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De organisatie  

Verbindion Nieuwegein heeft als statutaire doelstelling het stimuleren van 
sportbeoefening in de gemeente Nieuwegein. De opdracht wordt uitgevoerd door het 
exploiteren van het Sport- en Evenementencomplex Merwestein (hierna benoemd als 
Merwestein) en het werkgeverschap van de buurtsportcoaches middels SportID 
Nieuwegein.  
 
Merwestein bestaat uit een aantal zwem- en waterrecreatiefaciliteiten, een sporthal, een 
multifunctionele hal, vergaderzalen, horecagelegenheden en een buitenterrein. Het geheel 
is gelegen op één locatie in Nieuwegein.  
 
Merwestein bestaat sinds 1981. Toentertijd was Merwestein vooral een zwembad en een 
sporthal die werden beheerd door de gemeente. Onder Merwestein vielen ook een tweetal 
kleinere zwembaden die inmiddels gesloten zijn. In 1996 is Merwestein verzelfstandigd. 
Sinds die tijd is Merwestein een meer marktgerichte koers gaan varen. Niet per se om een 
commerciële aanbieder te zijn maar wel om de naam te vestigen als sport en 
evenementencomplex en met commerciële activiteiten een bijdrage te kunnen leveren 
aan het exploitatieresultaat van Verbindion. Evenementen werden binnengehaald en 
verenigingen en andere externe partijen werden aan Merwestein gebonden. De grote 
sport- en evenementenhal en de zwemfaciliteiten, centraal gelegen in Nederland, zijn 
jarenlang bepalend geweest voor het succes van Merwestein. In de afgelopen jaren is het 
zwembad meerdere keren uitgeroepen tot het beste zwembad van Nederland. 
 
Merwestein heeft een statutaire en een sociaal maatschappelijke binding met de 
gemeente Nieuwegein. De gemeente is 100 % aandeelhouder en wil, o.a. via Verbindion, 
sport en bewegen in Nieuwegein maximaal faciliteren. Daarnaast is het zwembad cruciaal 
in de sociaal maatschappelijke functie. Een begrip, waar kinderen hun zwemdiploma halen 
en inwoners van Nieuwegein en omstreken recreatief komen zwemmen. Andere 
doelgroepen van de NV zijn vooral sportverenigingen en onderwijsinstellingen. De 
gemeente Nieuwegein draagt bij in de exploitatie van Merwestein middels een jaarlijkse 
bijdrage. Na de verzelfstandiging in 1996 en de vernieuwing in 1997 en 2010 werd een meer 
marktgerichte koers gekozen, en is Merwestein inmiddels een belangrijke 
uitvoeringsorganisatie op het gebied van sport en bewegen in de gemeente Nieuwegein.  
 
Het belang van Verbindion in haar rol als uitvoeringsorganisatie is sinds 2010 nog 
belangrijker geworden door het werkgeverschap van de buurtsportcoaches. De 
buurtsportcoaches dragen middels diverse impulsregelingen structureel met de 
merknaam SportID Nieuwegein, bij aan de doelstellingen van het gemeentelijke 
sportbeleid. Met jaarlijks 70 programma’s, meer dan 1500 activiteiten en een 
samenwerking met ruim 80 lokale, regionale en landelijke partners wordt elke 
Nieuwegeinse inwoner verleid om in beweging te komen en te blijven.  
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Het organogram van de organisatie 
 
 

 
 
 
Missie 

Verbindion is een multidisciplinair bedrijf met een financieel gezonde commerciële 
exploitatie. In nauwe samenwerking met de gemeente Nieuwegein biedt de organisatie 
activiteiten en expertise op het gebied van sporten, bewegen, leren zwemmen en 
recreëren, vanuit de locatie Sport- en Evenementencomplex Merwestein en de 
(project)organisatie SportID Nieuwegein. Dit met primaire aandacht voor de behoeften van 
inwoners van Nieuwegein en de aantrekkingskracht in de regio Utrecht.  

Ambitie 

Het is de ambitie van Verbindion om als integrale uitvoeringsorganisatie de gemeente 
Nieuwegein te ontzorgen in de uitvoering van het gemeentelijk sportbeleid. Tevens heeft 
Verbindion de ambitie om met zijn locatie een maatschappelijke bijdrage te leveren aan de 
leefbaarheid van de directe omgeving en een commerciële regiofunctie te vervullen in de 
dagrecreatie binnen de zwembad, recreatie- en evenementenbranche. Dit laatste in 
combinatie met horeca-activiteiten en ruimteverhuur aan de zakelijke markt. 
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Visie 

Om de missie en de ambitie te kunnen verwezenlijken heeft de organisatie in haar 
meerjarenplan de organisatievisie vertaald naar de volgende organisatiedoelen: 

• Onderhouden en waar mogelijk intensiveren van de relatie met de gemeente 
Nieuwegein; 

• Onderhouden van bestaande, en het verbreden met nieuwe, 
samenwerkingspartners; 

• Het blijvend door ontwikkelen van een integrale en dienstverlenende 
organisatie(structuur); 

• Verder vergroten van de belevingswaarde in producten en diensten; 

• Inspelen op innovaties, trends en ontwikkelingen; 

• Integraal naamsbekendheid van alle merknamen vergroten. 

 

In alles wat wij doen om deze doelen te bereiken komen onze kernwaarden, zowel 
zichtbaar als onzichtbaar, terug. Deze kernwaarden zijn: 

Dienstbaar – Gepassioneerd – Toonaangevend 

 

 


