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Nederland kent vele initiatieven die een bijdrage leveren aan de 
verbetering van de leefbaarheid in de wijk door de jeugd te stimu-
leren (weer) te sporten en bewegen. Bekende voorbeelden zijn de 
Krajicek Playgrounds, de Marc Lammers plaza’s, de Zone Parcs en 
de Clarence Seedorf Playgrounds. 

En dan zijn er natuurlijk ook de Cruyff Courts. Waarom deze 
Courts? Veel speelplekken in de stad zijn verloren gegaan ten 
koste van huizen. Ook op straat kan niet meer worden gevoetbald. 
Kinderen willen buiten kunnen sporten en spelen en gemeenten 
zien meer en meer in dat ruimte om te spelen noodzakelijk is. De 
Cruyff Foundation probeert met de Cruyff Courts in deze behoefte 
te voorzien en in samenwerking met gemeenten een goede en vei-
lige sport- en speelplek te creëren in de wijken. Een Cruyff Court 
is een ontmoetingsplek, een plek waar thema’s als gezondheid, 
integratie, samen spelen en respect voor elkaar centraal staan. Een 
Cruyff Court brengt mensen samen en draagt zo bij aan de inte-

gratie en de leefbaarheid in de wijk. Zo kent de Cruyff Foundation 
bijvoorbeeld het project ‘Meedoen, Leren, Winnen’. Dit project is 
erop gericht om jongeren, die normaal gesproken niet makkelijk 
te bereiken zijn, actief in te zetten bij activiteiten in de wijk en 
op het Cruyff Court. Hierbij wordt ingespeeld op de behoefte van 
sportbuurtwerkers om jongeren meer te binden aan de wijk en ze 
in te zetten bij de organisatie van evenementen. Bij de realisatie 
van een Cruyff Court wordt er dus samengewerkt door de buurt, 
overheid, corporaties, scholen, sportverenigingen en het lokale 
bedrijfsleven. Een mooi voorbeeld van sportief participeren!

Wilt u hier meer over weten? Zie voor:
Cruyff Courts    www.cruyff-foundation.org
Krajicek Playgrounds  www.krajicek.nl
Marc Lammers Plaza’s  www.marclammers.nl 
Zone Parcs   www.zoneparc.nl
Clarence Seedorf Playgrounds www.seedorf.com
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voorWoord

Sport en Wmo 
aan de 
satéprikker

e
indhoven organiseert sport- en beweegactiviteiten 
voor dak- en thuislozen. Maarssen laat 55-plussers én 
mensen met een beperking ‘sportief samen leven’ 
met een gelijknamig masterplan. En Hellendoorn 

bouwt een voor alle doelgroepen toegankelijk sportcomplex. 
Het zijn zomaar wat voorbeelden van gemeenten die sport en 
bewegen gebruiken om kwetsbare groepen te bereiken.

Het afgelopen jaar hebben we bij de VNG veel ambtenaren 
en wethouders gesproken over de kansen die er liggen om 
sport- en beweegactiviteiten en de Wet maatschappelijke on-
dersteuning (Wmo) te verbinden. Immers vaak staan dezelfde 
doelgroepen centraal en ook draait het bij deze thema’s om 
ondersteuning via vrijwilligerswerk. We weten ook dat sport 
een bijdrage kan leveren bij de aanpak van maatschappelijke 
problemen. Sport biedt een alternatief voor het hangen op 
straat en bevordert daarmee veiligheid in buurten. Sport houdt 
mensen ook langer vitaal en voorkomt of vertraagt daarmee 
een overgang tot (zwaardere) zorg. 

Dat is ook precies wat de Wmo beoogt; mensen met een 
verstandelijke of lichamelijke beperking in staat stellen zo 
lang mogelijk zelfredzaam te zijn en te laten participeren in 
de maatschappij. Het is aan gemeenten om de verbanden te 
leggen om het maximale uit de sport en de Wmo te kunnen 
halen. Het combineren van die thema’s biedt daarmee inspi-
ratie voor een nieuwe manier van werken. Iets wat sowieso al 
gebeurt op het terrein van de maatschappelijke ondersteuning. 
Gemeenten streven naar maatwerk en hanteren hierbij als 
uitgangspunt de ‘eigen kracht’ van inwoners. Wat kan iemand 
nog zelf en wat zou de persoon willen kunnen? Misschien 
is dat wel vrijwilligerswerk voor een sportvereniging. Deze 
nieuwe manier van werken biedt een wereld aan nieuwe com-
binaties en onorthodoxe oplossingen. 

Ideeën genoeg en mogelijkheden te over voor empowerment 
van kwetsbare groepen, invulling van vrijwilligerswerk en 
sociale participatie. Elke gemeente maakt hierin haar eigen 
afweging en keuzes, maar het is de kunst de verbinding tus-
sen de Wmo en sport te maken op een manier die binnen de 
gemeente past. Hoe u dat doet? Leg een verbinding tussen 
wensen en ambities en kijk waar doelstellingen voor sport en 
Wmo elkaar kunnen vinden. Of zoals er tijdens een bijeen-

komst door een wethouder zo mooi werd gezegd: “De essentie 
is hoe u de verschillende beleidsterreinen bij elkaar pakt en 
daar dwars doorheen prikt. Als met een satéprikker.”

Gemeenten hebben de middelen in huis om voor hun inwoners 
sport- en beweegactiviteiten op te zetten. Zij kennen de eigen 
inwoners immers het best. De mogelijkheden om sport en de 
Wmo te verbinden, moeten we als samenleving verder verken-
nen zodat we tot nog veel meer mooie en slimme combinaties 
kunnen komen. Daarbij moeten we niet uit het oog verliezen 
dat sport, ook voor de kwetsbare groepen, vooral gewoon leuk 
moet zijn en blijven. Met dit magazine hopen wij dat ook u als 
gemeente, welzijnsorganisatie of andere betrokkene inspiratie 
te bieden.

Ik wens u dan ook veel leesplezier!

mr. Ralph Pans
Voorzitter directieraad VNG
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Uitleg Wmo en sport

Wat u moet  weten over 
 de Wet Maatschappelijke 
ondersteuning

Participatie is de sleutel

n de Wmo gaat het om meedoen in 
de samenleving, op eigen kracht  of 
waar het kan en nodig is geholpen 

door familie, vrienden of buren, of vrijwil-
ligers. En als dat niet kan, is er ondersteu-
ning vanuit de gemeente. De gemeente 
draagt bij aan het ondersteunen van 
vrijwilligers en mantelzorgers, verstrekt 
hulp bij het huishouden en zorgt voor 
goede informatie over deze ondersteu-
ning. Iedereen in Nederland moet zo lang 
mogelijk zelfstandig kunnen wonen en 
meedoen, ongeacht leeftijd, economische 
positie of beperkingen die iemand onder-
vindt. Daarbij staat de eigen kracht van de 
burger en zijn omgeving centraal. 

ParticiPatie
Volgens de Van Dale betekent participatie 
“deelneming; het hebben van een aandeel 
in iets”. Participeren is “deelhebben (aan) 
of deelnemen (in)”. Het woord is afgeleid 
van de Latijnse woorden pars en cipere, 
die letterlijk deel en nemen betekenen. 
In het dagelijks gebruik van de term 
participatie lijkt het alsof voor iedereen 
duidelijk is wat het inhoudt. Maar in de 
praktijk blijkt de invulling nogal uiteen 
te lopen. Het begrip wordt in zo veel 
verschillende situaties gebruikt dat het 
tot spraakverwarring leidt. Zo denkt de 
één bij participatie direct aan het hebben 
van werk, terwijl de ander het begrip in 
één adem noemt met wijkgericht werken, 
interactief beleid of inburgering. En dat 
klopt allemaal. Om onderscheid te maken 
tussen verschillende vormen van parti-
cipatie worden voorvoegsels gebruikt: 
burgerparticipatie, cliëntenparticipatie, 
beleidsparticipatie (Winsemius, Van 
Houten, 2010). Wanneer over participatie 
wordt gesproken, is er altijd sprake van 
een subject en een object: een individu, 
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Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschap-

pelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. 

De vier maatschappelijke doelen van de 

Wmo zijn participatie, redzaamheid, actief 

burgerschap ofwel maatschappelijke in-

zet, en sociale samenhang. Gemeenten zijn  

verantwoordelijk voor de uitvoering van de 

Wmo en daarmee de maatschappelijke on-

dersteuning van hun inwoners. 
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een groep of de samenleving als geheel 
die deelneemt (het subject) en datgene 
waaraan zij deelnemen (het object). In 
ons geval kan het object sport zijn en het 
subject een bepaalde groep, zoals jonge-
ren, allochtonen, ouderen, kinderen of 
kwetsbare groepen.

PreStatievelDen
Het ‘nieuwe’ van de Wmo is onder meer 
gelegen in de uitbreiding van de gemeen-
telijke verantwoordelijkheid op het gebied 
van zorg en welzijn. Verder ligt aan de 
Wmo een nieuw sturings- en verantwoor-
dingsprincipe ten grondslag. In de wet 
wordt het begrip ‘maatschappelijke on-
dersteuning’ omschreven in de vorm van 
negen prestatievelden waarop de gemeen-
te een inspanning levert. De gemeente 
heeft een grote mate van beleidsvrijheid 
om de prestatievelden in te vullen op een 
manier die het beste past bij de lokale om-
standigheden en behoeften. De Wet maat-
schappelijke ondersteuning omschrijft de 
negen prestatievelden als volgt: 

1. het bevorderen van de sociale samen-
hang in en leefbaarheid van dorpen, 
wijken en buurten; 

2. op preventie gerichte ondersteuning 
van jeugdigen met problemen met op-
groeien en van ouders met problemen 
met opvoeden;

3. het geven van informatie, advies en 
cliëntondersteuning;

4. het ondersteunen van mantelzorgers en 
vrijwilligers;

5. het bevorderen van de deelname aan 
het maatschappelijke verkeer en van 
het zelfstandig functioneren van men-
sen met een beperking of een chronisch 
psychisch probleem en van mensen met 
een psychosociaal probleem;

6. het verlenen van voorzieningen aan 
mensen met een beperking of een 
chronisch psychisch probleem en aan 
mensen met een psychosociaal pro-
bleem ten behoeve van het behoud van 
hun zelfstandig functioneren of hun 
deelname aan het maatschappelijke 
verkeer;

7. het bieden van maatschappelijke op-
vang, waaronder vrouwenopvang; 

8. het bevorderen van openbare geestelij-
ke gezondheidszorg, met uitzondering 
van het bieden van psychosociale hulp 
bij rampen;

9. het bevorderen van verslavingsbeleid.

comPenSatiePlicht
In artikel 4 van de Wmo staat de compen-
satieplicht beschreven. Dit artikel ver-
plicht het College van Burgermeester en 
Wethouders om burgers met een beper-
king te compenseren voor de belemmerin-
gen die zij ondervinden op het gebied van 
zelfredzaamheid en maatschappelijke
participatie. ‘De compensatieplicht houdt 
in dat er in elke individuele situatie de 
meest adequate voorziening wordt getrof-
fen, waardoor de beperkingen van de 
burger - op het gebied van zelfredzaam-
heid en maatschappelijke participatie - zo 
volledig mogelijk wordt gecompenseerd.’

De wet bepaalt wel dat gemeenten hun 
inwoners moeten ondersteunen op een 
aantal omschreven domeinen, maar 
bepaalt niet hoe die ondersteuning eruit 
moet zien. Dit biedt gemeenten veel 
ruimte om Wmo-beleid te maken dat 
het beste past bij de specifi eke lokale 
context.  Het project De Kanteling is erop 
gericht gemeenten te ondersteunen bij 
het invullen van de compensatieplicht. 
Gemeenten en burgers werken binnen 
de Kanteling samen om tot de  invulling 
van de compensatieplicht te komen. Dit 
om ervoor te zorgen dat mensen met een 
beperking volwaardig kunnen meedoen 
aan de samenleving1.

Gemeenten
De gemeente kent de eigen inwoners be-
ter dan de landelijke overheid. Zij weten 
beter wat er leeft, speelt en de inwoners 
nodig hebben. Daarom is de Wmo een 
taak van de gemeente. Gemeenten maken 
de  plannen voor maatschappelijke onder-
steuning niet alleen, dat doen ze samen 
met de inwoners die op deze manier 
kunnen controleren wat de gemeente 
doet, maar ook aan de gemeenteraad 
duidelijk kunnen maken of ze wel of niet 
tevreden zijn. Gemeenten kunnen lokaal 
verbindingen leggen tussen gemeentelijke 
domeinen, zoals de Wmo, sport, re-
integratie, de bijstand en het woonbeleid, 
gezondheidsbeleid etc.Ook organisaties in 
de directe omgeving van burgers – zoals 
verenigingen en vrijwilligersorganisaties 
– zouden bijvoorbeeld meer kwetsbare 
groepen of personen met een ondersteu-
ningsbehoefte kunnen insluiten en hier-
bij professionele instellingen  betrekken. 

Over de resultaten van het Wmo-beleid 
legt de gemeente primair verantwoording 
af aan de burgers (horizontale verant-
woording). De inhoudelijke uitdaging 
van de Wmo is om op een andere manier 
vorm te geven aan de maatschappelijke 
ondersteuning. Dit kan door het stimu-
leren van de civil society, het bevorderen 
van zelfredzaamheid en maatschappelijke 
participatie en de ondersteuning van 
mantelzorgers en vrijwilligers. Met het 
programma Welzijn Nieuwe Stijl (VWS/
VNG/MOgroep) kan de ingezette lijn van 
vernieuwing vastgehouden en verder 
versterkt worden. Het programma wil 
gemeenten en aanbieders stimuleren, 
inspireren en concrete handreikingen 
bieden om de Wmo in de volle breedte te 
benutten.  

1 Meer informatie: 
http://www.vng.nl/eCache/DEF/80/490.html 
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De rol van de gemeente 
     in Nederland Sportland

4 modellen gemeentelijk sportbeleid uitgelicht

Uitleg Wmo en sport

Sinds de presentatie van het olympisch Plan 2028 en het onderschrij-

ven van het kabinet van dat plan, worden gemeenten steeds vaker 

aangesproken op het feit of het sportbeleid bijdraagt aan ‘nederland 

Sportland’. Daarmee wordt de ambitie uit het olympisch Plan bedoeld 

waarin topsport en breedtesport in heel nederland op olympisch 

niveau worden gebracht. Gemeenten spelen een cruciale rol in het 

behalen van deze ambities. in tegenstelling tot de Wmo kent sportbe-

leid geen wettelijk kader. Gemeenten zijn echter wel verantwoorde-

lijk voor ruimtelijke ordening en voor het lokaal stimuleren van sport 

en bewegen. De invulling hiervan is verschillend per gemeente en 

is afhankelijk van lokale doelen die worden gesteld. tijd om de vier 

meest voorkomende sportbeleidsmodellen van gemeenten onder de 

loep te nemen. 

