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Nederland is een sport- 

land. Het is geweldig dat 

er vanuit de overheid, met het 

Nationaal Sportakkoord, aandacht 

wordt besteed aan de toekomst van 

sport in Nederland! Met de huidige trends 

in de sport, zoals een lage sportdeelname, hoge 

blessurecijfers, overgewicht en kinderen die moto-

risch minder vaardig zijn, is het van belang hierop in te 

spelen. 

De titel van het Sportakkoord beschrijft het al; Sport verenigt 

Nederland. De kracht van sport strekt zich ver uit. Er kan samen 

worden gesport en sport kan ook samen (met sporters, vrijwilligers 

en fans bij elkaar) beleefd worden. Sport heeft een grote maatschap-

pelijk meerwaarde en vele gezondheidsvoordelen. Daarnaast levert 

sport uitdaging, ontspanning en vooral plezier op!

 

Het Athletic Skills Model (ASM) ziet de maatschappelijke uitda-

gingen, herkent de kracht van sport en wil bovendien aan de slag 

met het Nationaal Sportakkoord. Het ASM (dat ontwikkeld is door 

René Wormhoudt en Geert Savelsbergh) is een praktisch en weten-

schappelijk onderbouwd ontwikkelingsmodel (visie) uit Nederland, 

voor alle bewegers. Het ASM gaat uit van een andere manier van 

denken over bewegen waarbij niet de sporten, maar de vaardigheden 

uit de sporten centraal staan. Dit is de basis voor gedifferentieerde 

beweegprogramma’s voor alle vormen van sport en bewegen, op alle 

niveaus. Al die verschillende vaardigheden samen zorgen voor een 

grotere fysieke intelligentie, waardoor mensen het leuker vinden om 

te bewegen. Het ASM verzorgt daarvoor opleidingen aan sportpro-

fessionals uit verschillende gemeenten, sportorganisaties, scholen 

en gezondheidsinstellingen. Daarnaast houdt het ASM zich bezig 

met het ontwerpen en inrichten van beweegvoorzieningen en richt 

het zich op het monitoren van de motorische ontwikkelingen van de 

jeugd waarmee beleid gemaakt en getoetst kan worden. Het ASM 

wordt toegepast binnen de top- en breedtesport, gezondheidszorg, 

bewegingsonderwijs, de sector kunst en cultuur en daarnaast de ver-

schillende contexten waarin het kind, de bond, de club en de cultuur 

zich begeven (zie pagina 11).

Het is tijd om aan de toekomst van sport in Nederland te werken! 

Middels dit inspiratiedocument bouwt het Athletic Skills Model aan 

de toekomstbestendigheid van sport in Nederland. Het ASM wil met 

haar kennis gemeenten begeleiden in het ontwikkelen en toepassen 

van het lokaal sportbeleid dat invulling geeft aan het landelijke Sport- 

akkoord. Daarvoor hebben wij een stappenplan opgesteld. 

Neem contact op met het team van het ASM voor vragen en verdere 

toelichting. Onze experts staan klaar om de sport in uw gemeente 

toekomstbestendig te maken! 

Namens het ASM, de directie en founders,

René Wormhoudt en Prof. dr. Geert Savelsbergh

BOUW
EN A

AN D
E TOEKOM

ST VAN 

SPORT EN B
EW

EGEN IN
 N

EDERLAND  

INLEIDING



4

Een andere manier 
van denken”

KLAAR VOOR DE START!
De sport in Nederland toekomst
bestendig maken
Het Nationaal Sportakkoord vanuit het ministerie 

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) biedt 

inspiratie en is een aanzet om de positie van de 

sport en haar beweegvoorzieningen in Nederland 

verder te ontwikkelen. Het Sportakkoord, met de 

titel ‘Sport verenigt Nederland’, heeft als doel de 

sportorganisatie en financiën van de sport toe-

komstbestendig te maken. Het Sportakkoord loopt 

tot en met 2021 en bestaat uit zes ambities die met 

verschillende partijen binnen de sport gerealiseerd 

moeten worden. In hoofdstuk 1 krijgt het Nationaal 

Sportakkoord een uitgebreide toelichting en zullen 

de zes ambities besproken worden. 

Een andere manier van denken over 
bewegen
Het Athletic Skills Model (ASM) ziet veel raakvlak-

ken met het Sportakkoord en kan een bijdrage 

leveren aan het toepassen daarvan. Het ASM, een 

Nederlands talentontwikkelingsmodel, is onder-

bouwd door wetenschap en praktijk. Deze visie 

streeft naar de optimale en veelzijdige talentont-

wikkeling voor iedereen, ongeacht niveau of leeftijd. 

Deze nieuwe manier van denken over bewegen is 

de basis van kwalitatieve beweegprogramma’s. In 

hoofdstuk 2 wordt het ASM verder toegelicht en 

worden voorbeelden aangedragen.

De toepassing van het Nationaal
Sportakkoord
Met het bijgevoegde stappenplan (in hoofdstuk 3.2) 

probeert het ASM gemeenten te begeleiden in een 

zo efficiënt mogelijke toepassing van het Sportak-

koord. Het stappenplan bestaat uit (1) het opleiden 

van het sportkader, (2) het inrichten van de sport- en 

beweegvoorzieningen en (3) het monitoren van de 

beweegvaardigheid. Een integrale aanpak waarbij 

software, hardware en smartware samenkomen 

en i.c.m. monitoring bijdragen aan een optimaal 

resultaat. In hoofdstuk 3 worden innovatieve prak-

tijkvoorbeelden aan het stappenplan gekoppeld.

Tijd voor actie
Sport en bewegen heeft positieve effecten op soci-

aal, fysiek en mentaal vlak én is bovendien leuk 

om te doen. Het is aan sportaanbieders, bestuur-

ders, beleidsmakers en al die anderen die sport 

en bewegen in Nederland mogelijk maken, om 

onze unieke sportinfrastructuur en cultuur, 

waarin iedereen in een veilige, gezonde 

omgeving met plezier kan sporten en 

bewegen, te behouden en te ver-

sterken. Het is tijd om binnen 

ons mooie sportland het 

Sportakkoord toe te 

passen! 



5

01 I Het Nationaal Sportakkoord 06

1.1 I Sport verenigt Nederland 06

1.2 I De 6 ambities uit het Nationaal Sportakkoord 08

1.3 I De budgettering van de ambities 10

02 I Het Athletic Skills Model 12

2.1 I Wat is het ASM 12

2.2 I Toepassing van het ASM 14

03 I De toepassing 29

3.2 I De minister aan het woord 29

3.2 I Aan de slag met het Sportakkoord 29

INHOUD



6

1 
HET NATIONAAL SPORTAKKOORD 

1.1 Sport verenigt Nederland
Recente maatschappelijke ontwikkelingen als beweegarmoede, 

motorische onderontwikkeling bij kinderen en leegstaande 

sportaccommodaties hebben ertoe geleid een Nationaal Sport- 

akkoord vorm te geven. Het ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport (VWS), Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)/

Vereniging van Nederlandse Gemeente (VNG) en NOC*NSF 

slaan de handen ineen. Het overkoepelende doel van het Sport- 

akkoord is om de sportorganisatie én de financiën van de sport 

toekomstbestendig te maken. In samenwerking met verschil-

lende beleidsmakers, sportaanbieders, bestuurders en sportdes-

kundigen zijn zes ambities opgesteld. Iedere ambitie kent zijn 

eigen doelstellingen en interventies. De zesde ambitie ‘Topsport 

die inspireert’ is op dit moment nog niet volledig uitgewerkt maar 

zal op dezelfde wijze vorm krijgen. 

