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Workshop 

EFFICIENT BEHEER en ONDERHOUD van 
SPORTACCOMMODATIES 

 

 

Uit recent onderzoek van het Mullier Instituut blijkt dat Limburg beschikt over veel 

sportaccommodaties in vergelijking met andere provincies. De meeste van deze accommodaties zijn 

gebouwd in de jaren ’70, in deze periode was de gemeente veelal verantwoordelijk voor al het 

beheer en onderhoud. Op dit moment zien we dat veel accommodaties te maken hebben  met 

achterstallig onderhoud en leegstand. Daarnaast spelen zaken als bezuinigingen bij de 

(gemeentelijke) overheid en de discussie of sport nog wel een taak is van de (gemeentelijke) overheid. 

Dit alles maakt het vraagstuk rond beheer en onderhoud van sportaccommodaties niet 

gemakkelijker.  

 

In deze workshop hebben we het vraagstuk rond beheer en onderhoud verkend en geconstateerd 

dat sportaccommodaties steeds meer een onderdeel vormen van een kern of dorp en dat ook 

steeds meer in gezamenlijkheid wordt opgepakt.  

 

IKL en Kragten hebben een aantal tips gegeven over beheer en onderhoud van sportaccommodaties: 

 

1. Mensen voor het onderhoud kun je ook buiten de vereniging zoeken. Niet iedereen wil 

sporten er zijn ook mensen die je aan je club kunt binden vanuit een stukje sociale binding.  

2. Zoek een samenwerking met bijvoorbeeld zorginstellingen, COA of UWV; onderhoud kan ook 

in de vorm van een zinvolle dagbesteding of re-integratie traject.   

3. Zit je met meerdere verenigingen op een park?  Kijk wat je samen kunt doen en welke 

middelen je kunt delen. 

4. Bijmaaien (die stukken waar de machine niet bij kan)  is een dure kostenpost; als je dat 

uitbesteedt, wellicht kun je dit zelf. 

5. Kijk goed bij uitbesteding naar de kwaliteit van het werk dat gedaan wordt. Goedkoop kan 

ook duurkoop worden. 

6. Er is een toename van ongeorganiseerd sporten, kijk welke mogelijkheden jouw 

accommodatie biedt voor deze doelgroep.  

7. Maak gebruik van elkaars faciliteiten en mogelijkheden.  

8. Stimuleer gebruik van het sportpark, is het bijvoorbeeld mogelijk je accommodatie overdag 

open te stellen? 

  



 

Er is niet één oplossing voor beheer en onderhoud, maatwerk is nodig. Gemeenten of clubs die zelf 

aan de slag willen, kunnen gebruik maken van onderstaand schema om een eerste quickscan te 

maken van hun accommodatie. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De volledige presentatie van de workshop is te vinden op de website van Open Club Limburg 

(www.openclublimburg.nl) .  Wilt u meer informatie over beheer en onderhoud dan kunt u contact 

opnemen met Cristan Segers c.segers@huisvoordesport.org  
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