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Samenvatting 
Sporten is leuk en gezond! Het aanzetten van jongeren tot sport en bewegen blijft een 
belangrijk speerpunt van Haarlemmermeer. Het is van belang dat op verschillende vlakken 
wordt gewerkt aan de bewustwording van deze boodschap. Om deze boodschap kracht bij 
te zetten gaat Haarlemmermeer gebruik maken van sportambassadeurs. Deze 
Sportambassadeurs worden ingezet om sport onder zowel jongeren als ouderen te 
stimuleren, maar hebben tevens een belangrijke functie in het kader van citymarketing en 
sociale cohesie. Sport is niet alleen een doel op zich, maar wordt tevens als middel ingezet 
om dwarsverbanden mogelijk te maken. Het inzetten van de sportambassadeurs wordt 
ingebed in zowel het huidig sport-, marketing en acquisitiebeleid als dat van Economische 
Zaken. 

Inleiding + context 
Bij het activeren en motiveren van jongeren om te sporten zijn verschillende invloedrijke 
rolmodellen te onderscheiden. Naast de belangrijke rol van ouders hebben trainers, 
gymdocenten en sporthelden veel invloed op de betekenisgeving van jongeren aan sport. 
Trainers en gymdocenten zijn in Haarlemmermeer volop aanwezig, en komen dagelijks in 
contact met jongeren. Ouders hebben met name voor kinderen op jonge leeftijd een 
belangrijke voorbeeldfunctie. Op latere leeftijd spelen zij een klankbordrol in het 
besluitvormingsproces. Onderzoek toont aan dat ook sporthelden belangrijk zijn bij de 
meningsvorming van jongeren over sport. Het blijkt dat sporthelden in staat zijn om jongeren 
een voorbeeld te geven. Gezamenlijk met de media bepalen sporthelden welke prestaties en 
acties er toe doen. 

Analyse 
Middels een vergelijking is in kaart gebracht op welke wijze sporthelden bij andere 
gemeenten worden ingezet. De belangrijkste constatering is dat sporthelden veelal worden 
benoemd tot sportambassadeurs. Deze sportambassadeurs worden ingezet om enerzijds 
sport te stimuleren en anderzijds als middel ter bevordering van sociale cohesie, 
citymarketingdoeleinden en het leggen van dwarsverbanden met het bedrijfsleven. De 
doelstellingen worden gerealiseerd via sport clinics en workshops op zowel scholen, in de 
wijken, maar ook bij diverse evenementen en congressen. Een voorbeeld hiervan is 
balvirtuoos Soufiane Touzani die in Rotterdam middels voetbal clinics jongeren aan het 
bewegen weet te krijgen. 
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Haarlemmermeer 
Via de programmalijnen 'Sport in de wijk' en 'Sport en school' probeert Haarlemmermeer 
jongeren aan het bewegen te krijgen. Het betrekken van ouders, trainers en gymdocenten 
wordt hierbij reeds toegepast. Deze partijen spelen ook bij het project Jongeren Op Gezond 
Gewicht (JOGG) een nadrukkelijke rol. In de JOGG-wijken vormt voorbeeldgedrag een 
belangrijk onderdeel van de JOGG-aanpak. Zowel bekende als onbekende rolmodellen 
geven het goede voorbeeld door in het bijzijn van kinderen en ouders te sporten en gezond 
te eten. 

Doe/sfe/Z/ng 
We zijn van mening dat het inzetten van sportambassadeurs een welkome aanvulling is op 
de bestaande werkzaamheden en activiteiten van Sportservice en de JOGG-aanpak. 
De sportambassadeurs hebben niet alleen als doel om jongeren te stimuleren tot sport en 
bewegen, maar in het kader van JOGG om juist ook gezond te leven. Zij hebben in dit kader 
een publieke voorbeeldfunctie. Tevens hebben de sportambassadeurs de opdracht om 
verbinding te leggen met het lokale bedrijfsleven en zich functioneel in te zetten voor het 
programma citymarketing. 

Aanpak 
Het inzetten van sportambassadeurs wordt ingebed in zowel het huidig sport-, marketing en 
acquisitiebeleid als dat van Economische Zaken. Ze worden aangesteld voor de periode van 
1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 met een optie tot verlenging. De aansturing vindt plaats 
vanuit de gemeente en in het kader van sportstimulering wordt nauw samengewerkt met 
Sportservice Haarlemmermeer. Binnen de programmalijnen 'Sport in de wijk' en 'Sport en 
School' krijgen de ambassadeurs een prominente rol. Enerzijds gaan ze actief aan de slag 
door het ondersteunen van bijvoorbeeld een Combinatiefunctionaris op een school of een 
Buurtsportcoach in de wijk door middel van een sportieve workshop. Anderzijds krijgen ze 
een voorlichtende rol over voeding, actieve levensstijl maar ook het nastreven van dromen 
zoals een gouden medaille op de Olympische Spelen. 