Nederland is een echt sportland. Denk hierbij aan de hoge sport- 

deelname, prachtige sportaccommodaties, geweldige evene-

menten en de vele medailles die we weten te winnen op de Para-

lympische & Olympische Spelen. De sport blijft zich ontwikkelen 

en daarop moet worden ingespeeld met een passend aanbod 

voor iedereen. Het Nationaal Sportakkoord gaat in op 1 januari 

2019 en loopt tot en met 31 december 2021.

DE KRACHT VAN SPORT IN NEDERLAND

“Want daar waar sport Nederland verenigt, verenigt

Nederland zich in dit Sportakkoord voor de sport.”

De kracht van sport en bewegen om te verenigen is zo groot, 

omdat mensen er plezier aan beleven. Plezier door actief te spor-

ten, door te spelen op straat, door samen sportevenementen te 

bezoeken of door actief te zijn als vrijwilliger. Dat plezier wordt 

niet beperkt door landsgrenzen of generaties. Kinderen van 

nu zullen later met plezier terugkijken op hun sportervaringen. 

Omdat zoveel mensen plezier aan sport en bewegen beleven, 

vormt sport een krachtig instrument. Een instrument om sociale 

cohesie, welzijn en de gezondheid van Nederland te bevorderen. 

Het helpt om je karakter te vormen, jezelf te leren kennen en te 

leren omgaan met anderen. Het vaakst noemen mensen als 

belangrijkste motief om te sporten en bewegen het effect ervan 

op hun gezondheid. Maar er zijn ook mensen die als belangrijkste 

motief iets anders opgeven, zoals buiten zijn, zich ontspannen, 

de gezelligheid, zich meten met anderen of de eigen grenzen 

verleggen.

HET NATIONAAL SPORTAKKOORD 2019



“HET ATHLETIC SKILLS MODEL VOEGT 
VEELZIJDIGHEID TOE AAN DE TOPSPORT. 
EEN MUST IN DEZE TIJDEN VAN 
BEWEGINGSARMOEDE. DE TOPSPORT 
HEEFT MEER ATLETEN NODIG DIE 
KUNNEN UITGROEIEN TOT SPECIALISTEN, 
OF HET NU OM VOETBAL GAAT OF 
JUDO OF WELKE SPORT DAN OOK. DE 
ONTWIKKELING WAARBIJ ASM WORDT 
GEÏMPLEMENTEERD IN HET ONDERWIJS, 
DE TOPSPORT EN DE BREEDTESPORT IS 
MOOI. DE KOMST VAN DE SKILLS GARDEN 
MAAKT DEZE ONTWIKKELING COMPLEET. 
VEELZIJDIG SPORTEN EN BEWEGEN IN DE 
BUITENRUIMTE, DAT ZOU VOOR IEDEREEN 
MOGELIJK MOETEN ZIJN”
Guus Hiddink (voetbalcoach)
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1
1.2 De 6 ambities uit het Nationaal Sportakkoord 
De zes ambities uit het Sportakkoord zullen de komende jaren centraal staan in Nederland. Niet 

alleen de georganiseerde sportaanbieders krijgen te maken met de uitvoering van het Sportak-

koord, maar ook de sportende Nederlander zelf. Van fanatieke sporter tot topsporter, van jong tot 

oud en van een niet gemotiveerde beweger naar een beweger waarbij plezier voorop staat. De 

zes ambities van het Nationaal Sportakkoord 2019 zijn (Nationaal Sportakkoord 2019, Ministerie 

van VWS):

1.2.1 Ambitie 1: Inclusief sporten & bewegen
Iedere Nederlander moet een leven lang met plezier kunnen sporten en bewegen. Ongehin-

derd door leeftijd, lichamelijke of geestelijke gezondheid, etnische achtergrond, seksuele 

geaardheid of sociale positie. Belemmeringen worden daarom weggenomen, onder meer door 

het inzetten van meer buurtsportcoaches.

1.2.2 Ambitie 2: Duurzame sportinfrastructuur 
De ambitie is om Nederland te voorzien van een functionele, goede en duurzame sportinfra-

structuur. Van de 1,2 miljard euro die gemeenten jaarlijks uitgeven aan sport, wordt 85 procent 

besteed aan sportaccommodaties. De exploitatie en duurzaamheid van sportaccommodaties 

wordt binnen deze ambitie sterk verbeterd; de openbare ruimte wordt beweegvriendelijk 

ingericht. We willen in Nederland kunnen beschikken over een goed werkende en duurzame 

sportinfrastructuur. Het gaat niet alleen om sportvelden, zwembaden, sporthallen en clubhui-

zen, maar ook om het stadspark en het trapveldje in de wijk. Overal waar mensen sporten en 

bewegen, moeten de voorzieningen op orde zijn.

1.2.3 Ambitie 3: Vitale sport- en beweegaanbieders
De ambitie is om alle typen aanbieders van sport en bewegen toekomstbestendig te maken, 

zodat sport en bewegen voor iedereen toegankelijk en bereikbaar blijft. Nog niet elke sportaan-

bieder speelt in op ontwikkelingen als vergrijzing, individualisering en digitalisering. Verenigin-

gen kunnen sterker worden door hun sport- en beweegaanbod te verbreden en commerciële 

sportaanbieders kunnen maatschappelijk betrokken zijn. 

1.2.4 Ambitie 4: Positieve sportcultuur 
De ambitie is dat iedereen overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos kan sporten. Daar zor-

gen we met elkaar voor. Plezier in sport is het fundament voor een leven lang sporten. Dit vraagt 

aandacht van iedereen en om ondersteuning van bestuurders, sportclubs, trainers, ouders en 

verzorgers. Ook om misstanden te voorkomen en de ondergrens te bewaken. De afgelopen 

jaren heeft bijna 60 procent van alle sportverenigingen gewerkt aan een plezierig en veilig 

sportklimaat. We willen ervoor zorgen dat alle sportclubs aandacht hebben voor een positieve 

sportcultuur. Dat trainers, leraren en instructeurs het welzijn van het kind belangrijker vinden 

dan winnen en dat ouders en verzorgers langs de lijn positieve supporters zijn.

1.2.5 Ambitie 5: Van jongs af aan vaardig in bewegen 
Spelen en bewegen is minder vanzelfsprekend geworden in het dagelijks leven van kinderen. 

De oorzaken van minder bewegen zijn digitalisering, verstedelijking en minder speelplekken. 

Speel- en beweegactiviteiten dragen bij aan de motorische vaardigheden van kinderen. De 

ambitie is dat meer kinderen aan de beweegnorm gaan voldoen en dat hun motorische vaar-

digheden toenemen. Daarbij gaat de grootste aandacht uit naar de groep van 0 tot 12 jaar. 

1.2.6 Ambitie 6: Topsport die inspireert 
De zesde ambitie ‘Topsport die inspireert’ krijgt in de loop van 2019 eenzelfde uitwerking. 

Daarbij is de strekking dat Nederlandse topsportprestaties en topevenementen in Nederland 

een cruciale inspiratie vormen voor de verenigende waarde van sport. Het meeleven met onze 

sporters op de Olympische en Paralympische Spelen of het ervaren van topsportevenementen 

in eigen land heeft een sterke inspirerende en verbindende waarde in de Nederlandse samen-

leving die verder uitgebouwd kan worden.
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1.3 De budgettering van de ambities
In de brief van Bruno Bruins, minister van Medische Zorg en Sport, op 6 maart 

2019 is de budgettering van het Nationaal Sportakkoord verder toegelicht. Er zal 

per jaar €410 miljoen geïnvesteerd worden in sport gedurende de looptijd van het 

Sportakkoord. €380 miljoen zal besteed worden aan o.a. de Specifiek Uitkering 

Sportaccommodaties en de BOSA (Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties), de 

buurtsportcoachregeling, het topsportbeleid en het evenement beleidskader.