22

SPortStimulerinGSmoDel
Het beleid van de gemeenten richt zich op 
ondersteuning van amateursport in ver-
enigingsverband, waarbij wordt getraind 
en aan competities wordt deelgenomen. 
Dat betekent dat er sprake is van een 
traditioneel sportbegrip. Sport- en bewe-
gingsvormen als fi tness, golf, wandelen of 
sportieve recreatie vallen eerder buiten dit 
model, helemaal als dit buiten verenigings-
verband plaatsvindt. Financiering van dit 
model komt uit de sportbegroting en de 
sportsector. In sommige gevallen draagt 
kinderopvang die via de sport wordt geor-
ganiseerd ook fi nancieel bij.

Variant 1: Accommodatiebeleid

De gemeente verhuurt sportaccommoda-
ties tegen een verlaagd tarief aan de vereni-
ging, zodat de kosten van de sportbeoefe-
ning worden gedrukt. Binnen dit beleid 
werkt de gemeente vooral samen met 
actieve en initiatiefrijke sportverenigingen. 
Hierin volgt de gemeente vaak de vraag 
van verenigingen om sportvoorzieningen.

Variant 2: Sportondersteuningsbeleid

Naast het faciliteren van sport met accom-

modaties, is bij deze variant ook sprake 
van ondersteuning op organisatorisch 
vlak. Ook hier is sprake van een traditi-
oneel sportbegrip, met mogelijk meer 
aandacht voor het prestatieve element van 
sport. De gemeente werkt in vergelijking 
met het accommodatiebeleid proactiever 
samen met sportverenigingen, scholen, 
buurt- en welzijnsorganisaties et cetera. 
Ook buiten verenigingen om worden 
sportactiviteiten georganiseerd. Inzet van 
een combinatiefunctionaris valt ook bin-
nen deze variant.

SocialeontWikkelinGSmoDel
De gemeente die dit model hanteert, 
kiest ervoor sport in te zetten als middel 
om de doelstellingen van het welzijns- 
en gezondheidsbeleid te bereiken. De 
breedtesport staat hierbij centraal, voor 
topsport zal aanzienlijk minder aandacht 
zijn. Er wordt bij de varianten onderscheid 
gemaakt tussen doelstellingen op het ge-
bied van gezondheid en maatschappelijke 
verbondenheid. Bij de fi nanciering van de 
varianten wordt geld vanuit de gezond-
heids- of welzijnsbegroting gestapeld op 
de sportbegroting.

Variant 1: Sport, bewegen en gezondheid

Het begrip sport wordt in deze variant 
ruim geïnterpreteerd. Het gaat vooral om 
bewegen en de positieve effecten op de 
gezondheid daarvan. Zelfs bewegingsrijke 
vormen van recreatie zijn hierbij interes-
sant voor de gemeente, denk aan wande-
len en zwemmen. Er wordt dan ook eerder 
voorbij gegaan aan sporten in georgani-
seerd verenigingsverband. De gemeente 
zoekt samenwerking met organisaties in 
de (preventieve) gezondheidszorg zoals de 
GGD’s. Er is ook samenwerking op het ge-
bied van ruimtelijke ordening, als het gaat 
om beweegvriendelijke wijken en buurten.

Variant 2: Maatschappelijke verbondenheid

Het accent ligt op het stimuleren van vrij- 
willigerswerk in de sport en versterking 
van het pedagogisch klimaat. Sport heeft 
in deze variant een duidelijk sociaal en 
georganiseerd karakter en er wordt een 
redelijk traditioneel sportbegrip gehan-
teerd, waarin sportverenigingen een 
centrale plaats krijgen. Wanneer er geen 
goed georganiseerde sportverenigingen 
zijn om de maatschappelijke rol op zich te 
nemen, kan de gemeente de rol van sport-
aanbieder overnemen. Samenwerking 
vindt plaats tussen gemeente en club- en 
buurthuiswerk en welzijnsorganisaties.

economiScheontWikkelinGS-
moDel
Zoals de naam al zegt, wordt sport bij 
dit model ingezet ter bevordering van de 
lokale economie. De fi nanciering van de 
varianten die hieronder worden behan-
deld, is het resultaat van een stapeling van 
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Verder kan citymarketing een rol spelen: 
de stad krijgt dan het imago van innova-
tieve stad.

Variant 3: Werkgelegenheid

De gemeente profi leert zich als een 
‘sport-werkstad’ om een concentratie van 
bedrijven in de sportsector te realiseren, 
zoals sportkledingfabrikanten, sportmar-
ketingbureaus, accommodatiebouwers 
et cetera. Het gehanteerde sportbegrip is 
ruim en omvat alles wat te maken heeft 
met fabricage, advisering, marketing en 
ondersteuning van sport in de ruimste zin 
van het woord. Samenwerking vindt plaats 
met de afdeling economische zaken, het 
bedrijfsleven en afdeling citymarketing.

inteGrale moDel
Tel de voorgaande modellen bij elkaar 
op en u hebt het integrale model. De 
gemeente hanteert de visie dat sport 
meerdere werkzame bestanddelen heeft: 
als u een voetbalveld subsidieert in een 
achterstandswijk kan dat het pedagogisch 
klimaat verbeteren, mits u  als gemeente 
ook de verenigingen ondersteunt bij het 
aanstellen van gekwalifi ceerde begelei-
ders. Bij het integrale model wordt:

• binnen alle beleidsvormen gekeken of 
sport een rol kan spelen;

• gekeken naar de voor- en nadelen van 
clustering van sportvoorzieningen, in 
het bijzonder met andersoortige voor-
zieningen (bijvoorbeeld bso);

• gemeentelijke budgetten gestapeld en 
door beleidsafdelingen samengewerkt.

bijDraGe aan neDerlanD 
SPortlanD
Is het ene beleidsmodel beter dan het 
andere? Het is aan de gemeente om te 
bepalen welk model het beste bij haar 
ambities past. Als het gaat om de breedte-
sportambitie binnen Nederland Sportland, 
dragen alle beleidsmodellen bij, ook het 
meest rudimentaire sportstimulerings-
model. Naarmate een gemeente meer 
modellen ‘stapelt’, draagt ze bij aan meer 
ambities van Nederland Sportland. Met 
het integrale model kan de gemeente 
bijdragen aan alle ambities.

bron Nederland Sportland. Modellen voor 

lokaal sportbeleid (VSG, 2010). 

U kunt het rapport bestellen of downloaden via 

www.sportengemeenten.nl.

de economische begroting op de sport-
begroting van de gemeente.

Variant 1: Citymarketing

Sport draagt bij aan de versterking van 
het vestigingsklimaat of het imago van 
de gemeente of stad in het binnen- of bui-
tenland. Sport wordt ingebed in het meer 
omvangrijke citymarketingbeleid. Top-
sport, sportevenementen en grootschalige 
sportvoorzieningen zijn een nadrukkelijk 
onderdeel van het ruime sportbegrip bin-
nen deze variant. Samenwerking is er dan 
ook met organisaties die zich bezighouden 
met de organisatie van topsport en evene-
menten. Binnen de gemeente is een goede 

samenwerking tussen afdelingen sport en 
recreatie, citymarketing en ruimtelijke 
ordening belangrijk.

Variant 2: Innovatie

Instellingen waar technisch onderzoek 
plaatsvindt (universiteiten, bedrijven, 
medische instellingen et cetera), worden 
verbonden met sport. Dat kan bijvoorbeeld 
op het gebied van voeding, (kleding)mate-
rialen, transport, revalidatie en prestatie-
verbetering. In deze variant is sprake van 
een breed sportbegrip dat allerlei vormen 
van bewegen omvat. Samenwerking is er 
tussen gemeente, sportinstellingen, tech-
nische en hogeronderwijsinstellingen. 

9



XXXXXXXXXXXXXUitleg Wmo en sport

op de vorige pagina’s staat uitgelegd wat de Wmo precies inhoudt en welke soorten sportbeleid de gemeenten 

kunnen voeren. nu is het tijd de verbinding te leggen tussen beide beleidsvelden. binnen de huidige presta-

tievelden van de Wmo zouden meer gemeenten creatieve verbindingen met sport kunnen maken dan nu het 

geval is. het mes snijdt aan twee kanten: door deze integrale benaderingswijze behaalt de gemeente de ver-

schillende doelen van de Wmo en het biedt ze de kans sport te versterken. op welke vlakken sport ingezet kan 

worden binnen de Wmo, leest u in dit artikel.

Gemeenten kunnen met sport presteren op alle Wmo-velden

Wmo en sport: 
een gouden combinatie

et bevorderen van de leefbaarheid is bijvoor-
beeld een reden waarom gemeenten kiezen 
voor een aanpak gericht op wijken, buurten of 

specifi eke gebieden. Er zijn al gemeenten die daarbij ver-
bindingen leggen tussen hun Wmo- en sportbeleid, in dit 
magazine vindt u op dit gebied vele goede voorbeelden 
terug. Het doel is de participatie aan de maatschappij in 
het algemeen te verhogen en dit uit zich in activiteiten 

voor doelgroepen zoals jeugd, ouderen, mensen met een 
beperking of mensen die niet of nauwelijks bewegen. 

SPortmoGelijkheDen Per PreStatievelD
De Wmo-prestatievelden lenen zich goed voor de com-
binatie met sport. Hieronder wordt per prestatieveld 
uitgelicht hoe sport en bewegen belangrijke hulpmidde-
len kunnen zijn in de uitvoering.
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XXXXXXXXXXXXX

1. Sociale samenhang en leefbaarheid
Binnen dit prestatieveld draait het om voorzieningen 
en mogelijkheden tot ontmoeting, sociaal-culturele ac-
tiviteiten en sport voor alle inwoners in een buurt, wijk 
of gemeente. Ook het bevorderen van leefbaarheid en 
integratie valt onder dit prestatieveld. Alle instellingen 
die sport aanbieden, kunnen bijdragen aan leefbaar-
heid, sociale samenhang en ontmoeting. Zo organiseren 
sportverenigingen activiteiten waaraan alle buurt-, wijk- 
 of dorpsgenoten kunnen deelnemen. Wie niet actief 
sport, kan er naar sport kijken en mensen ontmoeten. 
Daarnaast zijn sportverenigingen een belangrijke basis 
voor het verrichten van vrijwilligerswerk, ook door niet-
sporters.

2. Preventie en ondersteuning jeugd
Binnen de sportvereniging leert de jeugd samenwerken, 
omgaan met spelregels, teleurstellingen te verwerken 
en worden normen en waarden bijgebracht. Wanneer 
kinderen te maken hebben met opgroei- of opvoedproble-
men, kunnen zij onaangepast gedrag vertonen. Wanneer 
sportverenigingen hiermee te maken hebben, dienen zij 
vooral niet de rol van hulpverlener op zich te nemen, 
maar wel samen te werken met de preventieve jeugdzorg 
(school, jeugdwerk, ambulante jeugdzorg). De gemeente 
kan hierbij helpen door sport en jeughulpverleningsin-
tanties bij elkaar te brengen. Zo kunnen meer kinderen 
via sport blijven meedoen en wordt een bijdrage geleverd 
aan gezondheidsbevordering en preventie.

3. Informatie, advies en cliëntondersteuning
Sinds 2007 heeft elke gemeente een loket waar burgers 
met hun ondersteunings- of hulpvragen terechtkunnen. 
Wanneer dit Wmo-loket alle sportverenigingen in beeld 
heeft, kan zij bemiddelen tussen burgers enerzijds en 
aanbieders van sport- en beweegactiviteiten anderzijds. 
Op deze manier wordt sport betrokken bij het geven van 
informatie, advies en cliëntondersteuning.

4. Mantelzorgers en vrijwilligers
De Wmo doet een beroep op vrijwilligers en mantel-
zorgers bij ondersteuning van mensen in hun eigen 
omgeving. Zoals aangegeven bij het eerste prestatieveld: 
sportverenigingen zijn bolwerken van vrijwilligerswerk. 
Zonder hen kan de vereniging niet bestaan. Om ervoor te 
zorgen dat meer (ook kwetsbare) mensen in de samenle-
ving meedoen, kunnen verenigingen ondersteund wor-
den bij het vinden van meer vrijwilligers, scholing van 
het kader en het inschakelen van vrijwilligers uit andere 
sectoren om het sport- en beweegaanbod te verbreden. 

5, 6. Participatie
Deze prestatievelden zijn hier samengevoegd omdat 
ze gaan om respectievelijk participatie van en voor-
zieningen voor mensen met een beperking, chronisch 
psychisch of psychosociaal probleem. In dit magazine 
komt u vele voorbeelden tegen waarbij deze doelgroepen 
via sport weer meedoen in de samenleving. Wie bij een 
vereniging sport, doet (weer) mee aan het maatschappe-

lijke verkeer. Helaas zijn de obstakels om te gaan sporten 
soms groot voor mensen met een beperking, chronisch 
psychisch of psychosociaal probleem. Sportverenigingen 
kunnen hun toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers ver-
groten door een aparte afdeling in te richten voor mensen 
met een beperking. Via sportverenigingen kunnen vrijwil-
ligers worden gezocht die samen met gehandicapten wil-
len sporten: fi etsen op een tandem, gezamenlijk roeien, 
et cetera. Er zijn gemeenten die een persoonsgebonden 
budget beschikbaar stellen voor deelname aan sport of 
de aanschaf van een fi etstandem, zitski of sportrolstoel. 
Andere gemeenten hebben de succesvolle interventie 
‘Bewegen op Recept’ geïmplementeerd. Hierin verstrekt 
een huisarts een doorverwijzing naar een beweegcursus. 

7, 8, 9. Maatschappelijke opvang, openbare gezondheidszorg en 
verslavingsbeleid
Ook deze drie prestatievelden zijn hier samengevoegd 
omdat ze veel gemeen hebben. Sport en bewegen zijn een 
goed middel om meer structuur aan te brengen in het le-
ven van kwetsbare burgers en om meer wederzijds begrip 
voor elkaar te creëren. De gemeente kan ervoor zorgen 
dat instellingen uit de maatschappelijke opvang worden 
gefaciliteerd om beweegactiviteiten mogelijk te maken. 
Bovendien kan de gemeente de samenwerking tussen de 
maatschappelijke opvang en deskundigen uit de beweeg-
sector stimuleren om een verantwoorde begeleiding te 
realiseren.

