
 
 

SHARE Visie 
op de bijdrage van sport aan regionale ontwikkeling 

 

Het doel van SHARE (SportHub: Alliantie voor Regionale ontwikkeling in Europa) is om een 

gemeenschappelijke visie op de bijdrage van sport aan regionale ontwikkeling uit te werken en een 

reeks gerichte acties op te zetten om deze rol verder te versterken. De SHARE-leden trachten het volledige 

potentieel van sport en lichaamsbeweging voor economische en sociale ontwikkeling in alle Europese 

gebieden te ontsluiten door hun inclusie in beleidsplatforms die zich bezighouden met regionale 

ontwikkeling te versterken.  

 

De SHARE-leden zijn het erover eens dat sport en lichaamsbeweging een directe bijdrage leveren aan 

economische groei en werkgelegenheid en ook sociale cohesie in een bepaalde regio door: 

• het stimuleren van innovatie en onderzoek en ICT-technologieën van sportinhoud te voorzien,  

• het creëren van directe bedrijfsactiviteiten en het genereren van lokaal gewortelde 

werkgelegenheid, 

• het stimuleren van stedelijke en landelijke regeneratie en ook de algehele aantrekkelijkheid van 

regio's en toerisme, 

• het stimuleren van duurzame ontwikkeling door de ontwikkeling van oplossingen voor zachte 

mobiliteit, 

• het bevorderen van welzijn en het actief en gezond ouder worden, evenals de economische en 

sociale voordelen door meer lichaamsbeweging (bv. productiviteit, kosten van gezondheidszorg), 

• het aangaan van een dialoog met gemarginaliseerde sociale groepen door de bevordering van 

actief burgerschap,  de ontwikkeling van overdraagbare vaardigheden en het vergroten van de 

inzetbaarheid. 

Deze effecten zijn echter niet voldoende bekend en erkend en worden daarom ondergefinancierd.  

 

De SHARE-leden verbinden zich ertoe om:  

• de erkenning en het bewustzijn van de bijdrage van sport en lichaamsbeweging aan de lokale en 

regionale ontwikkeling te versterken, 

• de rol van sport en lichaamsbeweging op alle beleidsterreinen te versterken,  

• sport en lichaamsbeweging te bevorderen in de verschillende EU-financieringsprogramma's en 

financiële instrumenten, met name de Cohesiefondsen. 

 



Deze doelstellingen worden nagestreefd door gezamenlijke inspanningen op het gebied van: 

• het ontwikkelen van gemeenschappelijke boodschappen die de relevantie en het belang van sport 

en lichaamsbeweging voor de lokale en regionale ontwikkeling benadrukken, 

• het verspreiden van kennis, delen van informatie en creatie van bewustzijn onder beleidsmakers 

op EU-, nationaal, regionaal en lokaal niveau,  

• het ontwikkelen van activiteiten voor capaciteitsopbouw en intercollegiaal leren op regionaal en 

lokaal niveau in heel Europa. 

 
 

 
Supporters van het SHARE-initiatief 
 

https://keanet.eu/wp-content/uploads/SHARE-Initiative-Supporters.pdf

