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Bijlage 4: SWOT-analyse  

 
Onderstaande SWOT-analyse is de uitkomst van de gevoerde interne en externe gesprekken en van de resultaten van het onderzoek ‘Sporten in 

Geldrop-Mierlo?’.  

 

Sterktes Zwaktes 
Sport- en beweegaanbod 

� kwaliteit sportaccommodaties in sommige gevallen goed, in andere gevallen slecht; 

� diversiteit in sportaccommodaties; 

� ruim aanbod en diversiteit van sporten (zowel voor de georganiseerde (vereniging en 

commercieel) als de ongeorganiseerde sporter (openbare ruimte)) voor verschillende 

doelgroepen; 

� veel particulier initiatief; 

� veel sportieve evenementen. 

� het Middengebied (belangrijke ecologische verbinding tussen Het Groene Woud en de 

Strabrechtse Heide) 

Communicatie 

� sportloket (website); 

Gemeentelijk beleid/plannen 

� Subsidiebeleid (activiteiten); 

� Accommodatiebeleid; 

� Speelruimteplan; 

� Recreatie- en toerisme beleids- en marketingplan;  

� Nota Algemeen Jeugdbeleid; 

� schoolzwemmen 

� deelname breedtesportimpuls � coördinator breedtesport: Kids Sport en thema 

avonden; 

Belangenbehartiging 

� Sportkoepel GEMS; 

Diversen 

� het inspelen op en omgaan met ongewenste zaken binnen verenigingen (bijv. het 

screenen van vrijwilligers ter voorkoming van seksueel misbruik door het afgeven van 

Verklaringen omtrent gedrag) 

 

Sport- en beweegaanbod 

� kwaliteit sportaccommodaties in sommige gevallen goed, in andere gevallen slecht 

(trainingsfaciliteiten en uitstraling); 

� ontbreken specifiek beleid voor mensen met een functiebeperking; 

� onderhoud en verantwoordelijkheid sportaccommodaties niet altijd duidelijk. 

� geen sportmogelijkheden specifiek gericht op volwassenen met overgewicht 

� gebrek aan (voldoende) gekwalificeerd kader/vrijwilligers/bestuursleden bij veel 

verenigingen; 

Communicatie 

� onvolledige communicatie over de sportmogelijkheden in de gemeente Geldrop-Mierlo; 

� sportloket (website) is onbekend; 

� communicatie sport – onderwijs en sport – jongerenwerk � slechte samenwerking; 

Gemeentelijk beleid/plannen 

� geen volledige benadering (vanuit alle mogelijke invalshoeken) van sport en bewegen en 

daardoor te weinig structurele integrale samenwerking. Dit komt doordat de focus vooral 

ligt op de intrinsieke waarde van sport (sport als doel op zichzelf). Er is weinig aandacht voor 

de mogelijke lange termijn effecten van sport op verschillende gebieden (sport als middel 

om andere doelen te bereiken). Projecten in het verleden waren dan ook veelal korte termijn 

projecten. Dit dreigt nu ook weer te gebeuren met het project breedtesportimpuls.;  

� Speelruimteplan, Nota Algemeen Jeugdbeleid en Recreatie en toerisme beleids- en 

marketingplan zijn onbekend. 

� weinig gegevens beschikbaar over het sport- en beweeggedrag van onze inwoners en de 

ontwikkelingen hierin;  

Belangenbehartiging 

� te beperkte rol Sportkoepel GEMS/Sportkoepel GEMS te weinig bekend; 

 

Kansen Bedreigingen 

Erkenning belang sporten en bewegen 

� landelijke en provinciale inzet op sport en bewegen is groot � er wordt een alsmaar 

groter belang toegekend aan sport vanuit maatschappelijk en gezondheidsperspectief; 

Bezettingsgraad accommodaties voor sport & bewegen 

Zelfredzaamheid versus vrijwilligers 

� Er zijn twee tegenstrijdige trends te herkennen: het stimuleren van zelfredzaamheid en 

minder leunen op de overheid tegenover het stimuleren van meer en langer doorwerken � 

welke invloed heeft dat op de beschikbaarheid en welwillendheid van vrijwilligers waar we 
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� lage bezettingsgraad in bepaalde periodes en op bepaalde tijdstippen van de 

gemeentelijke sporthallen en multifunctioneel gebruik van accommodaties; 

Nieuwe vrijwilligers/doelgroepen 

� maatschappelijke stages � nieuwe vrijwilligers?; 

� vergrijzing en ontgroening: nieuwe doelgroepen/nieuwe vrijwilligers?; 

Samenwerking 

� samenwerking tussen diverse partijen in de samenleving: bijvoorbeeld 

sportverenigingen met onderwijs, BSO, gezondheidszorg  

� bij jeugd: aandacht voor rol ouders, rol wijk, rol scholen 

� ontwikkeling brede scholen;  

Consumentengedrag van leden verenigingen 

� sporten steeds vaker ongeorganiseerd, anders georganiseerd (geen vereniging; 

informeel) en bij commerciële aanbieders � sterk toegenomen behoefte aan flexibele 

vormen van sport- en beweegbeoefening (zouden verenigingen op in kunnen spelen); 

Effecten sport en bewegen 

� beperken kosten andere beleidsterreinen; 

Openbare ruimte 

� het Middengebied (belangrijke ecologische verbinding tussen Het Groene Woud en de 

Strabrechtse Heide) = groot landelijk gebied waar veel dingen gedaan kunnen 

worden. 

 

eigenlijk toch zo zuinig op willen zijn?  

Consumentengedrag van leden verenigingen 

� sporten steeds vaker ongeorganiseerd, anders georganiseerd (geen vereniging; informeel) 

en bij commerciële aanbieders � sterk toegenomen behoefte aan flexibele vormen van 

sport- en beweegbeoefening; 

Jeugd 

� Het aanbod aan vrijetijdsactiviteiten zal met name voor jongeren naar verwachting verder 

toenemen, met veel gebruik van digitale media. Samen met het al op vroege leeftijd hebben 

van een baantje, betekent dit dat de concurrentieslag om de jongere sportconsument 

heviger zal worden, te meer omdat het aantal jongeren gaat afnemen (vergrijzing en 

ontgroening); 

� Animo voor schoolzwemmen neemt af; 

� groeiende intolerantie (ten opzichte van kinderen die buiten spelen/bewegen); 

Knelpunten verenigingen  

� kostenstijging voor verenigingen en individuele leden; 

� regelgeving/wetgeving met name voor sportverenigingen; 

Knelpunten gemeente 

� financiële mogelijkheden/bezuinigingen; 

� afhankelijkheid van gemeente; 

Huidige leefstijl 

� groeiend aantal mensen met een gebrek aan lichaamsbeweging   

 

 