GouDen combinatie
De bovengenoemde verbindingen tussen Wmo en sport 
zijn slechts een voorzet. Het is aan de gemeenten zelf om 
in zowel het Wmo- als het sportbeleid verbanden te leggen 
en daarmee het maximale uit zowel sport als de Wmo-
toepassingen te halen. Hiervoor is een coördinerende en 
stimulerende rol van de gemeenten nodig. Zij kunnen 
sportverenigingen aanmoedigen om samen te werken 
met zorginstellingen, welzijnsorganisaties, eerstelijns 
zorg en andere instanties. Als de gemeente haar Wmo en 
sport- beweegnetwerk met elkaar verbindt en zorgt voor 
gezamenlijke doelstellingen en bijbehorende boodschap, 
kunnen de Wmo-ambities worden waargemaakt. In es-
sentie draait het om het volgende: de gemeente stimuleert 
haar burgers om via sport en bewegen (weer) mee te doen 
in de samenleving!

bron: www.nisb.nl. Voor uitgebreide informatie over Wmo en 
sport kunt u op deze site terecht.

De gemeente stimuleert haar 
burgers om via sport en 
bewegen (weer) mee te doen 
in de samenleving

De gemeente stimuleert haar 
burgers om 
bewegen
burgers om 
bewegen
burgers om 
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resultaten, bevindingen en ervaringen vormde de basis 
voor de Kadernota ouderenbeleid. Dit proces duurde zes 
weken.
Overigens leverde dit proces meer op dan een basis voor 
een nota. Het leverde ook een betere onderlinge samen-
werking, een breder draagvlak en effectiever beleid 
op. Het geschetste werkmodel wordt in de gemeente 
Heerde steeds meer ingezet zodat burgers kennis en 
ervaringen (ook op andere beleidsterreinen) kunnen 
inzetten voor het ontwikkelen van beleid.

Wat ouDeren WaarDeren
Uit de inventarisatie bleek dat ouderen interventies 
die behoud van hun mobiliteit en het tegengaan van 
vereenzaming tot doel hebben, hoog waarderen. Ook 
blijkt dat ouderen uitstekende mogelijkheden zien 
in initiatieven om ze te bewegen tot een actievere en 

XXXXXXXXXXXXX

Waarom sport in Heerde juist voor ouderen is

Sport houdt je jonG
bij de vaststelling van het beleidsplan Wmo gemeente Heerde 2008-

2011 gaf de gemeenteraad het college opdracht een Kadernota Ou-

derenbeleid op te stellen. De raad gaf drie kernwoorden mee als ba-

sis voor beleid: klantgericht, preventief en effectief. Parallel aan de 

uitwerking van deze opdracht die in februari 2010 is afgerond, ont-

wikkelde zich op initiatief van de noord veluwse fysiotherapeuten 

een pilotproject ‘actieve leefstijl ouderen’, waarbij de noord veluwse 

gemeenten (elburg, hattem, heerde en oldebroek) waren betrokken. 

De combinatie van deze twee ontwikkelingen bleek een bron voor 

vruchtbare samenwerking op lokaal en regionaal niveau met als doel 

de sportieve participatie door (kwetsbare) ouderen te bevorderen.

Beleid

wee werelden, gemeenten en eerstelijnszorg, 
waren op zoek naar betere en nieuwe produc-
ten voor de doelgroep ouderen. Die doelgroep 

bracht hen bij elkaar en verbond hen. Maar wat zijn 
de wensen van deze doelgroep als het gaat om het 
verbinden van zorg, maatschappelijke ondersteuning 
en sport?

klantGericht
Al langer bestond er bij de Samenwerkende Bonden van 
Ouderen in Heerde (PCOB en ANBO) behoefte om de 
huidige situatie te inventariseren en inzicht te krijgen 
in wensen voor de toekomst. Het ging daarbij niet 
alleen om het signaleren van knelpunten en leemtes 
in relatie tot ouderen, maar ook om samen tot oplos-
singen te komen. Deze behoefte sloot naadloos aan op 
de klantgerichte benadering die de gemeenteraad voor 
ogen heeft. De inventarisatie vond plaats op basis van 
een enquête die in samenspraak met de ouderenbon-
den werd opgesteld en toegestuurd aan de betrokken 
partijen.

eXPertmeetinGS
Na analyse van de antwoorden werden twee expertmee-
tings georganiseerd. Eén bijeenkomst voor vragers en 
één bijeenkomst voor de aanbieders (zie tabel op deze 
pagina). Tijdens deze meetings werden de resultaten 
van de enquête gepresenteerd en is ruimte gegeven voor 
discussie en het delen van opvattingen. Het geheel van 

t

Wat ouDeren WaarDeren

PArtiJeN bij eXPertMeetiNGS
vragers aanbieders

Ouderenbonden Woningcorporatie 
Organisaties van mensen  Welzijnsinstellingen
met een beperking Zorgaanbieders
Adviesraad Wmo  GGD Gelre IJssel 
Platform vrijwilligerswerk Loket Welzijn en zorg
Interkerkelijk Diaconaal overleg 
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gezondere leefstijl. Dat kan via een ketenbenadering en 
via het project ‘Meer Bewegen voor Ouderen’. Ouderen 
vinden het daarnaast belangrijk dat bestaande (sport)-
verenigingen zich actiever inzetten voor hun doelgroep. 
Ouderen onderschrijven de voordelen van een actieve 
en gezonde leefstijl en ervaren die als belangrijk zowel 
voor het persoonlijk welbevinden als voor de samen-
leving (hoe gezonder, hoe lager de kosten).

Preventief beleiD voorkomt neerWaartSe 
SPiraal
De resultaten van deze inventarisatie geven een basis 
voor het ontwikkelen van preventieve activiteiten. Denk 
aan het realiseren van een ketenaanpak actieve leefstijl 
en een betere afstemming van het aanbod van sportver-
enigingen op de behoeften aan de snelgroeiende groep 
ouderen. In het kader van preventie is een gerichte 
aanpak voor kwetsbare ouderen of ouderen die risico 
lopen dit te worden, belangrijk. Hierdoor wordt voor- 
komen dat zij in een neerwaartse spiraal terechtkomen. 
Preventieactiviteiten hebben vooral meerwaarde voor 
behoud van autonomie en zelfstandigheid, als u het 
omslagpunt van kwetsbaarheid vóór bent of uitstelt. 
Dit gebeurt door de mate van kwetsbaarheid en risico’s 
op tijd te herkennen en daarop persoonsgericht te 
adviseren en door ouderen te motiveren tot relevante 
interventies. Vandaar dat een pilotproject is gestart, 
waarbij preventief beleid voor (met name kwetsbare) 
ouderen ten aanzien van bewegen centraal staat.

De ketenaanPak in De Praktijk
In samenspraak met de Noord Veluwse fysiotherapeu-
ten en Progez (regionale ondersteuningsstructuur 
eerstelijnsgezondheidszorg) werken de Noord Veluwse 
gemeenten (waaronder Heerde) al enige tijd aan een 
ketenaanpak actieve leefstijl. Belangrijk hierbij is 
vroegtijdige signalering van kwetsbaarheid en risico’s, 
(persoons)gerichte advisering en het motiveren van ou-
deren tot interventies. Dit is in lijn met wat de ouderen 
in de inventarisatie aangaven belangrijk te vinden. De 
ketenaanpak werkt in de praktijk als volgt:

• als een niet-pluissituatie wordt gesignaleerd kan een 
screening worden ingezet;

• op basis van de screening volgt een persoonsgericht 
advies over een interventie ter voorkoming van een 
neerwaartse spiraal;

• welke interventie geschikt is, hangt af van de domei-
nen waarop de oudere risico loopt.

Voor het slagen van het project is samenwerking tus-
sen de partners cruciaal. Het gaat hierbij om de mede-
werkers van de thuiszorgorganisaties, praktijkonder-
steuners huisartsen, fysiotherapeuten, medewerkers 
van het Wmo-loket, het consultatiebureau ouderen, de 
welzijnsinstellingen en de sportverenigingen.

rol vereniGinGen
Voor de bevordering van een actieve leefstijl is van 
belang dat sportverenigingen een aanbod ontwikkelen 
voor ouderen dat aansluit bij hun beleving en waarbij 
de kwaliteit van de activiteiten (afstemming op oude-
ren) centraal staat. Een goed voorbeeld is ‘fithockey’: 
hockey met knotsen dat een sociale, veilige en leuke 
manier van bewegen biedt. Bovendien levert het sport-
verenigingen ook wat op: toename van het ledental 
en een grotere poule van vrijwilligers. Voor de oudere 
leden betekent effectiviteit dat zij zo lang mogelijk, 
verantwoord en in een prettige omgeving kunnen deel-
nemen aan sport- en beweegactiviteiten.

een GezonDe toekomSt
Het aanmoedigen van een gezonde en sportieve leefstijl 
bij ouderen kan bijdragen aan de beperking van het 
gebruik van individuele voorzieningen, doordat bur-
gers er later een beroep op doen. Daarom gaan wij in 
gemeente Heerde voor de realisatie van een aanbod dat 
aansluit op de toenemende vraag naar rust, ontspan-
ning, beweging en gezondheid in combinatie met sport, 
wellness en toerisme. Dit is van cruciaal belang voor de 
gezonde toekomst van de Veluwe.

voor meer informatie www.heerde.nl.
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ok Amersfoort moet flink bezuinigen en 
op alle betrokken (beleids-)gebieden zal de 
stad dit voelen. Toch wil de gemeente niet 

dat hierdoor haar inwoners minder gaan bewegen, 
ongezonder leven en zich minder gelukkig voelen. 
Dit vraagt grote inspanning van de gemeente. Juist in 
het verbinden van partijen ziet de gemeente Amers-
foort een nadrukkelijke rol voor zichzelf weggelegd. 
Dit betekent in gesprek gaan met de stad, met de 
betrokkenen en inwoners; zowel de kwetsbaren als de 
initiatiefrijken. Door het ondersteunen van bewoners-
initiatieven worden overheadkosten bespaard en door 
uitsluitend vraaggerichte sportactiviteiten aan te 
bieden, zet de gemeente een nieuwe koers in.

SamenWerkinG in kaart brenGen
Gemeente Amersfoort vindt dat, naast de geijkte 
welzijnsorganisaties, ook andere organisaties en infor-
mele netwerken een bijdrage kunnen leveren aan het 
welzijn van inwoners. Zo vervullen sportclubs een 
rol bij de uitvoering, bijvoorbeeld doordat jeugdige 
spelers er leren samen spelen en respect voor elkaar 
te hebben. Ook biedt de sportaccommodatie wellicht 
een geschikte plek om welzijnsactiviteiten te laten 
plaatsvinden. Natuurlijk kunnen we niet van elke 
sportvereniging verwachten dat ze zich maatschappe-
lijk inzetten. Dat is ook niet nodig, want niet overal is 
daar behoefte aan. Om te zien in welke wijken en zelfs 

buurten behoefte is aan welzijnsactiviteiten, heeft 
gemeente Amersfoort een sociale kaart opgesteld. 
Hierin staan alle partijen die in een wijk kunnen 
bijdragen aan het welzijnsbeleid. Verder geeft de 
sociale kaart een beeld van het aantal vierkante 
meters per voorziening en worden de functies en 
activiteiten die op deze plekken plaatsvinden 
inzichtelijk gemaakt.

van ’S ochtenDS vroeG tot ’S avonDS laat
Zoals hierboven staat aangegeven, is Amersfoort van 
mening dat sportclubs een rol kunnen vervullen in 
het welzijnswerk. De gemeente ambieert dan ook 
een groei van het aantal brede sportverenigingen. 
Dit zijn sportverenigingen die naast hun reguliere 
verenigingsactiviteiten ook activiteiten organiseren 
voor scholen en wijkbewoners die geen lid zijn van 
de vereniging. Dit speelt bijvoorbeeld bij voetbalver-
eniging ASC Nieuwland. Direct aangrenzend aan de 
voetbalvelden is een aantal openbare sportveldjes 
aangelegd. Een combinatiefunctionaris die werkt bij 
de voetbalclub, organiseert op deze veldjes wekelijks 
sportactiviteiten voor kinderen uit de wijk. Ook 
heeft de club sportieve buitenschoolse opvang. Het 
streven van ASC Nieuwland is om van ’s ochtends 
vroeg tot ’s avonds laat bedrijvigheid te hebben 
op en rond de velden. Daardoor wordt de ruimte 
optimaal benut.

Gemeente levert maatwerk aan inwoners

Er zit beWeGinG 
in Amersfoort!

Beleid

o

De kijk op het sportbeleid in amersfoort is de afgelopen jaren aanzienlijk verbreed. Waar 

sport in het verleden vooral werd gezien als een afzonderlijk werkterrein is nu binnen de 

gemeente een link gelegd tussen het sport-, welzijns- en gezondheidsbeleid. maar dit 

beleidsoverstijgend werken, is niet het enige. ook de samenwerking tussen gemeen-

te en uitvoeringspartijen binnen deze werkterreinen en tussen de uitvoeringspartijen 

onderling, wordt verbeterd. Daarnaast wil amersfoort accommodaties efficiënter 

gebruiken, professionals efficiënter inzetten en zo beter gebruikmaken van middelen.

op deze manier kan de gemeente haar inwoners maatwerk 

leveren. hoe dat in zijn werk gaat, leest u in dit artikel.
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SPort en Welzijn: anDerS, beter en Slimmer
Hoewel Amersfoort hoog scoort op verschillende sociale 
indexen voor wat betreft gezondheid en geluksbeleving, 
denkt de gemeente dat het welzijnswerk anders, beter 
en slimmer kan. Dat betekent prioriteiten stellen. In de 
welzijnsvisie en het sportbeleid komt dit op meerdere 
punten tot uiting:

• waar het welzijnswerk zich voorheen richtte op alle 
inwoners van Amersfoort, ondersteunt en faciliteert 
het nu de kwetsbare en initiatiefrijke bewoners. Zij 
worden betrokken bij de totstandkoming van nieuwe 
initiatieven in hun wijk en de uitvoering daarvan;

• er is in de welzijnsvisie een bredere defi nitie ont-
wikkeld van de spelers in het veld en de rollen die 
zij vervullen. Naast de gesubsidieerde instellingen 
worden nu ook andere partijen als spelers benaderd, 
zoals groepen bewoners;

• er wordt minder geïnvesteerd in welzijnspanden, 
door multifunctioneel gebruik van bestaande pan-
den. In de verbinding tussen welzijn en sport is er, 
naast het gebruik van sportkantines, oog voor ongeor-
ganiseerde sport. Bijvoorbeeld door de openbare 
ruimte te betrekken bij sport en sportieve recreatie;

• de nadruk in het sportbeleid wordt meer gelegd op 
het welzijn van Amersfoorters door in te zetten op 
een gezonde leefstijl, waarbij voldoende bewegen en 
gezond eten (onderdeel zijn) van het aanbod. 

