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Den Haag, 10 september 2014

ACTIEPLAN
ALLEEN JIJ BEPAALT WIE JE BENT
Partijen:

Het ministerie van Veiligheid en Justitie
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
De Vereniging Sport en Gemeenten
Het Jeugdsportfonds
Overwegende dat:

1. ‘Alleen jij bepaalt wie je bent’ een interventie in ontwikkeling is, die zich richt op
het verlengen van de veilige omgeving van de school naar die van de veilige
sportvereniging. Sport wordt hierbij ingezet als middel in het kader van een
veiligere samenleving. Met het project krijgen jongeren, met name kwetsbare
jongens, de positieve invloed mee van het sporten in teamverband op een
vereniging.
2. ‘Alleen jij bepaalt wie je bent’ een positieve bijdrage beoogt te leveren aan het
voorkomen van overlast en criminaliteit onder jongeren. Dit wordt bewerkstelligd
door kwetsbare, schoolgaande jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar uit
een kansarme omgeving te verbinden aan sportverenigingen, waar bekwame
trainers als positieve rolmodellen hen begeleiden in een teamsport;
3. Partijen er belang aan hechten zich gezamenlijk in te zetten voor ‘Alleen jij bepaalt
wie je bent’ en door middel van dit plan een aantal acties willen overeenkomen;
4. Partijen hierbij tot doel hebben:
sport in te zetten als middel om te komen tot een veiligere samenleving;
sportverenigingen de mogelijkheid te geven om door middel van sport jongeren
een leerzame en gestructureerde vrijetijdsbesteding in teamverband te bieden;
een gezamenlijke bijdrage te leveren aan het voorkomen van overlastgevend
en/of crimineel gedrag onder voornoemde doelgroep;
de samenhang met het programma Gezonde School en de convenanten ter
vermindering van voortijdig schoolverlaters te bevorderen;
het draagvlak voor en de borging van ‘Alleen jij bepaalt wie je bent’ te
bevorderen;
-

-

-

-

-

5. Partijen bereid zijn samen te werken aan de uitwerking en uitvoering van de
acties.
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Komen als volgt overeen:

1

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bevordert de betrokkenheid van
scholen bij de uitvoering van de ‘Alleen jij bepaalt wie je bent’ en onderschrijft daarbij
het belang van een goede samenwerking tussen scholen en sportverenigingen.
II

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zal stimuleren dat
buurtsportcoaches worden betrokken als bekwame trainers bij de sportverenigingen
die deelnemen aan ‘Alleen jij bepaalt wie je bent’.
III

Het ministerie van Veiligheid en Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
zullen ervoor zorgen dat buurtsportcoaches voldoende opgeleid zijn om de
deelnemende jongeren goed te begeleiden.
IV

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zal stimuleren dat de
deelnemende jongeren duurzaam worden ondersteund door het Jeugdsportfonds of
vergelijkbare fondsen.
V

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal vanuit de Agenda Integratie
een bijdrage leveren aan identiteitsvormingstrainingen voor de deelnemende
jongeren en aan de betrokkenheid van de ouders.
VI

Partijen onderschrijven het belang van het creëren van een positief netwerk en het
vergroten van sociale vaardigheden van de deelnemende jongeren en spannen zich in
dat kader waar mogelijk in voor passend werkaanbod.
VII

Partijen stimuleren dat wordt nagedacht over innovatieve maatschappelijke
financieringsvormen ter borging van “Alleen jij bepaalt wie je bent”.
VIII

Het ministerie van Veiligheid en Justitie zal zich inzetten om ‘Alleen jij bepaalt wie je
bent’ te laten valideren via het landelijke erkenningentraject.
Ix

Partijen voeren periodiek overleg over de voortgang van de uitvoering van de acties.
Looptijd
Dit actieplan wordt aangegaan voor de periode van vijf jaar.
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Aldus overeengekomen in Den Haag, 10 september 2014:

De Minister

De Minister

‘held en Justitie, mr. I.W. Opstelten

Welzijn en Sport, drs. E.I. Schippers

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mr. L.F. Asscher

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, drs. S. Dekker

De Voorzitter van de Vereniging Sport en Gemeenten, L.M.M. BolsiUs

De

drs. M.O. Maks
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