SPORTFORMATEUR | MARTIJN GOMMEREN
Martijn Gommeren is werkzaam als regiocoördinator West-Brabant bij SSNB
(Stichting Sportservice Noord-Brabant). Vanuit deze rol kent hij het
Brabantse sportlandschap van binnen en van buiten. Ook is hij op de hoogte
van relevante landelijke en lokale ontwikkelingen op het gebied van sport
en bewegen.
Martijn heeft de nodige ervaring als onafhankelijk procesbegeleider. Zo
realiseerde hij bijvoorbeeld in opdracht van gemeenten een gedragen en
integraal sport- en beweegbeleid, is betrokken bij diverse trajecten op het
gebied van verenigingsondersteuning en het verduurzamen van
sportaccommodaties. Verder heeft hij ervaring met het opzetten van lokale
samenwerking rondom de inzet van buurtsportcoaches, het creëren van een brede samenwerking
tussen onderwijs en het sportwerkveld en samenwerking ten behoeve van Uniek Sporten. Hij vervult
de rol van procesbegeleider ook voor Back2Basics, een zorgvuldig geselecteerd netwerk van
professionals die waarde toevoegen aan het functioneren en de impact van de sportvereniging.
Tevens vervult hij de rol van regionaal verbinder in zijn regio voor NOC*NSF.
m.gommeren@ssnb.nl

06 41 90 41 09

www.linkedin.com/in/martijn-gommeren

www.ssnb.nl/sportformateur

Werkervaring en nevenfuncties







Regiocoördinator West-Brabant | SSNB (Stichting Sportservice Noord-Brabant) | 2018 tot nu
Procesbegeleider | Back2Basics Sportprofessionals | 2017 tot nu
Coördinator buurtsportcoaches gemeente Roosendaal | SSNB (Stichting Sportservice NoordBrabant) | 2011 t/m 2017
Projectcoördinator/projectleider Sportdorp Vitale kernen en Buurten | SSNB (Stichting
Sportservice Noord-Brabant) | 2011 en 2012
Diverse functies (verenigingsondersteuning/aangepast sporten | Sportbureau Roosendaal |
2005 t/m 2011
Medewerker Voetbaltechnische Zaken | KNVB Zuid I | 2006 t/m 2009

Opleiding en cursussen








Cursus verandermanagement en procesbegeleiding | Back2Basics | 2019
Opleidingsdag Digital Sports Day | 2016
Training Beweging in Netwerken | NISB | 2014
Cursus MVKT | Sportservice Noord-Holland | 2013
Cursus Gemeentelijk Verenigingsbeleid | Academie Sport en Beleid | 2012
Opleiding Sportmanagement | Fontys Bedrijfshogeschool | 2005
Cursus Auditeur IKSport | NOC*NSF | 2005

Voorbeelden opdrachtgevers en werkzaamheden
Sportbeleid: Nota van Uitgangspunten / Uitvoeringsnota Steenbergen Vitaal
Voor de gemeente Steenbergen heb ik de ‘Nota van Uitgangspunten’ geschreven, waarin de kaders
zijn opgesteld voor de sportnota. Onder meer een bijeenkomst met sportverenigingen en
maatschappelijk middenveld droeg bij aan een breed gedragen stuk. Dit jaar geef ik hieraan een
vervolg met het opstellen van het uitvoeringsplan Steenbergen Vitaal!
Buurtsportcoaches | uitvoering sport- en beweegbeleid gemeenten
Binnen de regio West-Brabant begeleid ik 4 teams van buurtsportcoaches en coördinator in de
uitvoering van de uitvoeringsplannen
 De buurtsportcoaches en coördinator van SSNB geven uitvoering aan het sport- en
beweegbeleid van de gemeente Roosendaal. www.ssnb.nl/roosendaal
 De buurtsportcoaches en coördinator van SSNB geven uitvoering aan het sport- en
beweegbeleid van de gemeente Geertruidenberg. www.ssnb.nl/geertruidenberg
 De buurtsportcoaches van SSNB geven uitvoering aan het sport- en beweegbeleid van de
gemeente Steenbergen. www.ssnb.nl/steenbergen
 De buurtsportcoaches en coördinator van SSNB geven uitvoering aan het sport- en
beweegbeleid van de gemeente Zundert. www.ssnb.nl/zundert
Onderzoek inzet fte buurtsportcoaches gemeente Steenbergen
In de gemeente Steenbergen bleek ruimte om meer fte voor buurtsportcoaches in te zetten vanuit
de landelijke regeling. SSNB onderzoekt voor de gemeente hoe deze uren het meest effectief kunnen
worden ingezet. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de toegevoegde waarde van coördinatie en
regie, de koppeling richting het onderwijs (inzet vakleerkrachten) en verenigingsondersteuning.
Regierol hyrbride leeromgeving Roosendaal
De gemeente Roosendaal is een samenwerking aangegaan met CIOS voor een hyrbride leeromgeving
en met Fontys (opleiding sportkunde) voor een lerend partnership. Hiermee is Roosendaal één groot
leslokaal geworden, waar 90 studenten in de praktijk aan de slag zijn gegaan. Ook zijn in Roosendaal
sportcoaches van SSNB actief als uitvoerder van het lokale sport- en beweegbeleid).
Ik heb het proces begeleid om het aanbod van de buurtsportcoaches en de programma’s van CIOS en
Fontys op elkaar af te stemmen. Ook het creëren van een organisatiestructuur maakte onderdeel uit
van deze opdracht
Rabobank/NOC*NSF trajecten (communicatie, ledenwerving)
Een sportvereniging uit Haaren / Oisterwijk kampten met de uitdaging: Op welke manier kan de
vereniging het aanbod wervend promoten. Hoe kan de vereniging zich als een aantrekkelijke
vereniging met een leuk aanbod positioneren. De vereniging begeleidt in een analyse naar potentiele
doelgroepen en samenwerkingspartners en samen met de vereniging een flyer ontwikkeld.
Cofinanciering onderwijs (Inzet vakleerkracht binnen basisonderwijs – financieringsmogelijkheden)
Goed bewegingsonderwijs is belangrijk voor de ontwikkeling van de motorische en vaardigheden van
kinderen. Tijdens de lessen bewegingsonderwijs bereik je alle leerlingen, dus ook de inactieve
kinderen die nog niet (voldoende) sporten en bewegen. Het uitbesteden van gymlessen aan
professionele vakleerkrachten zorgt voor verlichting van de werkdruk binnen het basisonderwijs én
voor kwalitatief uitstekend bewegingsonderwijs.
In de gemeente Roosendaal heb ik het proces met gemeenten, scholen, kinderopvang en
koepelorganisaties begeleid om hen te overtuigen van de meerwaarde van vakleerkrachten. Hierbij
aandacht voor de inhoudelijke verwachtingen en het financiële (cofinanciering) proces. Het resultaat
is 24 scholen die een vakleerkracht bewegingsonderwijs inzetten