 Een voorbeeld hiervan is het project ‘B-slim’ dat al 
een aantal jaren loopt. Het is opgezet om overgewicht 
bij kinderen tegen te gaan door ze te motiveren vol-
doende te bewegen en gezond te eten.

auteur Marcel Snippe, beleidsadviseur afdeling cultuur, toerisme 

en sport, gemeente Amersfoort. 

voor meer informatie http://amersfoort.bslim.nu (over het project 

B-slim) en www.amersfoort.nl voor de welzijnsvisie en sport.

Sport is geen afzonderlijk 
   werkterrein meer, maar gelinkt 
aan het welzijns- en 
   gezondheidsbeleid
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Beleid

al in 2001 startte gemeente hellendoorn met het opstellen van een socialestruc-

tuurvisie. De centrale vraag in deze visie is: hoe kunnen wij als gemeente de sociale 

kwaliteiten van onze gemeenschap in de toekomst vasthouden en ontwikkelen? 

hellendoorn wil haar inwoners faciliteren zodat ze elkaar kunnen ontmoeten en sa-

men activiteiten kunnen ontplooien. in 2003 legde de gemeente een verband tussen 

sport en de socialestructuurvisie. vanaf deze tijd geldt sport nog meer als belangrijk 

ontmoetingskader. het beleidsveld Wmo kon hierop in 2007 naadloos aansluiten. 

anno 2011 is dit uitgekristalliseerd in het Sport-zorg-concept, waarbij zorg en sport 

het beste in elkaar naar boven halen.

d e vraag naar gezondheidszorg in Nederland en 
dus ook in gemeente Hellendoorn neemt toe. 
Tevens neemt door de vergrijzing ook het beroep 

op de voorzieningen van de Wmo toe. Daar komt bij dat 
Hellendoorn een zogenaamde ‘nadeelgemeente’ is in het 
kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Dat 
wil zeggen dat de uitgaven voor de Wmo veel hoger zijn 
dan de inkomsten die de gemeente hiervoor van het rijk 
ontvangt. Om te voorkomen dat hierdoor op termijn een 
fi nancieel probleem bij de gemeente ontstaat, is nu actie 
nodig. De oplossingen werden in Hellendoorn gezocht in:

• verbindingen leggen tussen beleidsterreinen;
• een community-benadering in plaats van individuele 

Wmo-benadering;
• inzetten op een duurzame gezonde leefstijl van de 

inwoners samen met maatschappelijke ondernemers 
in de eerstelijnsgezondheidszorg;

• de zorg zo veel mogelijk vermaatschappelijken (zie 
hieronder);

• bevorderen van participatie en daarmee vereenza-
ming tegengaan;

• mensen zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam 
laten blijven.

SPort iS beWeGen
Al snel werd duidelijk dat een cultuuromslag binnen 
de gemeente en bij zorgondernemers nodig was om 
deze oplossingen te realiseren. Samenwerken tussen 

verschillende beleidsdomeinen gaat niet vanzelf en 
wordt moeilijk wanneer fi nancieringsstelsels niet op 
elkaar aansluiten. Tegelijkertijd realiseerde gemeente 
Hellendoorn zich dat sport gelijk staat aan bewegen 
en daarmee aan gezondheid en plezier. Kunnen wij de 
leefbaarheid versterken door preventief beleid? Welke 
bijdrage levert de individuele gezondheidszorg tot meer 
bewegen en gezonder leven? Voorzorg is immers beter 
en goedkoper dan zorg. Kan Hellendoorn haar beleid zo 
opstellen dat nordic walking nu, voorkomt dat mensen 
straks een rollator nodig hebben?

Stimuleren GezonD GeDraG
Om te beginnen, stimuleren we in Hellendoorn gezond 
gedrag. Mensen met een chronische aandoening krijgen 
informatie over gezond(er) leven en bewegen. We steu-
nen mensen door hen te motiveren deel te nemen aan 
beweegactiviteiten. Bevordering van zelfvertrouwen en 
eigen kunnen liggen aan de basis voor gezond bewegen 
en dragen bij aan plezier en welzijn. Contact met lot-
genoten zorgt voor afl eiding en relativeert beperkingen. 
Samen focussen op wat nog wel kan, motiveert!

bruGGen bouWen 
Het is duidelijk dat de gemeente kan helpen om zorg-
kosten te reduceren door specifi ek aandacht te schen-
ken aan mensen met gezondheidsklachten die sterk 
samenhangen met een ongezonde leefstijl. Huisartsen 
en medewerkers in de paramedische disciplines moti-

al in 2001 startte gemeente hellendoorn met het opstellen van een socialestruc-

tuurvisie. De centrale vraag in deze visie is: hoe kunnen wij als gemeente de sociale 

kwaliteiten van onze gemeenschap in de toekomst vasthouden en ontwikkelen? 

hellendoorn wil haar inwoners faciliteren zodat ze elkaar kunnen ontmoeten en sa-

men activiteiten kunnen ontplooien. in 2003 legde de gemeente een verband tussen 

sport en de socialestructuurvisie. vanaf deze tijd geldt sport nog meer als belangrijk 

ontmoetingskader. het beleidsveld Wmo kon hierop in 2007 naadloos aansluiten. 

anno 2011 is dit uitgekristalliseerd in het Sport-zorg-concept, waarbij zorg en sport 

het beste in elkaar naar boven halen.

d e vraag naar gezondheidszorg in Nederland en 

D

Hellendoorn stimuleert gezond gedrag

rollator inruilen 
voor nordicwalkingstokken
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veren hun patiënten om na de medische behandeling 
te breken met hun ongezonde leefwijze. Vervolgens 
worden patiënten aangespoord tot het ontplooien van 
gezonde activiteiten. De gemeente bouwt samen met 
zorgondernemers bruggen tussen medische (zorg) en 
maatschappelijke activiteiten (sport). Zorgverzeke-
raars dagen we uit om mee te doen en te investeren 
in secundaire preventie om mensen meer en langer 
kwaliteit van leven te geven.

SPort-zorG-concePt
Dit alles leidde in gemeente Hellendoorn anno 2011 tot 
het ‘Sport-Zorg-Concept’. Uitgangspunt van dit concept 
is dat door middel van sport, waarin de groepsdynamiek 
(samen in plaats van alleen) centraal staat, mensen met 
chronische klachten ervaren dat zij er niet alleen voor 
staan en dat bewegen bijdraagt aan een betere gezond-
heid. Hellendoorn bevordert activiteiten die mensen 
aanspreken op wat ze (nog) wél kunnen en draagt daar-
door bij aan het behoud van gezondheid en omgaan met 

Hellendoorn stimuleert gezond gedrag

rollator inruilen 
voor nordicwalkingstokken

Voorzorg is beter 
     en goedkoper dan zorg

beperkingen. Binnen het concept werken diverse partijen 
samen, binnen de onderstaande rolverdeling.

Gemeente

• Inspelen op toekomst.
• Partijen bij elkaar brengen.
• Maatschappelijke functies samenbrengen (Centum 

Jeugd en Gezin, etc.).
• Accommodaties breder benutten.
• Organisaties inspireren.

Zorgaanbieder

• Motiveren en stimuleren tot actief leven.
• Toeleiden tot maatschappelijke activiteiten.
• Van klacht naar kracht.
• Samen zijn is ook een medicijn.
• Samenwerken met maatschappelijke partners.
• Van beweegkuur naar beweegcultuur.

Sportverenigingen

• Dynamische kernactiviteit.
• Ontmoetingsplaats voor velen.
• Bindingsactiviteiten, anders meedoen.
• Brug naar andere maatschappelijke partners.

zelfreDzaamheiD
Ook in Hellendoorn is het behoud van gezondheid en 
zelfredzaamheid van haar inwoners binnen de Wmo 
een belangrijke pijler. Zorgondernemers en de gemeente 
bevorderen diverse sportieve en ontmoetingsactiviteiten, 
waarvan de beweegkuur deel uitmaakt. Met deze posi-
tieve interventies kunnen we er samen voor zorgen dat 
ons zorgstelsel houdbaar blijft.

inveSteren in De GezonDheiD
Het terugverdienmodel in dit concept is er een van de 
lange termijn: als mensen langer zelfredzaam zijn, doen 
ze minder vaak of later een beroep op de zorgverzeke-
ring, de Wmo en AWBZ. Mensen met gezondheidsklach-
ten moeten we waar mogelijk stimuleren met sport en 
bewegen goed voor zichzelf te zorgen. Kwaliteit van 
leven vraagt onderhoud van lichaam en geest, onze 
gezondheid is het waard. Daarom investeert gemeente 
Hellendoorn in de gezondheid van mensen. Zo willen we 
als gemeente de voorzieningen van de Wmo op termijn 
overeind houden.

auteur Henk Dannenberg, strategisch adviseur maatschappelijke 

ontwikkeling gemeente Hellendoorn. 

voor meer informatie www.hellendoorn.nl.
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bij het combineren van Wmo en sport zijn er meer-

dere opties mogelijk. in bloemendaal is gekozen voor 

een totaalstrategie, waarin de Wmo de paraplu is waar 

andere beleidsvelden onder vallen. vlaardingen kiest voor een 

aanpak waarbij per beleidsprogramma combinaties worden ge-

maakt. tot slot wordt in Den haag een doelgroepenbenadering gehan-

teerd. hoe dat in de praktijk werkt, leest u op deze pagina’s.

Drie varianten

SPOrt en WMO 
combineren

mo-beleid maken, doe je niet alleen vindt 
gemeente Bloemendaal. Daarom werkt de 
gemeente daarbij samen met externe part-

ners zoals de Rijksoverheid, de provincie Noord-Holland 
en direct omliggende gemeenten. Interne partners zijn 
beleidsvelden als jeugd, ruimtelijke ordening, onder-
wijs, gezondheidszorg en sport. De basis hiervan ligt in 
de Verordening Interactieve Beleidsvorming uit 2006, 
waarin onderscheid wordt gemaakt tussen inspraak, 
consultatie en coproductie. Afhankelijk van de moge-
lijkheden, de ruimte voor invulling, belangen, beschik-
bare tijd en de potentiële participanten, bepaalt de 
gemeente de mate van invloed die door externen wordt 
uitgeoefend bij het ontwerpen van beleid.

nieuW Wmo-beleiDSPlan
Een goed praktijkvoorbeeld is de gang van zaken bij 
het schrijven van het nieuwe Wmo-beleidsplan dat 
gemeente Bloemendaal eind dit jaar afrondt. In de 
projectopdracht staat dat in maart bijeenkomsten 
en consultatiegesprekken worden gehouden met de 
belanghebbenden: regiogemeenten, Wmo-raad et 
cetera. Daarbij wordt gevraagd naar knelpunten en 
mogelijke oplossingen. Vervolgens starten in juni zes 

beleidsmedewerkers met het schrijven van het con-
ceptplan. Zij vertegenwoordigen de afdelingen sport, 
jeugd en gezondheid, kleine doelgroepen en welzijn. 
Voordat het nieuwe Wmo-beleidsplan ter besluitvor-
ming wordt aangeboden, legt de gemeente het ter visie 
voor aan betrokken partijen en inwoners. Het proces 
wordt bewaakt door een stuurgroep van ambtenaren, 
het afdelingshoofd publiekszaken, de wethouder en een 
vertegenwoordiging uit de Wmo-raad.

oPloSSinG voor overlaPPinG
Bij de diverse beleidsterreinen die raakvlakken hebben 
met de Wmo, worden natuurlijk ook eigen beleids-
nota’s gemaakt. Daarbij wordt echter altijd gekeken of 
bepaalde beleidsonderwerpen in dat eigen beleidsstuk 
worden uitgewerkt, of dat ze beter kunnen worden 
ondergebracht in een andere beleidsnota, zoals het 
Wmo-beleidsplan. Zo staat in de nota Sport en Bewegen 
2011: Sport op eigen Benen dat “sport ook een middel 
is om andere doelen na te streven”. Sport voor mensen 
met een beperking of voor ouderen wordt dan ook 
verder uitgewerkt in het Wmo-beleidsplan. Zo gebruikt 
Bloemendaal haar Wmo-beleid als een paraplu waar 
onderdelen van andere beleidsvelden onder vallen.

  Bloemendaal gebruikt   
         Wmo als paraplu
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emeente Den Haag voert een actief sportstimu-
leringsbeleid voor gehandicapte Hagenaars. 
Daarbij verleidt Den Haag haar gehandicapte 

inwoners tot sporten via sportstimuleringsprojecten 
na schooltijd, haar website, een sportgids en diverse pr-
activiteiten. Daarnaast helpt en interesseert de gemeente 
sportorganisaties om passende sportactiviteiten voor 
deze doelgroep te organiseren. Om het aanbod goed aan 
te laten sluiten bij de gehandicapte doelgroep, wordt 
vooral geluisterd naar wat ze nodig hebben.

vraaG het aan De DoelGroeP
Den Haag onderzocht in 2008 of en welke individuele 

voorzieningen voor sport en handicap in de Wmo-
verordening zouden moeten worden opgenomen, 
naast de sportrolstoel (VNG modelverordening). 
Er zijn namelijk veel meer hulpmiddelen die 
gehandicapte sporters nodig hebben en gebruiken 

bij hun sportactiviteiten. Den Haag wilde in kaart 
brengen welke dit zijn en hoe groot de behoefte hieraan 
is. Er werden individuele gehandicapte sporters, niet-
sportende gehandicapten en diverse (gehandicapten)
sportverenigingen geïnterviewd. Conclusie: er was be-

hoefte aan de vergoeding van meer sporthulpmiddelen, 
bijvoorbeeld aangepaste zadels, handbikes, de zelfschie-
tende hockeystick (voor elektrischerolstoelhockeyers 
met zeer beperkte arm- en handfunctie) en koeling op 
de motoren van elektrische rolstoelen. Dit leidde tot de 
integrale beleidsconclusie dat de Wmo meer dan alleen 
de sportrolstoel moest vergoeden. 

