer op de sportaccommodaties en specifi ceert in de opdracht 

hoe welke werkzaamheden worden uitgevoerd. 

• De realisatie van nieuwe voorzieningen geschiedt op de wijze waarop de gemeente de realisatie in 

de opdracht heeft omschreven. 

• De kosten voor het beheer en de realisatie worden volgens de opdracht gecalculeerd, 

gerealiseerd en gefactureerd aan de gemeente. 

• Er is geen invloed vanuit de uitvoerende partij op de visie, het beleid en de fi nanciële exploitatie. De gevolgen 

van het beheer en de realisatieactiviteiten worden niet inzichtelijk gemaakt door de uitvoerende partij. 

• De meerwaarde van de uitvoerende partij is nihil. De verantwoordelijkheid ligt geheel binnen 

de gemeentelijke organisatie.

2. Outputgerichte organisatie

• De gemeente laat de uitvoerende partij het beheer op de sportaccommodaties naar eigen inzicht uitvoeren. 

• De fi nanciële exploitatie, het data management en de monitoring vindt plaats onder gezamenlijk toezicht. 

Deze toegang tot informatie, het medezeggenschap over de fi nanciën en de data geeft de uitvoerende partij 

de mogelijkheid om keuzes te maken met betrekking tot het beheer en de realisatie die de kwaliteit verhogen, 

de kosten verlagen en bijdragen aan de realisatie van de beleidsdoelstellingen van de gemeente. 

• De realisatie van nieuwe voorzieningen geschiedt op basis van de gezamenlijk gemaakte meerjaren 

investeringsbegroting. Welke voorziening er gerealiseerd moet worden staat per jaar vastgesteld en is 

ook opgenomen in de gemeentelijk begroting. 

• Het beheer en de realisatie worden volgens de begroting gerealiseerd en betaald. 

• Er is vanuit de uitvoerende partij geen invloed op de visie en het beleid, maar wel zeggenschap in 

de fi nanciële exploitatie. De gevolgen van de beheer en realisatieactiviteiten zijn inzichtelijk door 

monitoring en deze monitoringsresultaten worden gedeeld met de uitvoerende partij. 

• De meerwaarde van de uitvoerende partij is redelijk. De gemeente is meer regisseur.

3. Outcomegerichte organisatie

• De uitvoerende partij bepaalt zelf de beheerkwaliteit en de aanpak bij het beheer en kiest de wijze 

waarop nieuwe behoeftes aan voorzieningen worden ingevuld. Deze keuze wordt gestuurd op basis 

van sociale, fysieke en economische motieven die in de juiste verhouding een duurzaam lee� are 

gemeente vormen. 

• De fi nanciële exploitatie en het data management is een taak van de uitvoerende partij. 

• De monitoring wordt uitgevoerd door de uitvoerende partij onder gemeentelijk toezicht. Deze toegang 

tot informatie en het zeggenschap over de fi nanciën en de data geeft de uitvoerende partij de 

mogelijkheid om zelf keuzes te maken met betrekking tot het beheer en de realisatie die de kwaliteit 

verhogen, de kosten verlagen en aansluiting vinden bij de beleidsdoelstellingen van de gemeente. 

• De uitvoerende maakt een eigen meerjaren investeringsbegroting op basis van het vigerende beleid. 

Er is hierbij nog geen invloed op de visie, maar wel zeggenschap in de vorming van het beleid. 

• Nieuw beleid met betrekking tot actieve recreatie wordt door de gemeente in samenspraak met de 

uitvoerende partij gemaakt. Hierdoor wordt de kennis en ervaring van allebei de partijen optimaal 

benut in de planvorming op middellange termijn (beleidsvorming). Dit geeft ook de uitvoerende partij 

de ruimte om bij te dragen aan actieve recreatie , waarbij naast het faciliteren van de georganiseerde 

sport ook ruimte is om bewegen en individueel sporten te stimuleren. 

• De gevolgen van de uitvoering van het beheer en de realisatieactiviteiten zijn inzichtelijk door niet 

alleen gericht op de capaciteit en kwaliteit maar ook op de beleving (fysieke, sociale en economische 

balans) te monitoren. De resultaten van deze monitoring worden gedeeld met de uitvoerende partij. De 

gemeente houdt op deze manier controle op de resultaten én de eff ecten van de gekozen werkwijze. 

• De meerwaarde van de uitvoerende partij is groot, de complexiteit van de vraagstukken ook.
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