Er is bij aanvang in totaal €18 miljoen verdeeld over de vijf ambities van het Spor-

takkkoord (zie figuur 1). €2 miljoen wordt specifiek besteed aan het deelakkoord 

Inclusief sporten & bewegen, waarbij de focus ligt op mensen in Nederland die 

belemmeringen ervaren om te gaan of te blijven sporten en bewegen. €5 miljoen 

wordt uitgetrokken voor de ambitie Duurzame sportinfrastructuur. €6 miljoen gaat 

naar de ambitie Vitale sport- en beweegaanbieders en het opleiden van een sterk 

sportkader. €3 miljoen gaat naar de ambitie Positieve sportcultuur. Tot slot wordt 

er €2 miljoen besteed aan de ambitie Vaardig in bewegen. Hiermee wordt ook een 

brug geslagen naar de ambities in het deelakkoord Overgewicht van het Nationaal

Preventieakkoord. Naast deze €18 miljoen die specifiek te oormerken is aan de 

ambities, zullen de budgetten voor de sportformateur, het uitvoeringsbudget, de 

buurtsportcoachregeling en de BOSA ook bijdragen aan de ambities uit het Sport- 

akkoord.

Figuur 1 | De verdeling van de 18 miljoen euro over de 5 ambities 

van het Nationaal Sportakkoord 2019.
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2 
HET ATHLETIC SKILLS MODEL 

2.1 Wat is het ASM: optimale talentontwikkeling voor iedereen
Het Athletic Skills Model (ASM) is een wetenschappelijk en praktisch onderbouwd talentontwikkelingsmodel 

dat streeft naar een optimale talentontwikkeling voor iedereen, ongeacht het niveau, de leeftijd of mogelijkhe-

den. Het richt zich daarvoor op elke vorm van sport en bewegen en is toepasbaar in de georganiseerde top- en 

breedtesport, de ongeorganiseerde sport, het bewegingsonderwijs, de sector kunst en cultuur en de gezond-

heidszorg. De sporter staat in het ASM altijd centraal in een optimale samenwerking tussen al deze domeinen. 

Dit gedachtegoed is in 2012 gepubliceerd in een Nederlandstalig boek en, vanwege de grote internationale 

interesse en door de continue doorontwikkeling van het model, in 2018 in een Engelse versie.

Met het ASM wordt ieders beweegtalent, ongeacht het niveau, op een gerichte, gestructureerde wijze veelzij-

dig ontwikkeld. Hierin wordt vanuit de fysieke en de mentale fitheid gezocht naar een goede balans tussen 

gezondheid en presteren. Door te denken vanuit vaardigheden, concepten en competenties kunnen andere 

spelvormen, activiteiten, oefenvormen en sporten bijdragen aan een optimale talentontwikkeling. Het Athletic 

Skills Model introduceert hiervoor een unieke structuur met Adaptieve training, Donorsporten en Multisporten. 

Met deze gerichte aanpak kunnen programma’s op maat worden gemaakt voor elke vorm van sport en bewe-

gen en voor iedere beweger. Lees meer over het ASM door de QR-codes op pagina 13 te scannen).

LACK OF TRANSLATION BETWEEN RESEARCH 
AND PRACTICE

Voorwoord boek: ‘The Athletic Skills Model’, 2018

The scientific evidence is clear - the achievement of expertise in 

sport where peak performance is achieved during adulthood does 

not require early specialization in the form of intense training in only 

one sport. Furthermore, it is becoming more and more evident that 

early specialization in sport leads to negative consequences such as 

injuries, burnout and dropout. 

Several lines in research show that participation in sport, at the elite or 

recreation levels, is best predicted by a sampling of various sporting 

activities and a high amount of involvement in play activities during 

the early stage of an athlete’s development. Despite this knowledge, 

many sport organizations and coaches around the world are still 

building sport programmes that require young athletes to invest a 

large amount of time in one sport without the opportunity to explore 

different ways of moving. This lack of translation between research 

and practice is the result of many factors, one of which is the lack of 

concrete guidelines to develop sport programmes that are based on 

the principles of sampling. 

In The Athletic Skills Model, the Founders provide the building blocks 

that youth sport programmes and coaches can use to develop better 

people and better athletes in a sampling environment. The Athletic 

Skills Model is a concerted effort to ensure that children learn sport 

skills as well as life skills that will allow them to continue their parti-

cipation in sport at either a recreational or elite level. 

Jean Côté, PhD

Sport psychologist, Queens University, Canada

Het ASM maakt je fitter, gezonder  
en beter in sport en bewegen”

ASM
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HET ASM IS GEBASEERD OP EEN HOLISTISCHE BENADERING; 
LICHAAM EN GEEST WORDEN GEZIEN ALS EEN EENHEID. HET ZIJN 
TWEE KANTEN VAN DEZELFDE MEDAILLE. ONDERONTWIKKELING 
VAN HET ÉÉN LEIDT TOT BEPERKING VAN HET ANDER”
ASM

2.1.1 Founders van het ASM

René Wormhoudt 
René Wormhoudt is fysiotherapeut heeft 24 jaar 

ervaring met de jeugd en het eerste team van  

AFC Ajax. Daar heeft hij in de jeugdopleiding van 

2005 tot 2012 de visie van het ASM neergezet 

en hij was van 2003 tot juli 2012 conditie- en 

krachttrainer van het eerste team. Daarnaast 

heeft hij veel ervaring in diverse andere sporten 

waaronder basketbal, handbal, zwemmen en 

American Football. René is sinds 2012  onder 

diverse bondscoaches, de strength- & conditio-

ning coach van het Nederlands elftal (KNVB) en 

CEO van de Athletic Skills Company.

Prof. dr. Geert Savelsbergh
Geert Savelsbergh is hoogleraar aan de afdeling 

Bewegingswetenschappen, VU Amsterdam. 

Tevens is hij lector Talentontwikkeling aan de 

Hogeschool van Amsterdam en een van de twee 

wetenschappelijke begeleiders van teamspor-

ten bij NOC*NSF. Hij houdt zich onder andere 

bezig met perceptueel-motorisch leren en het 

zoeken naar ‘key-indicators’ (zoals bijvoorbeeld 

kijkgedrag; spelinzicht) voor talent-identificatie 

en -ontwikkeling. Hiernaast heeft hij vele jaren 

gewerkt als jeugdvoetbaltrainer en hij bezit spe-

ciale affiniteit met diverse balsporten waaronder 

voetbal, tennis, cricket, hockey en golf.Scan/klik voor 
meer info over 

het ASM

Scan/klik voor 
video over 

het ASM
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2
2.2 Toepassing van het ASM 
De visie van het ASM kan worden toegepast binnen de verschillende 

contexten waarin haar partners en doelgroepen zich bevinden. De 

grote belangstelling voor het ASM wordt momenteel beantwoord 

door het opleiden van sportkader, buurtsportcoaches, docenten 

bewegingsonderwijs en fysiotherapeuten. Daarnaast door het ont-

wikkelen van innovatieve trainingsmaterialen, het ontwerpen van 

beweegvoorzieningen voor gemeenten, scholen, sportaccommoda-

ties en gezondheidscentra en het monitoren van de beweegvaardig-

heid van jeugd.

