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Gemeenten Lisse, Hillegom en 
Heemstede 
 
Arnoud Willemstijn is sportformateur in Lisse, Hillegom en Heemstede. Hij is groot voorstander van 
een integrale aanpak, waarbij er naast sport en bewegen ruim aandacht is voor leefstijl en 
gezondheid.   
 
Hij werkt al geruime tijd samen met SportSupport aan de buurtsportcoach ‘nieuwe stijl’: een 
buurtsportcoach met sterke focus op de rol van verbinder, coördinator en adviseur. “SportSupport 
heeft op het vlak van sport, evenementen en samenwerking met gemeenten een ongeëvenaarde bak 
kennis en ervaring. Daarom hebben wij gekeken of wij samen meer konden betekenen in de 
realisatie van deze sportakkoorden.” De buurtsportcoach ‘nieuwe stijl vormt een belangrijke schakel 
in borging. 
 
Wat hem opviel was de compleet verschillende dynamiek in de drie gemeenten.  
 
“In Lisse hebben we een nieuwe infrastructuur van buurtsportcoaches opgesteld, en verenigingen 
uitgedaagd om vanuit gezamenlijkheid een eenduidig plan te formuleren en invulling te geven aan 
maatschappelijke ambities. Met als vruchtbaar resultaat dat er nu vanuit verschillende domeinen een 
nieuw team van buurtsportcoaches operationeel is met een nieuw platform.” Hiermee kan 
daadwerkelijk verder opgeschakeld worden.  
 
“In Hillegom hebben we een strategische alliantie gevormd van meerdere partijen uit verschillende 
domeinen. De ambitie binnen Hillegom was om tot een leefstijlakkoord te komen en synergie te 
creëren. Team Hillegom in Beweging (SportSupport) maakt ook deel uit van deze alliantie. Zij kennen 
het veld en voeren tal van activiteiten uit. Al deze partners met ieder hun eigen netwerk, 
bijeenkomsten en ideeën over de uitvoering zijn samengekomen in het leefstijlakkoord Healthy 
Hillegom, dat grote landelijke aandacht heeft gekregen in de media. Een prachtige basis, vanuit een 
integraal project van de kernpartners!” 
 
Vanwege een latere start waren er bij het traject in Heemstede door corona helaas geen fysieke 
samenkomsten meer mogelijk. Alles was al gepland. “Het Sportakkoord Heemstede is tot stand 
gekomen op basis van een breed uitgezette digitale enquête onder meer dan vijftig instellingen. Hier 
is een grote respons uit gekomen. De uitkomsten hebben we vertaald naar gedeelde ambities en een 
rode draad én toetsing bij SportSupport, Sportservice Noord-Holland en de gemeente zelf. Een mooi 
resultaat, maar net als in de overige twee gemeenten is borging het sleutelwoord.” 
 
 

 Sportakkoord Lisse. Iedereen moet plezier kunnen beleven aan sporten, bewegen en spelen!: 
https://sportengemeenten.nl/sportakkoord/Lisse-Sportakkoord.pdf 

https://sportengemeenten.nl/sportakkoord/Lisse-Sportakkoord.pdf


 
 

 

 Healthy Hillegom: https://sportengemeenten.nl/sportakkoord/Hillegom-Sportakkoord.pdf 
 

 Sportakkoord Heemstede 2020: https://sportengemeenten.nl/sportakkoord/Heemstede-Sportakkoord.pdf 
 

 

 

https://sportengemeenten.nl/sportakkoord/Hillegom-Sportakkoord.pdf
https://sportengemeenten.nl/sportakkoord/Heemstede-Sportakkoord.pdf