GehanDicaPten Doen mee
Vanaf 2009 is de Haagse Wmo-verordening aangepast 
met een lijst sporthulpmiddelen als individuele voorzie-
ning. Jaarlijks wordt in een gemeentelijk gehandicapten-
sportoverleg getoetst of de lijst sporthulpmiddelen nog 
voldoet. In dit overleg zijn naast de gemeentelijke sport-
sector, Haagse (gehandicapten)sportorganisaties, een 
revalidatiecentrum, zorginstellingen en Haagse sport-
opleidingen betrokken. Binnen de gemeente worden de 
beleidssectoren Wmo en gehandicapten erbij betrokken. 
Door deze aanpak worden er meer sportvoorzieningen 
aangevraagd bij de gemeente. 
Het resultaat? Gehandi-
capte Hagenaars wor-
den beter ondersteund 
en kunnen daardoor 
beter meedoen bij 
de uitoefening van 
hun sport.

Den Haag biedt 
meer dan een 
sportrolstoel

beleidssectoren Wmo en gehandicapten erbij betrokken. 
Door deze aanpak worden er meer sportvoorzieningen 
aangevraagd bij de gemeente. 
Het resultaat? Gehandi-
capte Hagenaars wor-
den beter ondersteund 
en kunnen daardoor 
beter meedoen bij 
de uitoefening van 
hun sport.

G

Actief gezond 
in Vlaardingen
i

n Vlaardingen is gekozen voor een programma-
strategie van de sectoren Sport, Wmo, Ouderen-
werk en Verkeer. Het initiatief hiertoe is genomen 

door de medewerker sportprojecten van het gemeen-
telijke sportservicebureau. De eerste stap was het 
bestuderen van verschillende gemeentelijke nota’s over 
senioren, sport, fi etsen en gezondheid en de doelstel-
lingen daarin op het gebied van voeding en bewegen. 
Dit leidde tot het gezamenlijke uitvoeringsprogramma 
‘Vlaardingen Actief en Gezond‘, een lokale vertaling 
van het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB). 
Het programma kent de volgende prestatiecijfers voor 
2013:

• minimaal 25 procent van de 
jeugd onder de zeventien jaar 
voldoet aan de beweegnorm 

 (2008: 17%);
• minimaal 70 procent van 

18-55-jarigen voldoet aan de 
beweegnorm (2008: 64,1%);

• minimaal 40 procent van de 
55-plussers voldoet aan de be-
weegnorm (2008: 38%); 

• het percentage inactieve volwas-
senen wordt teruggebracht tot 
maximaal 5 (2005: 6%).

vier thema’S
In ‘Vlaardingen Actief en Gezond’ zijn zeventien 
inter-venties opgenomen waarvan de effecten weten-
schappelijk zijn aangetoond. Deze interventies zijn on-
derverdeeld in vier thema’s: communicatie, voeding, 
bewegen en opleiden. Per thema is een medewerker 
van de sectie zorg, sport en maatschappelijke zaken 
verantwoordelijk voor de implementatie van de inter-
venties in zijn thema. Deze vier medewerkers komen 
maandelijks bijeen in het projectteam ‘Vlaardingen 
Actief en Gezond’ om de voortgang te bespreken en 
over nieuwe ontwikkelingen en interventies te brain-
stormen.

SPeerPunt
In 2011 zijn de geplande vijftien van de zeventien 
interventies in gang gezet waarvan het merendeel 
met succes. Het NASB leidde er zelfs toe dat ‘Vlaardin-
gen Actief en Gezond’ als speerpunt in het werkplan 
van de afdeling welzijn is opgenomen. Het actieplan 
‘Vlaardingen Actief en Gezond’ is op te vragen bij de 
heer M. van der Does, medewerker sportprojecten 
van het sportservicebureau, afdeling welzijn (tel. 
010 24 45 75; mdo@vlaardingen.nl).
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Beleid

Gemeente ’s-hertogenbosch is niet van de dik-

ke beleidsplannen, maar van doen. zo ook als 

het gaat om het invulling geven aan de pres-

tatievelden van de Wmo. De gemeente heeft 

er dan ook voor gekozen geen nieuwe plan-

nen te maken voor de samenwerking tussen 

de beleidsvelden Wmo en sport. De bestaan-

de beleidsplannen voor de maatschappelijke 

ondersteuning Meedoen en erbij horen ener-

zijds en anderzijds de Sportvisie De sportieve 

kracht van de stad boden voldoende ruimte 

om elkaar te vinden. in ’s-hertogenbosch zijn 

de Wmo-consulenten en de afdeling Sport dan 

ook vooral aan de slag gegaan.

Over grenzen kijken en vertrouwen op de kracht van de stad

Samen Werken 
aan de Wmo in 
’s-Hertogenbosch
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nen te maken voor de samenwerking tussen 

Samen Werken 

e oorsprong van het sport- en Wmo-beleids-
plan ligt in het collegeprogramma 2006-2010 
Ruimte voor de kracht van de stad. Hierin stelt het 

college dat ’s-Hertogenbosch een krachtige stad is die 
je niet moet beteugelen, maar de ruimte moet geven. 
In de praktijk betekent dit dat de gemeente meedenkt 
bij initiatieven van andere partijen in de stad, ze mee 
mogelijk maakt en – indien aan de orde – ook mee 
uitvoert. Andere partijen in de stad, op het gebied van 
de Wmo en sport zijn onder andere sportverenigin-
gen, commerciële sportaanbieders, het bedrijfsleven, 
fondsen, GGD en de eerstelijnszorgverlening.

over Grenzen heen kijken
De rol van de gemeente is mogelijk maken, ondersteu-
nen en verbinden, waarbij de gemeente optreedt als 
regisseur. Dit vraagt om een organisatie die bereid 
is over grenzen te kijken en waar mogelijk samen te 
werken, zowel intern als extern. Deze benadering 
wordt voortgezet in het collegeprogramma 2010-2014 
Uitdagende overheid in een uitdagende tijd. Er wordt geko-
zen voor een positieve, uitdagende bestuursstijl die 
uitgaat van de kracht van alle inwoners, vrijwilligers, 
professionals en ondernemers in de gemeente. Het ac-
cent ligt op wat er wél kan en niet op wat er niet kan. 
Initiatief wordt gestimuleerd, ondersteund en ruimte 
wordt geboden.

D
beleiD in De Praktijk
De samenwerking tussen Wmo en sport is een goed 
voorbeeld van over grenzen kijken binnen de eigen 
organisatie. De samenwerking is in ’s-Hertogenbosch 
praktisch ingevuld door voor ieder prestatieveld/aan-
dachtgebied een Wmo-consulent als aanspreekpunt in 
te zetten. De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft sport 
hierbij als een apart aandachtgebied benoemd. De ver-
antwoordelijke Wmo-consulent onderhoudt op structu-
rele basis contact met de afdeling sport. En het is zeker 
geen eenrichtingverkeer. Ook de afdeling Sport weet de 
weg te vinden naar de betreffende Wmo-consulent wan-
neer er raakvlakken zijn. Zo geven de consulenten van 
de afdeling Sport ook regelmatig een presentatie in het 
consulentenoverleg van de Wmo. De lijnen zijn kort en 
de organisatie is open.

voorbeelDen van SamenWerkinG
In de afgelopen periode was de samenwerking tussen 
de Wmo-consulent en de afdeling Sport een bron van 
vele goede voorbeelden. Zo weet de Wmo-consulent 
beter de weg te vinden naar het Jeugdsportfonds en 
hoeft de doorverwijzing van mensen naar een voor 
hen passend sportaanbod niet lang te duren door een 
goede samenwerking tussen de Wmo-consulent en de 
consulent gehandicaptensport. Wanneer een cliënt bij-
voorbeeld een verzoek tot een bijdrage voor de aanschaf 
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van een sportprothese indient, wordt hij niet alleen 
door de Wmo-consulent bijgestaan, maar ook door de 
consulent gehandicaptensport die de cliënt met meer 
technische en praktische informatie over de benodigde 
prothese bijstaat.
Cliënten komen natuurlijk niet altijd direct voor een 
vraag over sport naar het Wmo-loket. Toch verwijst de 
Wmo-consulent in praktijk vaak door naar de afde-
ling sport. Een moeder die bij het Wmo-loket binnen-
komt voor ondersteuning bij het schoolgeld van haar 
zoon die op het speciaal onderwijs zit, wordt ook het 
belang van sport onder de aandacht gebracht. Na een 
positieve reactie wordt meteen doorverwezen naar de 
consulent gehandicaptensport om te kijken welk aan-
bod het beste past bij de wensen van haar zoon.

SPort miDDen in De SamenlevinG
Sport wordt steeds vaker ingezet om invulling te geven 
aan een breder vraagstuk. Gemeente ’s-Hertogenbosch 

weet uit ervaring dat sport een belangrijke bijdrage kan 
leveren aan het bevorderen van de participatie. Daarbij 
spelen sportverenigingen een belangrijke rol, omdat 
deze letterlijk midden in de samenleving staan. De 
afdeling Sport ondersteunt de verenigingen waar mo-
gelijk. Onder andere met het realiseren van een aanbod 
voor speciale doelgroepen. Door tussenkomst van het 
Jeugdsportfonds wordt de fi nanciële drempel om lid te 
worden van een sportvereniging voor de jeugd verlaagd.

informeren over SPort
Alle informatie over sport in de stad is vindbaar bij het 
Wmo-loket, op papier of digitaal. Op papier betekent 
het dat alle fl yers en folders met het sportaanbod voor 
onder andere de doelgroepen vijftigplus en gehandi-
capten bij het Wmo-loket beschikbaar zijn. Maar het 
gaat nog verder. Binnen het digitale Wmo-loket is een 
eigen sportomgeving met alle contactgegevens van de 
afdeling sport en zijn er links naar www.s-port.nl. Kan 
men toch het juiste antwoord niet vinden? Dan kan de 
cliënt gewoon de telefoon pakken en het rechtstreekse 
nummer bellen. 

De formule ‘Over grenzen kijken en vertrouwen op de 
kracht van de stad’ blijkt in de praktijk gewoon een 
kwestie van doen te zijn. Het begint met elkaar infor-
meren, met elkaar communiceren en afstemmen. Een 
formule die werkt voor ’s-Hertogenbosch!

voor meer informatie www.s-hertogenbosch.nl of www.s-port.nl.

Het begint met 
elkaar informeren, 
met elkaar 
communiceren 
en afstemmen

Het begint met 
elkaar 
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WiSt
u dat...

Laat verstandelijk 
beperkten bewegen!
De Wmo staat voor participatie van 
maatschappelijk kwetsbare groe-
pen. Op het gebied van sportpar-
ticipatie hebben mensen met een 
verstandelijke beperking echter nog 
een flinke inhaalslag nodig. De cij-
fers zijn schokkend: tachtig procent 
van hen beweegt te weinig, blijkt 
uit onderzoek van de Rijksuniversi-
teit Groningen. 

Onder ouderen met een beperking 
ligt dit cijfer nog hoger en beweegt 
maar liefst negentig procent te 
weinig. Dat wil zeggen dat ze niet 
voldoen aan de Nederlandse Norm 
Gezond Bewegen. Dat is alarme-
rend, want een inactieve levensstijl 
kan onder meer bijdragen aan valin-
cidenten, hoge bloeddruk, botont-
kalking, diabetes en vroegtijdig 
overlijden aan hart- en vaatziekten.

hoe het tij te keren?
Gelukkig zijn er verschillende initi-
atieven om verstandelijk beperkten 
in beweging te krijgen. Zo laat het 
project ‘Special Heroes’ leerlingen 
in het speciaal onderwijs (cluster 1 
en 3) op school kennismaken met 
sport. Bijzonder is dat de leerlingen 
worden gestimuleerd uiteindelijk 
bij een sportvereniging te gaan 
sporten. Ook zorginstellingen zien 
steeds meer het belang van bewegen 
voor hun cliënten in. Bij het project 
‘Amerpoort vooruit’ worden de 
cliënten van de Baarnse instelling 
gestimuleerd te wandelen in de bos-
rijke omgeving, in samenwerking 
met een lokale atletiekclub.

meer informatie en een overzicht van 
bewegingsprojecten staan op http://
zokanhetook.gehandicaptensport.nl. 
kijk ook op www.specialheroes.nl.

Wanneer 
is iemand 
een sporter?
Sport en bewegen gaan goed samen, maar ze zijn 
niet hetzelfde. Daarom zijn in Nederland dan ook 
verschillende normen ontwikkeld om te meten hoe 
sportief, dan wel hoe fit de bevolking is. Hieronder 
een overzicht van de verschillende normen.

SPortief volGenS De rSo-norm
Sport u minstens twaalf keer per jaar? Dan voldoet 
u aan de zogenaamde RSO-norm (Richtlijn Sport-
deelname Onderzoek) en staat u als sporter te boek. 
61 procent van alle Nederlanders mag zich volgens 
deze richtlijn sporter noemen. Wanneer echter wordt 

 80% van de 
verstandelijk beperkten voldoet  
  niet aan de NNGB

 61% van de 
Nederlanders mag zich 
sporter noemen
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Hoe sportief 
is Nederland?
Jong, oud, man, vrouw, rijk, arm: 
als alle Nederlanders veel zouden 
sporten, zouden we een gezonder 
land zijn. Hoe staat Nederland er 
eigenlijk voor op sportief gebied? 
Welke bevolkingsgroepen sporten 
het meest en welke het minst? In het 
Factsheet Sportdeelname van het Sociaal 
en Cultureel Planbureau vindt u 
deze informatie terug.

battle of the SeXeS
Mannen sporten vaker dan vrouwen. 
75 procent van de mannen gaf in 
2007 aan ten minste één keer aan 
sport te hebben gedaan, bij de vrou-
wen is dit 71 procent. Ook als wordt 
gekeken naar de RSO-norm, zijn 
mannen (63%) actiever dan vrouwen 
(59%). Veertig procent van de man-
nen sport wekelijks, dit percentage 
ligt bij vrouwen op 34.

jonG GeleerD, ouD GeDaan?
Uit het factsheet blijkt dat de sport-
deelname daalt met het oplopen 
van de leeftijd. 83 procent van de 
basisschoolleerlingen voldoet aan 
de RSO-norm, ruim de helft sport 
wekelijks. Middelbare scholieren 
doen zelfs meer aan sport dan basis-
schoolleerlingen, 65 procent van 
hen sport wekelijks. En dan gaat het 
bergafwaarts. Van alle volwassenen 
sport 32 procent wekelijks, onder 
55-plussers is dit slechts een kwart.

kloof tuSSen arm en rijk
Heeft u dit jaar een keer aan sport 
gedaan? Lager opgeleiden beant-

woordden deze vraag minder vaak 
positief (57%) dan hoger opgeleiden 
(81%). Hetzelfde geldt ook voor men-
sen met een lager inkomen (65%) ten 
opzichte van mensen met een hoger 
inkomen (80%). Het niveau van de 
wijk speelt ook een rol in sportdeel-
name. Mensen die een betere wijk 
wonen, sporten vaker dan mensen 
die in een slechtere wijk wonen 
(resp. 76% en 69%).