2.2.1 Het opleiden van een sterk sportkader
De basis van kwalitatieve sport- en beweegprogramma’s ligt in het 

opleiden van professionals. Daarom worden in de ASM Academy 

instructeursopleidingen gegeven voor de docent LO, trainer-coach, 

bewegingsagoog, fysiotherapeut, gezondheid sportconsulent, 

lifestyle coach, bewegingsconsulent, buurtsportcoach (zie kader ‘De 

buurtsportcoach de spin in het web’ op pagina 17 ), combinatiefunctio-

naris, zweminstructeur en bewegingsdeskundige. Daarbij wordt van-

uit de nieuwste wetenschappelijke en praktische inzichten geleerd 

zelfstandig beweegprogramma’s vanuit het ASM te ontwerpen, te 

verantwoorden en uit te voeren.

Inmiddels wordt de opleiding ook toegepast binnen Defensie en bij 

de KNVB (zie kaders ‘KNVB start met ASM-instructeursopleiding 

Advanced’ en ‘ASM bij Ministerie van Defensie’ op pagina 16). Inmid-

dels zijn er al ruim 1.000 professionals die de ASM-instructeursoplei-

ding hebben gevolgd en het ASM toepassen. Meerdere sportbonden 

geven daarvoor licentie- of accreditatiepunten (zie tabel 1). 

Naast de eigen opleidingen is ook de ‘MBO-licentie ASM’ (zie video 

via QR) en ‘HBO-licentie ASM’ beschikbaar voor studenten binnen 

het beroepsonderwijs en er is in samenwerking met het Natio-

naal Ouderenfonds “OldStars sport” opgezet voor bewegen 

voor ouderen (zie kader ‘OldStars Sport’ op pagina 17). 

Optimizing talent  
development through  
movement education”

CKR Algemeen fysiotherapeut: 47 NHV: 3

CKR Sportfysiotherapie: 47 KNLTB: 18

RegisterLeraar.nl: 47 KNZB: 3

Atletiekunie: 6 KNGU: 4

Nevobo: 10 NTB: 12

JBN: Erkende bijscholing judocoaches KNVB: 8

Tabel 1 | Een overzicht van alle 
accreditatiepunten voor de 
ASM-instructeursopleid-
ing Advanced per bond 
of organisatie.

Figuur 2 | Voormalig 
toptafelstennister en 

ambassadeur OldStars 
tafeltennis,

Bettine Vriesekoop, met 
René Wormhoudt (links), 
in actie tijdens de eerste
opstartcursus (zie kader 

Oldstars Sport voor meer 
informatie). Scan/klik voor video 

M
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odule ASM



15



16

ASM BIJ MINISTERIE VAN DEFENSIE

#Defensie is topsport! 

De LO / Sportinstructeurs van de Koninklijke Landmacht (KL) en de Luchtmacht 

(KLu) van het Ministerie van Defensie hebben de titel ASM-instructeur Advan-

ced behaald! Tijdens de opleiding is de toepassing van het ASM vertaald naar 

het unieke werkveld van de Koninklijke Landmacht en Koninklijke Luchtmacht. 

Hiermee kunnen de trainingen worden ontworpen vanuit het Athletic Skills Model 

voor gezondere, fittere en betere militairen.

16

2KNVB START MET ASM-INSTRUCTEURSOPLEIDING 
ADVANCED

Op dinsdag 30 april 2019 is de ASM-instructeursopleiding Advanced gestart voor 

bondscoaches bij de KNVB in Zeist. Door de technische leiding van de KNVB, Nico 

Jan Hoogma (directeur topvoetbal) en Art Langeler (directeur voetbalontwikkeling) 

worden alle bondscoaches van de KNVB hiervoor in de gelegenheid gesteld deze 

cursus te volgen. De KNVB zet hiermee als eerste bond in Nederland een grote 

stap om het Athletic Skills Model (ASM), een Nederlands talentontwikkelingsmo-

del, uit te dragen richting de trainers en coaches als wetenschappelijk en praktisch 

onderbouwde visie voor een breed motorische en veelzijdige ontwikkeling van 

voetballers op elk niveau en van elke leeftijd.

De groeispurt, de biologische leeftijd, een breed motorische ontwikkeling, atleti-

sche vorming, transfers of learning, motorisch leren, impliciet leren en een leven 

lang plezier in voetbal. Het komt allemaal aan bod en krijgt een gestructureerde 

en praktische toepassing. De opleiding wordt gegeven aan trainer-coaches van 

de Nationale jeugdteams, keeperstrainers, het vrouwenvoetbal en het zaalvoetbal. 

In vier bijeenkomsten, bestaande uit theorie en praktijk, wordt vanuit een weten-

schappelijke en praktische onderbouwing de visie van het ASM bijgebracht als 

basis voor uitdagende en creatieve beweegprogramma’s voor voetballers.

Bron: www.athleticskillsmodel.nl
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OLDSTARS SPORTS

‘’Het doel is ouderen bijeen te brengen, te laten bewegen en weer bij het vereni-

gingsleven te betrekken.’’

Veel ouderen willen wel sporten, maar kunnen niet (meer), bijvoorbeeld omdat er 

onvoldoende passend aanbod is. Ouderen benaderen sport en bewegen anders 

en zoeken ook andere beweegvormen. Daarom introduceerde het Nationaal 

Ouderenfonds in 2013 walking football in Nederland onder de naam OldStars.

Alle door het Nationaal Ouderenfonds aangepaste bewegingsvormen worden 

door René Wormhoudt bij verenigingen, spelbegeleiders en spelers geïntrodu-

ceerd met het Athletic Skills Model (ASM). Dit model dient als basis voor alle 

aangepaste spelvormen van OldStars. De deelnemers aan Oldstars voelen zich 

fitter, blijkt uit onderzoek, maar voelen zich bovenal weer bij ‘hun club’ horen. De 

OldStars worden vrienden en genieten net zo van de ‘derde helft’ als van het spel 

zelf. Sport wordt hierbij ingezet als middel om ouderen samen te laten komen, 

mee te laten doen en betekenisvol te laten zijn binnen de context en infrastructuur 

van de vereniging.

Het Nationaal Ouderenfonds neemt in 2019 de volgende stap in de ontwikkeling 

van de ouderenvriendelijke sportomgeving en lanceert na OldStars walking foot-

ball een aantal nieuwe aangepaste spelvormen voor 55-plussers. Het gaat om 

OldStars walking hockey, walking tennis, tafeltennis, walking handball , walking 

rugby en walking basketball.

Meer informatie over OldStars via oldstars.nl. 

DE BUURTSPORTCOACH DE SPIN IN HET WEB

De buurtsportcoaches spelen een belangrijke rol in een succesvolle toepassing 

van het Nationaal Sportakkoord 2019. Niet gek dat daarom jaarlijks 61 miljoen 

euro wordt vrijgemaakt voor de buurtsportcoach regeling. Zij zorgen voor de 

verbinding tussen alle domeinen in de regio inclusief (jeugd)zorg, welzijn, sport, 

onderwijs, kinderopvang en kunst & cultuur, en zorgen voor de verbinding tussen 

de bewoners en de omgeving. Het is dus extra belangrijk dat de gezamenlijke taal 

van het ASM een standaard expertise is van elke buurtsportcoach.

Het ASM verzorgt om deze reden speciaal voor deze functies een opleiding voor 

buurtsportcoaches!

