
Stad van de toekomst

Duurzaam, gezond en inclusief

SRO beheert en onderhoudt 
gemeentelijk vastgoed, exploi-
teert sportaccommodaties en 
levert door de inzet van buurt-
sportcoaches een waardevolle 

bijdrage aan gemeentelijke doelstellin-
gen op het gebied van sport en bewegen. 
‘Het zijn diverse werkterreinen, maar er 
is één belangrijke gemene deler,’ zegt 
directeur Marjon van Vilsteren. ‘Bij al 
onze werkzaamheden staat het sociale 
aspect centraal. Met verschillende 
vormen van dienstverlening spelen wij 
in op de toekomstbestendige stad. Die 
stad is duurzaam, maar ook inclusief.’

Sport- en bewegen
Inclusiviteit is dan ook een belangrij-
ke pijler bij het ontwikkelen van bewe-
gingsprogramma’s in buurten en het 
verzorgen van vrijetijdsbesteding. 
‘Verschillende doelgroepen komen om 
uiteenlopende redenen nu eenmaal niet 
zo snel bij een sportvereniging,’ legt 
Van Vilsteren uit. ‘Denk aan eenzame 
ouderen, kinderen met een motorische 
achterstand of mensen met een niet-aan-
geboren hersenafwijking. Ons doel is om 
juist ook deze mensen te bereiken.’ 
Er staan kleinschalige projecten op het 

programma, zoals een zwemklas voor 
ouderen of activiteiten voor jongeren. 
Maar SRO realiseert ook grotere 
projecten, zoals een recente samen-
werking met Jantje Beton ter organisa-
tie van de landelijke finale van het NK 
Stoepranden. ‘Op deze manier slaan we 
twee vliegen in één klap. Door beweging 
te stimuleren bevorderen we de gezond-
heid en het geluk van mensen. In de 
zorg wordt preventie terecht steeds 
belangrijker; elke euro die je in sport 
stopt, verdien je tweeënhalf keer terug. 
Tegelijkertijd reageren we op actuele 
maatschappelijke problematiek, zoals 
bijvoorbeeld eenzaamheid onder 
ouderen.’

Inclusieve samenleving
Wel is het nodig sport zo in te richten 
dat het aansluit bij een veranderende 
maatschappij. ‘Het verenigingsleven 
verandert,’ constateert Van Vilsteren. 
‘Van sporten wordt, net als van andere 
dingen, ook verwacht dat het flexibe-
ler of digitaal georganiseerd is. Wij 
helpen verenigingen daarop in te spelen 
en tegelijkertijd hun maatschappelij-
ke rol te vervullen. Sportverenigingen 
blijven namelijk ook belangrijk bij het 

realiseren van een duurzame en inclusie-
ve samenleving.’
Bij het beheer en onderhoud van accom-
modaties is het daarom van belang 
duurzaam te werk te gaan. Recent 
installeerde SRO 4400 zonnepanelen 
op sporthallen in de regio. ‘Met al het 
gemeentelijk vastgoed willen we een 
verduurzamingsslag maken. De grootste 
prioriteit ligt bij het verminderen van 
energieverbruik, maar we moeten ook 
met de gemeente kijken welke panden 
behouden kunnen blijven en welke niet.’ 
Goede timing is bij dit beleid erg belang-
rijk, benadrukt Van Vilsteren. ‘De vraag is 
niet of we verduurzamen, maar op welk 
termijn we hoeveel kunnen doen. Daarbij 
is het belangrijk de reguliere vervan-
gingsmomenten in acht te nemen.’

Toekomstbestendige steden
Door de gevarieerde werkzaamheden 
en benodigde ervaring kan SRO via 
haar dienstverlening goed inspelen op 
toekomstbestendige steden. ‘Dankzij 
onze verschillende activiteiten – van 
sport tot vastgoed – kunnen we niet 
alleen maatwerk leveren, ook hebben we 
een enorme scope door te kijken naar 
duurzaamheid. En door duurzaamheid 
te combineren met sport en beweging 
werken we aan een duurzame, inclu-
sieve en gezonde gemeente’, sluit Van 
Vilsteren af. n
 
Voor meer informatie: www.sro.nl.
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Van het NK Stoepranden tot de aanleg van 
4400 zonnepanelen; voor SRO gaan ruimtelijke 
ontwikkeling en beweeg activiteiten hand in hand. 

 maart | 2020 

1212

PERSPECTIEF

Tekst Jelle van der Meulen
Beeld Sander Ruijg