Provinciale verSchillen
Groningen, Utrecht en Noord-
Brabant hadden in 2007 het grootste 
aandeel inwoners dat per jaar in 
ieder geval één keer sportte. Ook 
het aandeel dat aan de RSO-norm 
voldeed, is het grootst in deze drie 
provincies. In Zeeland is echter het 
aandeel inwoners dat elke week 
sportte (41%) het grootst, gevolgd 
door Groningen en Utrecht.

het factsheet en andere onderzoeken 
naar sportdeelname zijn terug te 
vinden op www.scp.nl. 

Mensen die een 
betere wijk 
wonen, sporten 
vaker

  Sportdeelname daalt 
 naarmate leeftijd stijgt

gekeken naar het percentage Nederlanders dat ten 
minste zestig keer per jaar sport, keldert dit percen-
tage naar 37.

neDerlanDSe norm GezonD beWeGen
Naast de RSO-norm is er ook de Nederlandse Norm 
Gezond Bewegen (NNGB). Deze richtlijn schrijft voor 
dat volwassen vijf dagen per week minstens dertig 
minuten matig intensief moeten bewegen, voor kin-
deren tot achttien jaar is dit een uur. In 2009 voldeed 
61 procent van de volwassen Nederlanders aan de 
NNGB.

fitnorm en combinorm
Doet u minstens drie keer per week aan ten minste 
twintig minuten intensieve lichaamsbeweging, dan 
voldoet u aan de Fitnorm. In 2009 was dit 24 procent 
van de volwassen Nederlanders. Een combinatie van 
deze fi tnorm en de NNGB is de zogenaamde Combi-
norm. Daaraan voldeed 68 procent van de volwassen 
Nederlanders in 2009.

bronnen CBS en NISB

24% van de 
volwassen Nederlanders 
voldoet aan 
de Fitnorm
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hoe stimuleert u sportverenigingen om hun 

maatschappelijke rol te verbreden? De ge-

meente enschede, ‘Sportgemeente van het 

jaar’ in 2007 en 2008, heeft een antwoord 

op deze vraag. richt sportsubsidies vooral 

op deelname van moeilijk bereikbare groe-

pen en niet op de huur van sportaccom-

modaties. Dit doet meer recht 

aan de bijdrage van vitale 

sportverenigingen aan 

de samenleving. hoe 

dat werkt, wordt dui-

delijk in dit artikel.

praktijk

nschede ziet sportparticipatie als een uitstekend 
middel om allerlei positieve maatschappelijke 
ontwikkelingen te stimuleren, zoals gezondheid, 

sociale binding, vorming, leefbaarheid en economie. De 
gemeente laat zich daarbij leiden door de zogenaamde 
‘drie i’s’: integraal, interactief en innovatief.

1. Integrale aanpak: Veel verschillende beleidsterreinen 
omarmen sport als waardevol middel. Sport is immers 
een populaire en laagdrempelige vrijetijdsactiviteit. 
Via samenwerking, kan binnen de sport meer worden 
bereikt, want samen maakt sterk.

2. Interactieve aanpak: Gemeente Enschede is een vaste 
partner van de lokale sportwereld. Beide partijen zet-
ten veel sportprojecten gezamenlijk op. Het initiatief 
komt meestal vanuit de samenleving; de gemeente 
ondersteunt.

3. Innovatieve aanpak: Sportparticipatie verhogen 
vraagt meestal om maatwerkoplossingen. Dat vergt 
innovatief denken en handelen. En leren van andere 
gemeenten.

vitale SPortvereniGinGen
Gemeente Enschede werkt graag samen met sportver-
enigingen. Althans, met vitale sportverenigingen. Een 
vitale sportvereniging heeft een gezonde bedrijfsvoering 
en is gericht op de toekomst en de omgeving. Naast hun 
core business, het laten sporten van de leden, organise-
ren vitale verenigingen activiteiten voor niet-leden. Dat 
doen ze vaak samen met partijen in de wijk of de stad. 
De activiteiten kunnen gericht zijn op een tak van sport, 
maar het kan ook gaan om het aanbieden van of het 
ruimte bieden aan andere activiteiten op het gebied van 
welzijn, zorg, arbeidsmarktparticipatie, kinderopvang, 
naschoolse activiteiten, wijkactiviteiten, ontmoeting 
enzovoort.

het ouDe SubSiDieSySteem
Zoals veel gemeenten steunde Enschede zijn sportver-
enigingen met een verborgen subsidie (huurkorting) op 
het gebruik van gemeentelijke sportaccommodaties en 
een jeugdsportsubsidie. Bijna het gehele sportbudget 
zat vast in accommodaties, het overige subsidiebudget 
was marginaal: 45.000 euro. Deze manier van subsidie-

verstrekking gaf geen mogelijkheden op sturing op 
de gewenste resultaten. Een vereniging met een 
eigen accommodatie die in de grootste achter-

standsbuurt van Enschede actief was en allerlei 
doelgroepen aan het sporten kreeg, kreeg bijvoor-

beeld per lid een gemeentelijke bijdrage van twee 
euro. De vereniging om de hoek, die gebruikmaakte 

van een gemeentelijke accommodatie en ervoor koos 
zich alleen te richten op welgestelde volwassenen, 

kreeg daarentegen 27 euro per lid. Ofwel: meer dan tien 
keer zoveel.

Subsidie op sportaccommodaties loslaten e
enScheDe 
stimuleert 
sportief 
participeren 
met slimme 
subsidies

pen en niet op de huur van sportaccom-

modaties. Dit doet meer recht 

aan de bijdrage van vitale 

sportverenigingen aan 

de samenleving. hoe 

dat werkt, wordt dui-

delijk in dit artikel.
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verstrekking gaf geen mogelijkheden op sturing op 
de gewenste resultaten. Een vereniging met een 
eigen accommodatie die in de grootste achter-

standsbuurt van Enschede actief was en allerlei 
doelgroepen aan het sporten kreeg, kreeg bijvoor-

beeld per lid een gemeentelijke bijdrage van twee 
euro. De vereniging om de hoek, die gebruikmaakte 
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zich alleen te richten op welgestelde volwassenen, 

kreeg daarentegen 27 euro per lid. Ofwel: meer dan tien 
keer zoveel.
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nieuW: reSultaatGerichte SubSiDieS
Enschede zocht naar een manier om de eerste vereni-
ging uit de vergelijking hierboven beter te belonen dan 
de tweede. De eerste vereniging draagt immers meer 
bij aan de maatschappelijke doelen die de gemeente 
nastreeft in haar sportbeleid. Daarom ging Enschede in 
2002 over op een stelsel van meer kostendekkende huur-
tarieven voor sportaccommodaties en resultaatgerichte 
subsidies. De dekkingspercentages van de gemeentelijke 
accommodaties zijn sindsdien meer dan verdubbeld. 
Daardoor is de huurkorting lager geworden en zijn de 
tarieven gestegen. Dit bezorgde de gemeente extra in-
komsten die vervolgens – samen met het budget van de 
opgeheven jeugdsportsubsidie – zijn gebruikt voor een 
nieuwe regeling voor verenigingssubsidie. Het budget 
hiervan bedraagt 800.000 euro.

meer maatSchaPPelijke Doelen? meer 
SubSiDie!
In deze subsidieregeling bepalen de gemeentelijke 
doelen van het sportbeleid hoeveel subsidie per lid een 
vereniging krijgt. Daarbij onderscheidt Enschede vier 
verschillende categorieën van verenigingsleden. Een 
vereniging ontvangt per lid in elke categorie een ander 
bedrag:

• volwassenen: € 15,00;
• gehandicapte volwassenen: € 37,50;
• jeugd 6-11 jaar: € 45,00;
• jeugd 12-17 jaar: € 67,50.

Dit bedrag per categorie wordt vervolgens vermenig-
vuldigd met het gemiddeld welzijnsniveau van de 
leden. Dit laatste hangt samen met de sportparticipatie 
van mensen uit verschillende lagen uit de bevolking. 
Hoe lager het welzijnsniveau, hoe lager de maatschap-
pelijke participatie en ook de sportdeelname, zo leert 
de ervaring. Mensen met het hoogste welzijnsniveau 
zijn gemiddeld vier keer vaker lid van een sportvereni-
ging dan mensen met het laagste welzijnsniveau. Die 
laatste groep is voor sportverenigingen dus moeilijker te 
bereiken. In Enschedees nieuwe subsidiestelsel krijgen 
sportverenigingen voor leden uit die moeilijk te berei-
ken groep meer subsidie (factor 2) dan voor leden uit de 
andere groep (factor ½).

SucceSvol Door WaarDerinG
Daarmee is de scheve verhouding tussen sportverenigin-
gen in gemeentelijke en niet-gemeentelijke accommoda-

ties niet rechtgetrokken, want de huurtarieven zijn nog 
steeds niet volledig kostendekkend. Het verschil is wel 
afgenomen en ook de maatschappelijk actieve verenigin-
gen die geen gebruikmaken van een gemeentelijke ac-
commodatie voelen zich door de gemeente gewaardeerd.

PrachtiGe initiatieven, beWezen SucceS
Deze waardering heeft geleid tot prachtige initiatieven, 
zoals samenwerking in het kader van jeugdzorg, judo op 
recept (een samenwerking van een sportvereniging met 
huisartsen in de buurt), participatiebanen, dependan-
ces van sportverenigingen in achterstandswijken en 
projecten van sportverenigingen met het voortgezet 
onderwijs in de strijd tegen voortijdig schoolverlaten. De 
sportdeelname van de doelgroepen van de gemeente is 
mede hierdoor toegenomen. Dat bewijst het succes van 
de resultaatgerichte sportsubsidies. Ze doen meer recht 
aan de maatschappelijke bijdrage van vitale sportvereni-
gingen dan een subsidie op stenen!

op www.enschede.nl, onder de knop Stad Enschede, vrije tijd 

en toerisme vindt u in de rubriek Sport en recreatie informatie 
over het sportbeleid en subsidiemogelijkheden.

Resultaatgerichte subsidies doen recht aan 
maatschappelijke bijdrage sportverenigingen
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Het speciaal onderwijs aan het 
sporten en bewegen

Bij SPecial 
heroeS is 
iedereen 
een held!

nder andere uit het onderzoek ‘(On)beperkt 
Sportief’ van het Mulier Instituut blijkt dat 
er onder leerlingen in het speciaal onderwijs 

sprake is van een beweegachterstand. Niet voor niets 
is sportparticipatie van leerlingen in het speciaal on-
derwijs dan ook één van de speerpunten in het beleid 
van het Ministerie van VWS.

van SPeciaal onDerWijS naar SPortclub
Special Heroes werkt eraan leerlingen in het speciaal 
onderwijs (van 6 tot 19 jaar) te laten ervaren hoe leuk 
sporten en bewegen kan zijn. Hierbij staan leerlingen 
en hun wensen centraal en worden passende sport- 
en beweegactiviteiten aangeboden. Het programma 
wordt in nauwe samenwerking met scholen en lokale 
sportverenigingen uitgevoerd. Voor de leerlingen 
ontstaan daardoor mogelijkheden om in hun vrije tijd 
bij een sportvereniging te sporten en bewegen. Special 
Heroes is opgebouwd uit drie fases:

1. binnenschools aanbod: tijdens lesuren bieden sport-
verenigingen of andere sportaanbieders sportactivi-
teiten aan;

2. naschools/buitenschools aanbod: aansluitend aan 
de schooltijd verzorgen sportverenigingen een 
sportaanbod op school of bij de vereniging;

3. nazorgtraject: zorgen voor continuïteit waarbij de 
sportdeelname van de leerling centraal staat.

hoe Werkt SPecial heroeS?
Voorafgaand aan het programma vullen de ouders 
samen met hun kinderen een uitgebreide enquête 
in. Aan de hand van de uitkomsten wordt gekeken of 
en hoe de kinderen na schooltijd bewegen en welke 
sporten ze leuk vinden. Vervolgens wordt het ge-
wenste sportaanbod in overleg met de vakleerkracht 
lichamelijke oefening op de school vastgesteld en gaat 
de regionale projectleider van Special Heroes op zoek 
naar passend sportaanbod bij lokale sportverenigin-
gen. Gedurende een aantal maanden bieden verschil-
lende sportverenigingen tijdens schooltijd een serie 
van vier sportclinics aan, zodat de leerlingen kunnen 
kennismaken met verschillende sporten.

rol van SPortvereniGinGen
Sportverenigingen vervullen een cruciale rol binnen 
Special Heroes – het voorbeeld van Allard maakt dit 
goed duidelijk (zie kader Erbij horen). De sportvereni-
gingen enthousiasmeren de leerlingen tijdens de 
kennismakingslessen, ze helpen daarna ook om de 
leerlingen blijvend deel te laten nemen aan sportac-
tiviteiten. Dankzij de nauwe samenwerking tussen 
Special Heroes, scholen en verenigingen kan een 
vereniging zich optimaal inzetten binnen een regio. 
Hierdoor ontstaat een constante doorstroom van leer-

praktijk

o

De prestatievelden vijf en zes van de Wmo zijn er speciaal op 

gericht om mensen met een beperking zo veel en zelfstandig 

mogelijk te laten participeren aan de maatschappij. Dat sport 

en bewegen daarbij goed kunnen helpen, laat het programma 

Special heroes zien. Dit programma is speciaal gericht op kin-

deren uit het speciaal onderwijs en heeft zich als succesvolle 

interventie bewezen. het ministerie van vWS heeft Gehandi-

captensport nederland en noc*nSf daarom opdracht gege-

ven en fi nanciën beschikbaar gesteld om dit programma over 

heel nederland uit te rollen.
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lijke en/of lichamelijke beperking. Logistieke aanpas-
singen zijn nodig (zoals vervoer en rolstoeltoegankelijk-
heid), trainers en vrijwilligers moeten leren hoe ze het 
beste met de doelgroepen kunnen omgaan, de doel-
groep vraagt extra begeleiding, et cetera. Daarom biedt 
Special Heroes in samenwerking met sportbonden en 
gemeenten hulp en begeleiding aan sportverenigingen.