  

Almere Kenniscentrum Talent (AKT) 
@AKTalmere 

De buurtsportcoaches en 
combinatiefunctionarissen in 
Almere zijn vandaag gestart 
met de opleiding 
@Athletic_Skills

Almere 
Kenniscentrum 
Talent

13:34                                         24 mei 2017 

Almere Kenniscentrum Talent (AKT) 
@AKTalmere 

Een nieuwe groep geslaagde 
cursisten in Almere! De 
buurtsportcoaches en comb. 
funct. sport hebben de 
opleiding @Athletic_Skills
afgerond. 

Almere 
Kenniscentrum 
Talent

11:49                      17 mrt. 2017 
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2
2.2.2 Ontwerpen van innovatieve en 
uitdagende sport- en beweegvoor-
zieningen
Om de visie van het ASM te integreren in huidige 

en nieuw te bouwen beweegvoorzieningen, geeft 

het ASM advies bij het ontwerp en de inrichting. 

Het ASM gaat hierbij uit van het principe ‘inclusie’, 

waardoor een accommodatie in dienst is van alle 

sporters en domeinen in de omgeving. De beweeg-

voorzieningen moeten uitnodigen en verleiden om 

te bewegen. Dit kan voor binnenruimtes zoals een 

gymzaal, sporthal, zwembad, revalidatiecentrum 

en ziekenhuis(tuin) en voor buitenruimtes zoals 

sportparken, trainingscomplexen, schoolpleinen, 

verenigingen en eveneens revalidatiecentra. De 

innovatieve ontwerpen voor beweegvoorzieningen 

bieden de mogelijkheid om alle 10 de grondvor-

men van bewegen van het ASM optimaal te ont-

wikkelen en zo bij te dragen aan breed motorische 

ontwikkeling van de gebruikers. Hiervoor heeft het 

ASM vier categorieën voor advies bij de inrichting 

en het ontwerp (zie ook figuur 3): 

Skills Garden ®
Stadspark | Schoolplein | Speeltuin | …

Een Skills Garden is een openbare sport- en beweegvoorziening voor in de stad of wijk, die in het teken staat van ontmoeten, uitdagen 

en plezier beleven in bewegen. Op deze universele accommodatie kunnen alle doelgroepen en domeinen tegelijkertijd sporten, revali-

deren, ontspannen, trainen en spelen. Door de toepassing van wetenschappelijke inzichten kan door middel van verleiding en uitdaging 

elke beweger bewust en onbewust gestimuleerd worden zich veelzijdig en creatief te ontwikkelen en plezier te beleven in sport, spel 

en oefenvormen.

Athletic Skills Track
Sportpark | Campus | (Top)sportcentra | …

Een Athletic Skills Track is een innovatief multifunctioneel outdoor trainingsveld, speciaal voor sportverenigingen, -clubs of -bonden. 

Als gemeenschappelijke accommodatie voor meerdere clubs en verenigingen of specifiek ontwikkeld voor één club of bond. Altijd op 

maat ontworpen voor de optimale training en met plug-and-play mogelijkheden voor testen en meten.

Athletic Skills Gymnasium
Sporthal/Gymzaal | Zwembad | Fitness | …

Een Athletic Skills Gymnasium is een innovatieve, uitdagende, aantrekkelijke indoor beweegvoorziening. Ontworpen voor de leukste, 

beste en meest uitdagende gymlessen en trainingen vanuit het ASM en multifunctioneel inzetbaar voor alle domeinen en doelgroepen 

in de regio. De mogelijkheid om, eventueel complementair op de eigen accommodatie(s), door meerdere domeinen gebruik te laten 

maken van een Athletic Skills Gymnasium, zorgt voor meer rendement in het verhuur en exploitatie (zie kader ‘Succesvol eerste seizoen 

AKT-ruimtes’).

Athletic Skills Healthcentre
Ziekenhuis(tuin) | Gezondheidscentra | …

Maak van de ziekenhuistuin een fijne plek voor patiënten, bezoekers en personeel om te verblijven, te rusten, te sporten en te spelen. 

Of werk als fysiotherapeut of andere paramedicus op een veelzijdige wijze aan herstel van cliënten en patiënten op een uitdagende en 

verleidende revalidatiestraat. Voor optimaal herstel en een leven lang gezond bewegen.
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PRINSES MÁXIMA CENTRUM, UTRECHT
“In het Prinses Máxima Centrum zullen naast de kinderen met kan-

ker en hun ouders, ook vele broertjes, zusjes, ooms, tantes, neefjes, 

nichtjes, vriendjes, vriendinnetjes, klasgenootjes, voetbalteamge-

nootjes en vele anderen langskomen. Het Prinses Máxima Centrum 

richt zich ook op deze voor de kinderen zo belangrijke groep men-

sen. Daarom komen er diverse binnen- en buitenruimtes waar kan 

worden gewandeld en ontspannen of ruimtes waar aangezet kan 

worden tot spel, beweging en educatie.”

Bron: foundation.prinsesmaximacentrum.nl

Dafne Schippers  Krajicek Foundation

Nederlands elftal, KNVB (opening)

ASM GRAPHICS
Voor bestaande sport- en beweegaccommodaties of voor 

accommodaties waar maatwerkadvies niet mogelijk is, heeft 

het ASM de ASM Graphics. Een school, gezondheidscentrum of 

gemeente kan met deze ‘muurstickers’ alle beschikbare accom-

modaties en ruimtes voorzien van kleur, creativiteit en plezier 

om de 'look and feel' van ASM te integreren in de bestaande 

ruimte. Via bijgeleverde QR-codes helpt het ASM de gebruiker 

op weg met oefeningen en spelvormen.
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SPORTTUIN IN 
PRINSES MÁXIMA 
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HEATMAPS MULIER INSTITUUT

Om de beweegvriendelijke omgeving visueel inzichtelijk te maken, ontwikkelde het Mulier 

Instituut heatmaps. Hierbij wordt een plaats of gemeente opgedeeld in cellen van 100 x 

100 m. Van deze cellen zijn demografische gegevens, zoals het aantal jongeren of ouderen, 

bekend. Vervolgens worden in een straal van 1600 meter kenmerken van de beweegvrien-

delijke omgeving geteld. Deze kenmerken komen grotendeels overeen met de Kernindicator 

Beweegvriendelijke Omgeving: het aantal sportaccommodaties, het aantal sport- en speel-

plekken, oppervlakte groen en blauw en het oppervlakte fiets- en wandelpaden.

Deze techniek is voor het eerst toegepast op de gemeente Almere. Wanneer naar het aantal 

sport- en speelplekken wordt gekeken, wordt inzichtelijk dat overal in Almere wel sport- en 

speelplekken zijn, maar dat de concentratie in het centrum het grootst is. Ook als het aantal 

per jongere wordt gevisualiseerd, is in het centrum van Almere relatief veel aanbod.

Met de gedetailleerde bevolkingsprognoses van Almere voorhanden, is het mogelijk om te 

modelleren wat er zou gebeuren met de druk op sport- en speelplekken, als het aanbod aan 

sport- en speelruimte niet zou veranderen. In een flink aantal buurten in Almere zullen in de 

toekomst minder jongeren wonen dan nu het geval is. Het gevolg voor sport- en speelplek-

ken is dan dat, als er niets gedaan wordt, deze minder relevant worden voor de inwoners.