Haarlemmermeerse Sporthelden 
Haarlemmermeer herbergt een aantal aansprekende sporters. Wij hebben gekozen om 
Serdar Gözübüyük en Kirsten van de Kolk te benoemen tot sportambassadeur: 

Serdar Gözübüyük (Haarlem, 29 oktober 1985) is een Nederlands scheidsrechter in het 
betaald voetbal en woonachtig in Hoofddorp. Op 2 mei 2010 debuteerde Gözübüyük in de 
Eredivisie. Met 24 jaar was hij de jongste scheidsrechter ooit op het hoogste Nederlandse 
niveau. 

Kirsten Irene Merian (Kirsten) van der Kolk (Haarlem, 18 december 1975) is een Nederlands 
roeister, die is gespecialiseerd in de dubbeltwee lichtgewicht en woonachtig in Zwanenburg. 
Ze vertegenwoordigde Nederland met Marit van Eupen driemaal op de Olympische Spelen 
en won hierbij twee medailles. 

Middelen 
Doorgaans wordt een vergoeding of zogenaamde ambassadeurs fee gehanteerd voor de 
diensten van de Sportambassadeur. Vanuit zowel Sport (productnummer 531/ Programma 
7), Marketing & Acquisitie als Economische Zaken (productnummer 310/ Programma 12) 
wordt op jaarbasis €10.000 beschikbaar gesteld uit regulier budget. Dat betekent dat er voor 
de implementatie van de sportambassadeurs op jaarbasis een totaal bedrag van €30.000 is. 
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Juridische aspecten 
Deze opdracht is tot en met 31-12-2014 waarvoor een contract met ambassadeurs wordt 
afgesloten (zie bijlage). Per halfjaar wordt er in overleg met de sportambassadeurs een 
programma vastgesteld. 

Evaluatie 
Na anderhalf jaar wordt een besluit genomen over eventuele voortzetting. Ook de 
financiering zal hierbij opnieuw worden bekeken. 

In- en externe communicatie 
Na vaststelling door college worden betrokken partijen geïnformeerd. Daarnaast wordt een 
persbericht opgesteld en wordt het onderwerp aan de orde gesteld tijdens het wekelijkse 
persgesprek van het college. Via Informeer en de website van de gemeente zal het aan een 
breder publiek kenbaar worden gemaakt. Daar waar het kan zal in interviews of artikelen een 
koppeling gemaakt worden met de sportambassadeurs van de gemeente. 

Besluit 
Op grond van het voorgaande hebben wij besloten om: 
1. Serdar Gözübüyük en Kirsten van de Kolk te benoemen tot Sportambassadeur 

Haarlemmermeer, voor de periode van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 en te 
bekrachtigen middels bijgevoegd contract; 

2. de kosten voor de implementatie van de Sportambassadeurs d. € 30.000 op jaarbasis, 
evenredig te verdelen en te dekken uit regulier budget Economische zaken. Marketing & 
Acquisitie en Sport (programma 7 en programma 12); 

3. deze nota ter informatie te zenden aan de raad. 

Burgemeester en wethj 
namens dezen, 
de por 

van de gemeente Haarlemmermeer, 

Bijlage(n) 

Contract sportambassadeurs 
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Verzenddatum 

Geachte heer Gözübüyük, 

Naar aanleiding van onze gesprekken met betrekking tot het sportambassadeurschap, 
draagt de gemeente Haarlemmermeer u hierbij het volgende op: 

Opdracht 
Het verrichten van werkzaamheden in het kader van het programma 
Sportambassadeurschap, één en ander zoals besproken en vastgelegd in bijgevoegde 
planning. Deze opdracht is in principe tot 31-12-2014. Per halfjaar zal er evaluatie over de 
voortgang van het programma plaatsvinden en in overleg met u een nieuwe planning worden 
vastgesteld. 
Per halfjaar dient u minstens 75% van de activiteiten genoemd in het vastgestelde 
programma te verrichten om voor de maximale vergoeding in aanmerking te komen. 

Facturering 
De facturering zal plaatsvinden per halfjaar. De totale vergoeding bedraagt maximaal 7.500 
euro per halfjaar. Deze vergoeding is inclusief alle eventueel bijkomende kosten. 
Rekeningen en eventuele correspondentie betreffende deze opdracht kunt u indienen bij: 
Gemeente Haarlemmermeer, cluster FA/BA, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp, onder 
vermelding van: 
• Kenmerk van deze brief 
• Kostenplaatsnummer: 94653119 
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Planning 
De planning zal in nader overleg met u en de heer Metgod worden uitgevoerd. 

Indien u deze opdracht aanvaardt, verzoek ik u de bijgevoegde duplicaatopdracht binnen 
een week na dagtekening van deze brief, ondertekend te retourneren. 

Vertrouwende op een goede uitvoering van de opdracht en een prettige samenwerking 
verblijf ik, 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouder gemeente Haarlemmermeer, 
namens dezen, 

B.J. Pink 
Teammanager Sport en Recreatie 

Voor akkoord: 

De heer S. Gözübüyük 
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