maatSchaPPelijke inteGratie
Speciaal sportaanbod opzetten binnen een sportvereni-
ging vraagt om de nodige aandacht en energie, maar 
levert ook veel op. Jeroen (leerling) vertelt: “Ik heb een 
paar keer op school gevoetbald. Dat was leuk. Maar nu 
kan ik echt zelf voetballen bij de vereniging, dat vind 
ik helemaal gaaf.” Een mooi voorbeeld, dat duidelijk 
maakt dat de vereniging een belangrijke bijdrage levert 
aan de maatschappelijke integratie van kinderen en 
jongeren met een handicap.

voor meer informatie www.specialheroes.nl of neem contact op 

via info@specialheroes.nl of 030 659 73 44.

lingen naar het team voor kinderen met een beperking 
bij een sportvereniging.

combinatiefunctionariS alS vertrouWD 
Gezicht
De combinatiefunctionaris speelt een belangrijke rol bij 
de stap van de school naar de vereniging. Hij begeleidt 
zowel de leerling als de trainer en kan de sportvereni-
ging enthousiast maken om ervoor te zorgen dat gehan-
dicaptensport daadwerkelijk een plek krijgt binnen de 
vereniging. Gerda Zegeling is combinatiefunctionaris 
en werkt als vakleerkracht bewegingsonderwijs. Ze 
begeleidt de leerlingen en de trainers binnen de vereni-
ging. Gerda: “Ik ken de leerlingen vanuit de gymles, ik 
weet hoe ze in elkaar zitten. Door zelf mee te doen, kan 
de trainer van de vereniging bij mij kijken en zien wat 
een goede aanpak is voor de verschillende leerlingen.”

lanDelijk uitrol
Met de landelijke uitrol van Special Heroes, zullen meer 
sportverenigingen in aanraking komen met gehandi-
captensport. Dat is soms gemakkelijker gezegd dan 
gedaan. Een aantal sportverenigingen is nog terughou-
dend en vindt het moeilijk met de doelgroep te werken. 
Speciaal aanbod voor (jonge) gehandicapte sporters is 
ook lang niet voor alle sportverenigingen vanzelfspre-
kend. Veel verenigingen hebben immers weinig of geen 
ervaring met kinderen en jongeren met een verstande-

  Sportverenigingen 
dragen bij aan 
maatschappelijke 
integratie 
     gehandicapte jeugd

erBiJ HOreN
Allard is tien jaar en leerling in het speciaal onderwijs. 
Hij is gek op hockey en komt uit een echte hockeyfamilie. 
Door Special Heroes is hij nu helemaal op zijn plek bij 
hockeyvereniging Zevenaar waar zijn broers en zussen ook 
sporten. Allards moeder is hier  erg blij mee: “Allard sport 
nu elke woensdag samen met een aantal klasgenoten. Net 
als zijn broer en zus bij dezelfde vereniging. Hij hoort er 
helemaal bij!”
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meedoen is voor ieder mens van groot belang en essentieel 

voor een goede kwaliteit van leven. Gezondheid, fysiek en 

mentaal, helpt om positief te denken en biedt 

kansen op een beter leven. Wie veel proble-

men heeft, heeft een helpende hand nodig 

om dit te bereiken. instellingen, overheden 

(lokaal en landelijk) en sportorganisaties 

slaan daarom de handen lokaal en landelijk 

ineen om kwetsbare mensen 

aan het bewegen te krijgen. 

ook gemeenteambtenaren 

zijn enthousiast over het pro-

gramma ‘meeDoen! Sport en 

bewegen’ van de federatie op-

vang.

Federatie Opvang ondersteunt 
kwetsbare mensen 

mee-
Doen
dankzij 
sport en 
bewegen

e Federatie Opvang is de brancheorganisatie 
voor maatschappelijke opvang, begeleid en 
beschermd wonen en vrouwenopvang. De 

fysieke en mentale gesteldheid van de cliënten is over 
het algemeen niet goed, de ervaren kwaliteit van leven 
net zo min. Slechte gezondheid gecombineerd met een 
ongezonde levensstijl met alcoholgebruik en/of drugs is 
funest voor het lichaam. Maar het gaat niet alleen om 
de fysieke conditie. Zo kampen slachtoffers van huise-
lijk geweld met depressieve klachten en trauma’s. Sport 
en bewegen is voor al de cliënten bijzonder belangrijk, 
want het betreft niet alleen individuele verbetering 
voor mensen, maar ook sociale inclusie en maatschap-
pelijke integratie: erbij horen, meedoen. Sport verbindt 
mensen. Dat betekent ook dat bestaande negatieve 
beelden kunnen worden doorbroken.

reSultaten SPort en beWeGen
In 2010 startte de federatie met een driejarig pro-
gramma waarin sport en bewegen wordt ingebed in de 
trajecten van cliënten. Hiermee wordt de waarde van 
sport en bewegen benadrukt. Samen met ketenpartners 
gingen de leden van de Federatie Opvang aan de slag 
om sport en bewegen voor kwetsbare groepen mogelijk 
te maken. Maatwerk staat hierbij centraal: iedere cliënt 
stelt zijn eigen doelen en legt de lat zo hoog als op dat 
moment mogelijk is. De resultaten van het programma 
‘MeeDoen! Sport en Bewegen’ op een rij:

• aanzienlijke toename van actieve cliënten als het gaat 
om sport en bewegen;

• instellingen ontwikkelen beleid op gezonde voeding 
en persoonlijke verzorging;

• instellingen maken afspraken met andere organi-
saties om cliënten te laten sporten en bewegen of 
creëren hiervoor eigen faciliteiten;

• organisatie van een jaarlijks landelijk sporteve-
nement om sport en bewegen te promoten en het 
netwerk tussen instellingen en relevante partners te 
stimuleren;

• extra aandacht voor de jongeren en kinderen bij het 
sporten en bewegen;

• medewerkers voldoende kennis bieden om cliënten te 
begeleiden en ondersteunen in sport en bewegen;

• centrumgemeenten en provincies bekend maken met 
‘MeeDoen! Sport en Bewegen’;

• bekendheid van ‘MeeDoen! Sport en Bewegen’ bij 
relevante sportverenigingen, welzijnsorganisaties en 
ketenpartners als corporaties.

Social incluSion GameS
Een goed voorbeeld van de effectiviteit van het 
programma is de ‘Social Inclusion Games’. Meer dan 
duizend sporters uit acht landen sportten en speelden 
afgelopen augustus een week lang met elkaar in 25 dis-
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om dit te bereiken. instellingen, overheden 

(lokaal en landelijk) en sportorganisaties 

slaan daarom de handen lokaal en landelijk 

ineen om kwetsbare mensen 

aan het bewegen te krijgen. 

ook gemeenteambtenaren 

zijn enthousiast over het pro-

gramma ‘meeDoen! Sport en 

bewegen’ van de federatie op-
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ciplines. Door contacten te leggen en het even vergeten 
van de zorgen ontstond een zeer positieve sfeer. Maar 
het blijft niet alleen bij die ene week van sport en spel: 
daarna start de nazorg. Veel sporters trokken met hulp 
van de Federatie Opvang de sportschoenen aan. Zo was 
een vrouwenvoetbalteam dat meedeed aan de games zo 
enthousiast dat het op zoek ging naar een vereniging 
om zich bij aan te sluiten.

PoSitieve voorbeelDen
Een ander mooi voorbeeld is de prestatieloop van vijf 
kilometer waar 21 jongeren van Pension Maaszicht uit 
Rotterdam aan deelnamen op de dag van de Rotterdam 
Marathon. De prestatie was voor deze jongeren een 
enorme stimulans die verder ging dan alleen het ren-
nen van die kilometers. Er zijn inmiddels individuele 
positieve voorbeelden te over. Zo heeft een jongen zijn 
gedragsproblemen nu onder controle doordat hij in-
tensief meedoet aan een karatetraining. Krijgt een man 
met veel schulden zijn leven weer op orde mede dankzij 
de honkbalclub waar hij meetraint. Overwon een man 
zijn drugsverslaving en haalt hij nu zijn voldoening uit 
fanatiek voetballen.

lanGDuriGe coalitie
En dat is nou net wat de Federatie Opvang, gemeenten 
en sportbonden samen kunnen bereiken. Een langdu-
rige coalitie om kwetsbare mensen te laten sporten 
en bewegen en ze zo uit hun isolement te halen. Dat 
betekent ook dat er vaak minder zorg in wijk en buurt 
nodig is. Investeren in de opvang loont dus. De kwaliteit 

van leven van individuen maar ook de leefbaarheid in 
wijken neemt aantoonbaar toe. Wanneer het zelfbeeld 
verbetert en het meedoen in de samenleving toeneemt, 
wordt ook de negatieve beeldvorming doorbroken. Dit 
betekent een positiever imago voor onze cliënten en 
onze sector en daar heeft iedereen baat bij.

Wat menSen Wel kunnen
In 2012 gaat de Federatie Opvang verder de ‘sportboer’ 
op. Gemeenten, instellingen en sportorganisaties 
worden bij elkaar gebracht. Niet alleen kijken naar 
wat mensen niet meer kunnen, maar kijken naar wat 
mensen wel kunnen: dat is het s portieve motto van de 
Federatie Opvang. Dit motto werd prachtig zichtbaar tij-
dens de eerste nationale sportdag voor opvangcliënten 
die eind augustus 2011 plaatsvond op Papendal. Ruim 
800 opvangcliënten lieten daar in aanwezigheid van 
onder andere Arnold Vanderlyde, zien waar zij met veel 
doorzettingsvermogen toe in staat zijn. 

auteurs van dit artikel Karen van Brunschot, projectleider 

MeeDoen! Federatie Opvang en Bernd Timmerman, hoofd PA & PR 

Federatie Opvang. Voor meer informatie zie www.opvang.nl.

Het programma ‘MeeDoen! Sport en Bewegen’ is onderdeel 
van het meerjarenprogramma ‘MeeDoen!’. Dit programma 
bestaat uit drie pijlers: ‘Sport en Bewegen’, ‘Activering en 
Werk’ en ‘Zingeving en Cultuur’. Hiermee wordt een belang-
rijke impuls gegeven aan het meedoen in de samenleving 
door de cliënten van Federatie Opvang. ‘MeeDoen! Sport en 
Bewegen’ wordt fi nancieel ondersteund door het Ministerie 
van VWS. Pilots lopen onder andere in Rotterdam, Harder-
wijk, Emmen en Leiden.
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Nederlandse Basketball Bond doet aan MVO

Street-
WiSe 
brengt 
sport terug 
in de wijk

n 2006 stelde het ministerie van VWS het pro-
gramma ‘Meedoen Alle Jeugd Door Sport’(MAJDS) 
in. Doel van dit programma was zoveel mogelijk 

(allochtone) jongeren, met name uit kansarme stads-
wijken, naar sportverenigingen toe te leiden. Uit dit 
vierjarige programma en het eindrapport ‘Opbrengsten 
van Meedoen’ van het Mulier Instituut bleek dat er voor 
basketbal voldoende belangstelling bestaat, mits er ook 
verenigingslidmaatschap en goede begeleiding worden 
geboden. Daarnaast is gebleken dat alternatieve vormen 
van spelaanbod goed werken in de openbare ruimte. 
In plaats van het voor basketbal traditionele vijf tegen 
vijf wordt er dan drie tegen drie gespeeld. Dit maakt de 
sport aantrekkelijker, er hoeven minder mensen aanwe-
zig te zijn en iedereen blijft bij het spel betrokken. Haal 
vervolgens het spel uit de sporthal naar pleintjes en 
trapveldjes en u heeft het concept ‘Streetwise Sporten’.

Wie iS verantWoorDelijk voor StreetWiSe 
SPorten?
Voor het stimuleren van het sporten in de openbare 
ruimte zijn grofweg twee partijen nodig:

1. de gemeente, die verantwoordelijk is voor (een deel 
van) de fi nanciering en het beheer en onderhoud van 
pleintjes of trapveldjes. De gemeente moet ook bereid 
zijn een (combinatie)functionaris aan te stellen die 
de sportactiviteiten coördineert en afstemming zoekt 
met maatschappelijke organisaties (sportbuurtwerk, 
woningbouw) en scholen;

2. sportbonden en -verenigingen zijn nodig voor het 
verzorgen van structurele en aantrekkelijke sport-
activiteiten die op laagdrempelige manier op de 
playgrounds worden aangeboden. Deze partijen zijn 
verantwoordelijk voor de inhoud van het aanbod, 
eventueel in samenwerking met andere partijen zoals 
sportbuurtwerkers. Schoolsportverenigingen zijn in-
teressante voorbeelden van samenwerkingsverbanden 
tussen scholen en sportverenigingen op wijkniveau. 
Dit principe sluit prima aan bij ‘Streetwise Sporten’.

hoe WorDt StreetWiSe SPorten vorm-
GeGeven?
Om te beginnen is het van fundamenteel belang dat de 
gemeente in de wijk draagvlak creëert voor de aanleg 
van een playground waarbij activiteitenbegeleiding 
wordt aangeboden. Om het aanbod te laten aanslui-
ten bij de wensen van de bewoners, is een behoef-
tenonderzoek cruciaal. Welke sportwensen of welke 
verwachtingen hebben de bewoners ten aanzien van 
sporten in hun wijk? Vervolgens is het aan de gemeente, 
sportbond en foundations (Johan Cruyff Foundation, 
Richard Krajicek Foundation, Zoneparcs, etc.) om een 
playground te ontwikkelen. Het gaat hier om zowel de 
hardware (materialen) als de software (activiteiten) van 
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wijken, naar sportverenigingen toe te leiden. Uit dit 
vierjarige programma en het eindrapport ‘Opbrengsten 
van Meedoen’ van het Mulier Instituut bleek dat er voor 
basketbal voldoende belangstelling bestaat, mits er ook 
verenigingslidmaatschap en goede begeleiding worden 
geboden. Daarnaast is gebleken dat alternatieve vormen 
van spelaanbod goed werken in de openbare ruimte. 
In plaats van het voor basketbal traditionele vijf tegen 
vijf wordt er dan drie tegen drie gespeeld. Dit maakt de 
sport aantrekkelijker, er hoeven minder mensen aanwe-
zig te zijn en iedereen blijft bij het spel betrokken. Haal 
vervolgens het spel uit de sporthal naar pleintjes en 

Sporten in de wijk is een van de punten in het sportbeleid 

van het huidige kabinet. Dat is geen vreemde gedachte, want 

dankzij het organiseren van activiteiten op schone en veilige 

playgrounds wordt effi ciënt omgegaan met de beperk-

te ruimte die een gemeente doorgaans heeft. bo-

vendien draagt sporten in de wijk bij aan sociale 

en gezondheidsdoelstellingen: laagdrempelig 

beweegaanbod voor iedereen. vandaar dat 

bij de nederlandse basketball bond (nbb) de 

vraag rees: hoe maakt u basketbal en andere 

sporten beoefenbaar en zichtbaar in wijken en 

buurten?