Deze inzichten bevestigen dat het belangrijk is om niet alleen naar de huidige behoefte aan 

beweegvriendelijke ruimte te handelen, maar ook rekening te houden met toekomstige ont-

wikkelingen. Het zou interessant zijn om naar strategieën te kijken hoe die ruimte effectiever 

benut kan worden, bijvoorbeeld door na te denken hoe speelruimte ook voor een veroude-

rende bevolking interessant gemaakt kan worden.

Rick Prins, Mulier Instituut

Inclusie: voor iedereen!
Veel sport- en beweegvoorzieningen zijn vaak bedoeld voor een specifieke doelgroep 

en worden maar beperkt gebruikt. Het Mulier Instituut kwam er via een innovatieve 

methode achter dat veel sport- en speelplekken daarom niet meer inzetbaar zijn als 

de demografische gegevens van een buurt wijzigen (zie kader ‘Heatmaps Mulier Insti-

tuut’). Het ASM ziet dit anders. Een Skills Garden kan 24 uur per dag gebruikt worden 

en is zo ontworpen dat alle doelgroepen hier terecht kunnen (zie figuur 4). Voor jong, 

oud en elk beweegniveau. Het is daarbij zo veel mogelijk toegankelijk voor rolstoel, 

rollator gebruikers en visueel beperkte bewegers (zie kader ‘Skills Garden Almere 

Haven’). 

De grote veelzijdigheid aan mogelijkheden maakt uiteindelijk dat elke ongeorgani-

seerde sporter hier op een leuke manier kan werken aan zijn of haar fitheid, maar ook 

scholen, sportverenigingen, brandweer, politie, gezondheidscentra, buurtsportcoaches 

en mantelzorgers kunnen hier terecht om te trainen en te spelen. Geen aparte speel-

plekken voor de verschillende doelgroepen, maar een plek voor iedereen!

Kunst en 
cultuur

Sport-
verenigingen

Valide met 
mindervalide

Brandweer/ 
Politie/
Ambulance

Opleidingen

Bewegings-
onderwijs Bedrijfsleven

Jong met 
oud

Recreatie en 
ontmoeting

Dagverblijf
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VOETBAL/SPORT MEDISCH CENTRUM, KNVB CAMPUS
“Bij het Sport Medisch Centrum van de KNVB hebben we er voor gekozen het 

ASM te integreren in de revalidatie- en trainingsprogramma’s. ASM biedt een 

grote diversiteit aan bewegingsvormen en mogelijkheden. Wij hebben onlangs bij 

de KNVB in Zeist diverse nieuwe faciliteiten ontwikkeld, volgens het ASM. Deze 

zijn beschikbaar voor onze voetballers. Als de jeugd en volwassenen hiervan 

gebruik gaan maken, creëren we betere bewegers en minder blessures. Dit komt 

zowel de breedtesport als de topsport ten goede.” 

Edwin Goedhart, Manager Sportgeneeskunde & teamarts Nederlands elftal, KNVB

2PRINSES MÁXIMA CENTRUM, UTRECHT
“Extra bijzonder is de rol van René Wormhoudt, herstel- en conditietrainer van het 

Nederlands elftal. Naast zijn werkzaamheden voor de KNVB ontwerpt Wormhoudt 

ook omgevingsruimten, zoals sportaccomodaties en buitenruimten. Zo ontwierp 

hij ook de tuinen in het Prinses Máxima Centrum, waaronder de sporttuin die door 

de spelers van het Nederlands elftal is gedoneerd.”

“De tuin is zo ingericht dat de kinderen die ziek zijn, maar ook hun broers, zus-

sen en ouders én de mensen die hier werken, op een leuke manier als afleiding 

kunnen bewegen”, vertelt Wormhoudt over de sporttuin. “Bewegen is natuurlijk 

ontzettend belangrijk om fit en gezond te blijven. En afleiding, met de leuke kleu-

ren, de leuke vormen en de speelse dingen, zorgt ervoor dat je hier graag even 

verblijft - zodat je even in een andere situatie terechtkomt.”

Bron: OnsOranje.nl
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SUCCESVOL EERSTE SEIZOEN AKT-RUIMTES
“In juni 2017 werden ze feestelijk geopend: de innovatieve AKT- ruimtes in Almere 

Poort. Uniek in Nederland en bij uitstek geschikt om een veelzijdig trainingspro-

gramma te verzorgen. De multiruimte, turnruimte, dojo, fitnesszaal en diverse ver-

gaderzalen bieden volop mogelijkheden om een gevarieerd trainingsprogramma 

op te zetten. Het AKT kan terugkijken op een succesvol eerste jaar: in totaal wer-

den de AKT-ruimtes 2.512 uur verhuurd aan 27 organisaties: van sportvereniging 

tot onderwijs en van Regionale Training Centra (RTC) tot buurtsportcoaches. Ook 

in het huidige schooljaar weten de Almeerse organisaties de ruimtes weer te vin-

den. We hebben zelfs al een aantal nieuwe partners mogen begroeten, waaronder 

Almere City FC en de Almeerse Hockeyclub.“

Bron: Almere DEZE WEEK, oktober 2018

SKILLS GARDEN ALMERE HAVEN
“De Skills Garden in Almere Haven (oplevering voorjaar 2019) vormt een unieke 

plek in het Stadswerfpark. Hier komt men om te sporten, bewegen, verblijven en 

ontmoeten. De Skills Garden is zo ingericht dat alle grondvormen van bewegen 

aan bod komen. Door de centrale ligging in de wijk, naast Speelhaven en sporthal 

Haven, ontstaat een plek waar sportverenigingen, inwoners, scholen, maar ook 

de ongeorganiseerde sport samenkomen. De inrichting van de Skills Garden is 

tot stand gekomen in samenspraak met bewoners, maatschappelijk partners en 

het ASM.”

Martijn Postuma, manager Almere Kenniscentrum 

Talent (AKT), Gemeente Almere
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2
2.2.3 Innovatief materiaal vol plezier!
Integreer de voordelen van het creatieve buitenspelen in de training, les of behandeling met de innovatieve, adaptieve materialen van 

het ASM (zie figuur 5 en 6). Anders dan reguliere materialen doen de materialen van het ASM automatisch een verdiepend beroep 

op het aanpassingsvermogen van de sporter. Daarmee verfijnen ze de specifieke technische handelingen zonder daarvoor nieuwe 

spel- of oefenvormen te hoeven bedenken. Dit zorgt voor een optimale uitdaging vol plezier! Op dit moment zijn de ASM REV3RSE 

hockeystick en de ASM Adaptaball voor voetbal, handbal en hockey op de markt. Daarnaast zijn er ook materialen in ontwikkeling 

voor diverse andere sporten zoals basketbal, honkbal, waterpolo en volleybal.

Figuur 5 | De Adaptieve ballen van het ASM. V.l.n.r. de ASM Adaptaball Voetbal invier gewichten, de ASM 
Adaptaball Handbal in 3 maten en de ASM Adaptaball Hockey in twee niveaus..
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WETENSCHAPPELIJKE STUDIE NAAR ASM REV3RSE
Cross-educatie, het verbeteren van een vaardigheid met

een lichaamsdeel waarmee niet is geoefend (bijvoorbeeld de rechterarm) 

door te trainen met het andere, contralaterale lichaamsdeel (linkerarm), is 

in de sport geen onbekend fenomeen. Recent onderzoek heeft het bestaan 

ervan bevestigd in voetbal, basketbal en verspringen. 

Wij vroegen ons af of er ook bij hockey, waar de spelers geen keuze heb-

ben tussen spelen met links of rechts, sprake kan zijn van cross-educatie. 