Actief als kennispartner, verbinder, procesbegeleider en adviseur t.b.v. uiteenlopende thema’s
Lokaal sport- en beweegbeleid
ontwikkeling in co-creatie

Verenigingsondersteuning
bestuurlijke vernieuwing | MFA |
Open Club | fusie | communicatie
| en meer relevante thema’s

Sport als middel in sociaal domein
verbinding sport & bewegen en
sociaal domein t.b.v. maatschappelijke uitdagingen zoals bijvoorbeeld
(re-)integratie, preventie,
eenzaamheid, werkeloosheid

Duurzame sportaccommodaties
begeleiding verenigingen en
gemeenten bij het
verduurzamen van
sportaccommodaties

Gezonde leefomgeving: beweegvriendelijke openbare ruimte
gebruik van beschikbare ruimte in
steden, dorpen en wijken voor
sport en bewegen

Uniek Sporten
vanuit regionale samenwerkingsverbanden sport & en bewegen
voor mensen met een beperking
bevorderen en een duurzame
sport- en beweeginfrastructuur
realiseren

Over SSNB
De ondernemende professionals van SSNB (Stichting Sportservice Noord-Brabant) zetten zich al 40
jaar als kennispartner en verbinder in voor een gezond en veerkrachtig Brabant. Wij werken samen
met overheden, verenigingen, onderwijs, zorg & welzijn en bedrijfsleven aan het versterken van de
sport- en beweeginfrastructuur. Met als doel zoveel mogelijk mensen aan het sport en bewegen te
krijgen en zo ook een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Want
sporten en bewegen is universeel, gezond, zorgt voor plezier, is laagdrempelig en verbindt! SSNB is
een zelfstandige stichting zonder winstoogmerk. Wij gaan voor maatschappelijke winst door de inzet
van sport en bewegen.

Netwerk
Uiteraard werken we op lokaal niveau al vele jaren samen met overheden, verenigingen, onderwijs,
zorg & welzijn en bedrijfsleven. Maar ook op landelijk en provinciaal niveau bevinden zich veel
relevante samenwerkingspartners in ons netwerk. Onze partners in dit speelveld zijn onder meer:
 Provincie Noord-Brabant en BrabantSport: SSNB is een belangrijke uitvoeringspartner van de
provincie Noord-Brabant en daarmee ook van BrabantSport. Bijvoorbeeld bij verbinden,
aanjagen en uitvoeren van projecten op het gebied van duurzaamheid, uniek sporten en
urban sports.
 VSG: SSNB organiseert in samenwerking met VSG de ambtelijke en bestuurlijke overleggen
met de gemeenten in de vier Brabantse regio’s.
 NOC*NSF: SSNB is de provinciale partner van NOC*NSF voor het versterken van de lokale
sport- en beweeginfrastructuur, bijvoorbeeld rondom thema’s als verenigingsondersteuning
en sportstimulering. Tevens vervullen de regiocoördinatoren van SSBV de rol van regionaal
verbinder in hun regio.
 Back2Basics: de professionele procesbegeleiders van SSNB zijn ook aangesloten bij het
Back2Basics sportnetwerk, een zorgvuldig geselecteerd netwerk van professionals die
waarde toevoegen aan het functioneren en de impact van de sportvereniging.
 Sportkracht12: SSNB maakt onderdeel uit van een landelijk dekkend loket van 12 provinciale
sportorganisaties. We vormen een krachtige schakel tussen de landelijke en lokale
sportwereld.
 Netwerk in de Sport: SSNB is een van de initiatiefnemers van Netwerk in de Sport, een
werkgeversvereniging die goed werkgeverschap mogelijk maakt voor lokale amateur
sportorganisaties.