We onderzochten daarom of bilateraal trainen een significante verbetering 

van de technische vaardigheden met de reguliere stick oplevert. Hiervoor 

gebruikten we de ASM REV3RSE, een gespiegelde hockeystick die is ont-

wikkeld door Athletic Skills Model (ASM). Aan het onderzoek deden 54 hoc-

key-speelsters uit zes jeugdteams van twee Nederlandse hockeyclubs mee.

Te zien is dat de verbetering aanzienlijk groter is na de trainingen met de 

gespiegelde stick dan na de trainingen met de reguliere stick. Het trainen 

met de niet-dominante zijde, door simpelweg gebruik te maken van de ASM 

REV3RSE, resulteert in een grotere verbetering van de prestatie op een test-

parcours dan dezelfde training met een reguliere stick. 

Bron: Sportgericht nr 2, 2019. pp. 42-44

Figuur 6 | De ASM
 REV3RSE, de gespiegelde hockeystick van het ASM

.
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2
2.2.4 Snel en gemakkelijk de beweegvaardigheid 
monitoren
We weten dat kinderen op jonge leeftijd sterk te beïnvloeden zijn in hun 

motorische ontwikkeling. Wie streeft naar kwaliteit wil deze beïnvloeding ook 

kunnen monitoren. Hiervoor heeft ASM in samenwerking met o.a. de Vrije Univer-

siteit van Amsterdam, De Haagse Hogeschool en het Almere Kenniscentrum Talent 

(AKT) de MQ Scan ontwikkeld (zie figuur 7). 

De MQ Scan is een ASM beweegbaan voor kinderen van 4 t/m 12 jaar die op een simpele, snelle en 

vooral leuke manier het algemene motorisch niveau (MQ) van een hele klas kinderen objectief in kaart 

kan brengen. Allemaal in in één gymles!

De resultaten bieden ondersteuning en onderbouwing voor programma’s en gemeentelijk beleid. Daarnaast 

kun je kinderen met een motorische achterstand eerder helpen en uitmuntende bewegers eerder herkennen, om 

uiteindelijk iedereen gericht verder te helpen.

DE MQ SCAN IS BEDACHT OM DOCENTEN LICHAMELIJKE 
OPVOEDING INZICHT TE GEVEN IN DE MOTORISCHE 

ONTWIKKELING VAN KINDEREN. ZE KUNNEN HEEL 
GERICHT KIJKEN WAAR EEN KIND STAAT, OM 

VERVOLGENS EEN PROGRAMMA OP MAAT TE 
MAKEN. WE WETEN INMIDDELS DAT ALS 

EEN KIND MOTORISCH ACHTERLOOPT 
OP ZIJN LEEFTIJDSGENOTEN, DAT 

HIJ OOK GEEN ACTIEVE LEEFSTIJL 
GAAT ONTWIKKELEN. DIT HEEFT 

ALS GEVOLG DAT ZIJ VAKER 
UITVALLEN IN DE SPORT.”

Dr. Joris Hoeboer, 
Onderzoeker en docent 

Haagse Academie 
voor Lichamelijke 

Opvoeding 
(HALO)

Scan/klik voor info
over de MQ Scan
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54

Banken 

BENODIGDE MATERIALEN

Hoepels Kast

MatLintjes Pylonnen

Stokken2x 4x 1x

1x6x 14x

5x

INSTRUCTIES 
LEGGEN
MQ TRACK
ONDERBOUW
(groep 1 & 2)

Figuur 7 | Instructies voor leggen MQ Track onderbouw (groep 1 & 2)
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2
2.2.5 Kennis, ervaring en eigen variaties delen
Het Athletic Skills Platform is een digitale (leer)omgeving waar sportprofessionals 

met een opleiding van ASM hun kennis en ervaringen kunnen delen (zie figuur 8). Het 

is mogelijk instructievideo’s en eigen variaties op activiteiten te delen. Het platform is een 

database waar professionals elkaar kunnen inspireren. Daarnaast kun je de filmpjes van 

het platform gebruiken tijdens je training of les. Bij accommodaties die ingericht zijn 

volgens de visie van ASM kan in het Athletic Skills Platform een unieke plek gecre-

eerd worden om gebruikers oefenstof te bieden die gericht is op een specifieke 

accommodatie. Zo wordt de accommodatie optimaal en duurzaam gebruikt.



29

3DE TOEPASSING

3.1 Minister Bruins:  
lokale implementatie nodig

Bruno Bruins, de minister van Medische Zorg en Sport, heeft op 6 maart 

2019 een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij een update gaf 

over de implementatie van het Sportakkoord. Hij roept hierbij gemeenten, 

sportaanbieders en andere partijen op om uitvoering te geven aan de activi-

teiten en maatregelen die bijdragen aan het realiseren van de ambities. De 

minister geeft hierbij aan dat lokale implementatie van het Sportakkoord 

noodzakelijk is. Daarnaast zijn er ook inspanningen nodig op nationaal 

niveau, waarbij de aandacht gericht wordt op het opleidingsaanbod voor 

bestuurders, trainers, officials en ouders zodat de kwantiteit en kwaliteit 

van dit kader stijgt. Tot slot zal er bij de implementatie van het Sportak-

koord ook uitvoering worden gegeven aan enkele nationale projecten. 

Deze zijn er enerzijds op gericht om doorbraken in vraagstukken of gedrag 

te realiseren middels prijsvragen, challenges en campagnes (bijvoorbeeld 

‘Inclusief Sporten & Bewegen’). Anderzijds gaat het hier om projecten met 

betrekking tot kennisdeling, borging en validatie zoals het congres rondom 

de nieuwe beweegrichtlijnen en het valideren van bestaande motorische 

testen. 

3.2 Aan de slag met het Sportakkoord 

Het ASM heeft een stappenplan ontwikkeld waarmee het Sportakkoord 

binnen de gemeente toegepast kan worden. Dit stappenplan kan gezien 

worden als een integrale aanpak. De drie stappen staan in verbinding met 

elkaar en versterken elkaar. Het grootste rendement ontstaat bij een opti-

male samenhang (zie figuur 9).

OPROEP TOT LOKALE SPORTAKKOORDEN

‘’In een lokaal Sportakkoord maken partijen afspraken over hoe zij met elkaar de ambities 

op het gebied van sport en bewegen binnen hun gemeenten willen bereiken. Zodoende 

zullen in heel Nederland op lokaal niveau de inzet, budgetten en energie gefocust worden 

op de gedeelde ambities. Ook bereiken we dat lokale sportaanbieders samen met onder 

andere de school, de welzijnsorganisatie en bijvoorbeeld de fysiotherapeut aan tafel zit-

ten, waardoor nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan. Op die manier dragen lokale 

Sportakkoorden, naast voortgang op de ambities, eraan bij sport als doel en instrument 

breder te verankeren in onze samenleving en de sport daarmee duurzaam te versterken. 

Desgewenst kan er ook een verbinding gemaakt worden met de lokale akkoorden die 

vanuit het Nationaal Preventieakkoord worden opgesteld.’’

Brief aan de Kamer door Bruno Bruins, Minister Medische Zorg en Sport (6 maart 2019)
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STAP 1

OPLEIDEN VAN  
HET SPORTKADER

Het hebben van een kwalitatief kader is het fundament van 

kwalitatieve en professionele (beweeg)programma’s. Het 

ASM heeft in de afgelopen jaren meer dan 1.000 professi-

onals opgeleid om vanuit de wetenschappelijk en praktisch 

onderbouwde visie van het ASM hun trainingen, lessen en 

behandelingen te ontwerpen. Met deze professionals bedoelt 

het ASM trainers, coaches, beleidsmakers, bestuurders, 

docenten, fysiotherapeuten, buurtsportcoaches, lifestyle coa-

ches, zweminstructeurs, pedagogisch begeleiders, combina-

tiefunctionarissen en iedereen die zorg draagt voor sport- en 

beweegprogramma’s. 

Doordat de professionals van alle domeinen dezelfde taal 

spreken en vanuit dezelfde visie werken, zorgen zij voor ver-

binding en dragen zij gezamenlijk zorg voor de optimale ont-

wikkeling van elke beweger. De via de opleiding verworven 

kennis vormt de basis van eventuele extra implementatie(s). 

Een belangrijke taak van het kader is het maken van een pas-

send sport- en beweegaanbod voor iedereen.

STAP 2
INRICHTING VAN DE SPORT- EN  

BEWEEGVOORZIENINGEN 

Om met zijn allen een leven lang te kunnen sporten en bewe-

gen, hebben we een functionele, beweegvriendelijke en duur-

zame sportinfrastructuur nodig. Het ASM gaat hierbij uit van 

het principe ‘inclusie’, waardoor een accommodatie in dienst 

is van alle sporters, bewoners, betrokkenen en domeinen in de 

omgeving. De beweegaccommodaties moeten uitnodigen en 

verleiden om op een gezonde manier veelzijdig te bewegen. 

Of die ruimte daarvoor ook werkelijk wordt gebruikt, hangt af 

van meer dan alleen de beschikbaarheid en inrichting van die 

ruimte. Denk bijvoorbeeld ook aan zaken als toegankelijk-

heid, fysieke en sociale veiligheid en aanbod van activiteiten 

en evenementen. 

Doordat de accommodatie voorziet in een motorisch veelzij-

dig aanbod zorgt het ervoor dat er meer potentiële gebruikers 

zijn en er meer rendement gehaald kan worden uit het gebruik 

en verhuur. Daarnaast biedt een gezamenlijke accommodatie 

ook een podium voor onderlinge samenwerking en kruisbe-

stuiving van professionals en sporters. Hiermee speelt het 

in op het flexibele exploitatiemodel van het Sportakkoord. 

Dit heeft ook alles te maken met de ambitie ‘Inclusief spor-

ten’, waarbij een laagdrempelige beweegaccommodatie tot 

beweeg- en sportdeelname kan leiden.

STAP 3
MONITOREN VAN DE  

BEWEEGVAARDIGHEID

Met de ambitie ‘Van jongs af aan vaardig in beweging’ wil het 

Sportakkoord inzetten op het motorisch vaardig maken van de 

jeugd. Om dit te monitoren is het van belang dit met een objec-

tieve en wetenschappelijk getoetste tool te doen. Vervolgens 

kunnen individuele rapportages gemaakt worden en auto-

matisch gebundeld worden in meer regionale inzichten over 

de motorische ontwikkeling van kinderen. Hiermee kunnen 

gerichte interventies gedaan worden op wijk, stad, provinciaal 

en landelijk niveau. 

Best practice: totaalaanpak Almere Kenniscentrum Talent (AKT

Meerdere gemeenten en sportorganisaties hebben de visie 

van het ASM in de afgelopen jaren toegepast in het sport- en 

beweegbeleid. Een mooi voorbeeld daarvan is het Almere Ken-

niscentrum Talent (AKT) in Almere, waar via een beleidsvisie 

vanuit de gemeente met het ASM een totaalaanpak is gereali-

seerd (zie kader ‘Almere Kenniscentrum Talent’). 
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Figuur 9 | Alle drie de stappen vormen een eenheid. Optimale toepassing ontstaat 
waar ze overlappen zodra ze allemaal worden ingezet.

“WE HEBBEN EERST 2.5 JAAR GEÏNVESTEERD IN MENSEN BINDEN EN MENSEN OPLEIDEN. 
WE HEBBEN HEEL VEEL MENSEN OPGELEID IN HET ASM EN KONDEN DAARDOOR 

GEZAMENLIJK TOEWERKEN NAAR DE NIEUW TE BOUWEN ACCOMMODATIES”
Martijn Postuma, Manager Almere Kenniscentrum Talent (AKT), Gemeente Almere
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DE TOTAALAANPAK VAN HET ALMERE KENNISCENTRUM TALENT (AKT)

Het doel van het Almere Kenniscentrum Talent (AKT) van 

de gemeente Almere is het ontwikkelen van (top)sport- en 

beweegtalent. Om dit doel te bereiken werkt het AKT van-

uit de visie de algehele beweegvaardigheid van kinderen 

te verbeteren via een breed motorische ontwikkeling. 

Met een veelzijdige ontwikkeling van goede motorische 

vaardigheden (en dus het beter bewegen van kinderen) als 

de basis voor talentontwikkeling; in de topsport én in de 

breedtesport. Dat betekent dat we bij het ene kind werken 

aan talentontwikkeling met als doel een leven lang sport 

en bewegen en bij het andere kind aan de ontwikkeling 

van zijn/haar (top)sporttalent. Centraal daarbij staat: ieder 

zijn talent!

‘’Er kwam landelijk steeds meer aandacht voor het belang 

van een breed motorische opleiding van de jeugd. Dit had 

twee doelen: meer mensen die een leven actief zijn en 

meer talentvolle sporters. Dit paste naadloos in de ambitie 

die de gemeente had gesteld en toen kwam het ASM in 

beeld. Wat ik er sterk aan vind is dat ze niet alleen zeggen 

dat iets belangrijk is maar ook concrete handvatten geven 

over hoe je dat doet. Wij zijn van het begin af aan met het 

ASM opgetrokken.’’

- Martijn Postuma, Manager AKT, Gemeente Almere

 

Het AKT werkt aan een blijvende verbinding tussen coa-

ches, vakdocenten bewegingsonderwijs, sportverenigin-

gen en -bonden, regionale trainingscentra en (landelijke) 

onderwijs- en kennisinstellingen. Dit doet zij door kennis te 

ontwikkelen, verzamelen en te verspreiden. Het AKT-net-

werk omvat inmiddels meer dan 200 professionals in 

Almere en omgeving die hun expertise inzetten. Om dit 

te realiseren, werken we vanuit een totaalaanpak. De 

elementen uit deze totaalaanpak zijn niet los van elkaar 

te zien. Juist die samenhang en de samenwerking met 

verschillende partners zorgt ervoor dat het AKT succesvol 

bijdraagt aan het behalen van een optimaal resultaat. Dit 

betekent dat we inzetten op basisonderwijs, voortgezet 

onderwijs, sportverenigingen, RTC’s, binnenaccommoda-

ties en buitenruimtes. De betrokken professionals voeden 

we met kennis, opleidingen en bieden we een netwerk. 

Het Athletic Skills Model (ASM) is hierin de rode draad. 

Het ASM helpt om de programma’s in het onderwijs, bij de 

sportclubs en RTC’s te schrijven én onderbouwen. Daar-

naast is het ASM ook de rode draad in de inrichting van 

onze binnen- en buitenruimtes. 

“We hebben eerst 2.5 jaar geïnvesteerd in mensen binden 

en mensen opleiden. We hebben heel veel mensen opge-

leid in het ASM en konden daardoor gezamenlijk toewer-

ken naar de nieuw te bouwen accommodaties.’’

Martijn Postuma, Manager AKT, Gemeente Almere
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Maak de sport in uw gemeente  
toekomstbestendig met de toepassing 
van het Athletic Skills Model”
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