30



een playground. Tijdens de aanleg van een veldje of de 
herinrichting van een buurt dient de rol van de coördi-
nator te zijn uitgekristalliseerd. Ook moeten meerdere 
vragen zijn beantwoord: Welke uitvoerende partijen 
(welzijn, scholen, verenigingen) zijn geïnteresseerd in 
samenwerking, hoe ziet de afstemming van activiteiten 
eruit en wie trekt de kar? Zodra de sportactiviteiten 
plaatsvinden, moet duidelijk zijn hoe vaak en door wie 
de betreffende playground wordt onderhouden.

hoe kanSrijk iS StreetWiSe SPorten?
Door middel van onderzoek, dat voor ‘Streetwise 
Sporten’ is uitgevoerd door het Mulier Instituut, komen 
zowel de kritische succesfactoren als mogelijke struikel-
blokken naar voren. Een aantal kritische succesfactoren 
op het gebied van hard- en software op een rijtje.

Hardware

• Kracht zit in de uniciteit van de playgrounds.
• Meerdere (kleinere) playgrounds werken beter dan 

één grote multifunctionele playground.
• Behoeftenonderzoek onder bewoners voorafgaand 

aan de aanleg van een playground is nodig.
• De playground is mooi, schoon en veilig, ook na de 

realisatieperiode.

Software

• Samenwerking betrokken partijen (bonden, gemeen-
ten, foundations, wijkorganisaties, scholen) bij activi-
teitenaanbod.

• Eén organisatie wordt aangewezen als eindverant-
woordelijke.

• Vooraf de continuïteit van activiteiten waarborgen.
• Biedt alternatieve en laagdrempelige vormen van 

sport en sportlidmaatschap.
• Kies op basis van het (behoeften)onderzoek voor 

enkele sporten die passen binnen de doelgroepen die 
zich binnen de buurt/omgeving bevinden.

baSketballen oP cruyff courtS
De partijen die tot nu toe binnen ‘Streetwise Sporten’ 
betrokken waren (bonden, gemeenten, foundations, 
playgroundontwikkelaars, wijkorganisaties), zijn 
enthousiast. Met de opgedane informatie en eerste 
stappen tot samenwerking heeft het project dan ook 
zeker kans van slagen. Zo sloot de NBB recentelijk een 
samenwerkingsverband met de Johan Cruyff Founda-
tion, zodat naast voetbal ook basketbalvoorzieningen 

op de Cruyff Courts aanwezig zijn. Op haar beurt zal 
de NBB op zoek gaan naar basketbalverenigingen die 
activiteiten op de Cruyff Courts kunnen aanbieden. Een 
soortgelijk samenwerkingsverband is vorige maand ook 
met de Atletiekunie gesloten.

oProeP aan Gemeenten
Bovengenoemde samenwerkingsverbanden zijn gericht 
op enkele takken van sport (basketbal en atletiek) en 
worden nog niet sportbreed gedragen. Het is daarom 
nu zaak om ‘Streetwise Sporten’ in de praktijk te testen 
door pilots uit te zetten binnen één of meerdere ge-
meenten die sport terug willen brengen naar de wijken. 
Gemeenten met interesse in het draaien van een pilot 
en/of de digitale versie van het ‘Streetwise Sporten’-
rapport kunnen contact opnemen met de Nederlandse 
Basketball Bond, via gerge.emmen@nbb.basketball.nl.

   Creëren van 
draagvlak in de wijk 
is essentieel 
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Alliantie georganiseerde 
sport en overheid werkt

‘mee-
Doen 
alle Jeugd 
door sport’ 
succesvol in 
achterstands-
wijken

n 2006 stelden de ministeries van VWS en WWI het 
programma ‘Meedoen Alle Jeugd door Sport’ in. 
Het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen 

(NISB) coördineerde met medewerking van de 
Nederlandse Sport Alliantie (NSA) de inzet van negen 
sportbonden en elf gemeenten. De deelnemende sport-
bonden waren de Judobond, het Korfbalverbond, de Atle-
tiekunie, de Gymnastiekunie, de Base- en Softball Bond, 
de Basketball Bond, de Krachtsport- en Fitnessfederatie, 
de Voetbalbond en de Zwembond. De elf gemeenten 
waren Arnhem, Amsterdam, Dordrecht, Den Haag, 
Eindhoven, Enschede, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, 
Utrecht en Zaanstad.

In veel wijken hebben de sportverenigingen een maat-
schappelijke functie vervuld; daarnaast hebben de 
Meedoen-verenigingen in vijf jaar tijd netto 27.000 meer 
jeugdleden gekregen: van dansgymnastiek en korfbal 
tot bijvoorbeeld basketbal en vechtsport. Het overgrote 
deel van de betrokken verenigingen verwacht dat de 
Meedoen-aanpak blijft inspireren voor bevordering van 
jeugdsport, ook nu het programma in december 2010 
offi cieel is afgesloten.

SamenWerkinG Gemeenten en SPortbonDen
Voor het eerst is op vrij grote schaal een samenwerking 
gegroeid tussen sportbonden en grote gemeenten om 
clubs te helpen bij het stimuleren van jeugdsport. 
Sportbonden hebben de clubs geholpen bij het verbete-
ren van het sociaalpedagogisch klimaat, het versterken 
van het jeugdkader, het betrekken van ouders van 
jeugdleden bij de clubs en het aantrekkelijker maken 
van het kennismakingsaanbod van de verschillende 
takken van sport. Gemeenten zijn goed te spreken over 
de samenwerking met de georganiseerde sport, die door 
het Meedoen-programma weer in het brandpunt van 
het lokale beleid is komen te staan.

reSultaten
Het W.J.H. Mulier Instituut deed onderzoek naar de 
resultaten van Meedoen en bundelde dit in het rapport 
Opbrengsten van Meedoen. Meedoen leverde kwantitatieve 
resultaten (grotere jeugdafdelingen bij de deelnemende 
clubs) en kwalitatieve resultaten op. Mede door Mee-
doen wisten de betrokken bonden ruim 27.000 nieuwe 
jeugdleden te werven, gemiddeld vijftig per deelnemen-
de vereniging. Dat betekent een groei van gemiddeld 
dertig procent per deelnemende club. Daarmee ontwik-
kelden de ledentallen van de Meedoen-verenigingen 
zich aanmerkelijk gunstiger dan die bij andere bonden 
en verenigingen. De sterkste groei deed zich voor bij de 
allochtone jeugdleden (59%), maar ook bij de autochto-
ne jeugdleden was de groei behoorlijk (20%). De achter-
stand in sportdeelname blijft bij allochtone meisjes het 
grootst. Hoewel het verschil in sportdeelname tussen 
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De sportclub wordt steeds meer het marktplein van de 

buurt, de plek waar alles en iedereen samenkomt. De 538 

sportverenigingen die hebben deelgenomen aan het pro-

gramma ‘meedoen alle jeugd door Sport’ zijn aantoonbaar 

sterker, groter en maatschappelijk bewuster geworden. zij 

tonen aan dat sport in achterstandswijken een belangrijke 

bijdrage levert aan leefbaarheid en 

gezondheid. De meedoen-aanpak 

blijkt succesvol voor het stimule-

ren van sport en bewegen in de 

wijk: vele duizenden jonge-
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autochtone en allochtone jeugd is afgenomen, zijn al-
lochtone kinderen nog steeds minder vaak lid van een 
sportvereniging dan autochtone kinderen.

SucceSSen verSPreiDen
De cijfers van ledenwinst spreken voor zich, maar Mee-
doen is meer. De deelnemende verenigingen zijn sterker 
geworden, beschikken over meer (opgeleid!) kader, 
treden naar buiten, sluiten allianties met scholen en 
wijkinstellingen en bouwen zo aan een sterke jeugdaf-
deling. Meedoen-verenigingen kregen ondersteuning 
bij het betrekken van ouders van nieuwe jeugdleden bij 
de club, zodat ook het reservoir aan vrijwilligers kon 
meegroeien. Op dit vlak zijn nog slagen te maken, zo 
blijkt uit het onderzoek, maar Meedoen is nadrukkelijk 
een stap in de goede richting geweest. Veel Meedoen-
verenigingen professionaliseren, omdat de verenigings-
organisatie in staat moet zijn een maatschappelijke rol 
te spelen die op zijn beurt de clubcultuur beïnvloedt. 
Zo beschikken relatief veel Meedoen-verenigingen over 
een combinatiefunctionaris of verenigingsmanager. 
Meedoen is dus niet alleen een kwantitatieve opgave 
gebleken, maar ook een kwalitatieve.

leerPunt
Eén van de leerpunten betreft de selectie van vereni-
gingen. Meedoen leerde dat vooral sterke en vitale 
verenigingen dergelijk project succesvol kunnen uitvoe-
ren. Daarnaast is draagvlak binnen het bestuur en de 
vereniging als geheel van groot belang gebleken voor 
het welslagen van het project. De kennis over Meedoen 
is nu voor iedereen beschikbaar. NISB en NSA hebben 
samen met bonden en gemeenten de kennis en erva-
ringen vertaald naar bruikbare aanpakken voor andere 
bonden, gemeenten en verenigingen. De innovatieve 
ontwikkelingen zijn ook vastgelegd in de bundel Leren 
van Meedoen; bron van kennis en ervaring.

verSterkinG breeDteSPort
Bonden en gemeenten zijn in 2011 vooral actief met 
het verankeren van de opbrengsten van Meedoen bij de 
deelnemende verenigingen. Het gaat er immers om dat de 
clubs Meedoen nu grotendeels zelf voortzetten. Relatief 
veel clubs hebben de beschikking over een combinatie-
functionaris. Die kan een sleutelrol spelen bij het voort-
zetten van de maatschappelijke rol van de verenigingen, 
bijvoorbeeld bij het onderhouden van contacten met de 
scholen, de opgerichte dependance of satellietclub en an-
dere externe contacten. Andere verenigingen zullen hier 
het eigen kader voor benutten met een lichte vorm van 
ondersteuning door de bond of gemeente. Alle Meedoen-
bonden beschouwen Meedoen als substantieel onderdeel 
van hun jeugdsportbeleid, waarbij de aandacht vooral 
uitgaat naar het versterken van de breedtesport: werving 
en behoud van jeugdleden, kwalitatief goed kader en een 
aantrekkelijk, pedagogisch verantwoord jeugdsportkli-
maat bij maatschappelijk actieve verenigingen.

nooDzakelijke lokale SamenWerkinG
Meedoen Alle Jeugd door Sport wijst uit dat gezamen-
lijk optrekken van de georganiseerde sport en overheid 
noodzakelijk is. Lokale overheden spelen een sleutelrol 
met investeringen in de verenigingssport, want daar gaat 
immers continuïteit vanuit. De bal ligt met name op 
lokaal niveau: zo zouden gemeenten bijvoorbeeld inspan-
ningen op het gebied van Meedoen kunnen hanteren als 
subsidiecriterium voor verenigingen. Meedoen heeft laten 
zien hoe sport kansarme jongeren een doel, structuur en 
mogelijkheden biedt. Daarmee kan sport ook maatschap-
pelijke problemen en bijbehorende kosten voorkomen.

voor meer informatie www.meedoenallejeugddoorsport.nl, daar is 

naast het rapport Opbrengsten van Meedoen ook de Eindrapportage 

Sportzorg te downloaden.

De tOP 5 OPBreNGSteN 
VAN MeeDOeN
1. 27.000 nieuwe jeugdleden uit achterstandswijken extra 

bij 538 Meedoen-verenigingen.
2. 538 verenigingen in de grote steden die structureel 

samenwerken met de gemeente en instellingen in de 
wijk aan het bereiken van maatschappelijke doelen

3. Meer goed opgeleid jeugdkader bij de Meedoen-vereni-
gingen.

4. Een verbeterd pedagogisch klimaat op de Meedoen-
verenigingen

5. eer betrokkenheid en vrijwillige inzet van jeugdleden 
en hun ouders.
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Sociale samenhang 
nagenoeg 
onveranderd
De afgelopen vijftien jaar is de 
sociale samenhang in Nederland 
gelijk gebleven en op sommige ter-
reinen zelfs toegenomen. Dit wordt 
geconcludeerd in het Rapport Sociale 

Samenhang. Participatie, vertrouwen en in-

tegratie, van het Sociaal en Cultureel 
Planbureau (te downloaden via www.
scp.nl). Interessante bevindingen uit 
de publicatie zijn:

• bijna iedereen heeft minstens een 
keer per week contact met fami-
lieleden buiten het eigen huishou-
den, vrienden of bekenden, of met 
buren;

• de deelname aan vrijwilligerswerk 
is licht gegroeid, ruim vier op de 

tien personen zetten zich één keer 
of vaker per jaar in als vrijwilliger;

• gemiddeld spendeert een vrijwil-
liger zo’n vijf uur per week aan 
vrijwilligerswerk;

• het vertrouwen in de medemens 
en in maatschappelijke en politie-
ke instituties is iets toegenomen;

• vooral de lager opgeleide bevol-
kingsgroepen zijn doorgaans 
minder actief en hebben minder 
sociaal en institutioneel vertrou-
wen dan andere groepen.

Hoe ouder 
hoe gelukkiger
“Ouderdom komt met gebreken”, zo luidt het 
gezegde. Maar wie denkt dat alles bergafwaarts 
gaat naarmate u ouder wordt, heeft het mis – zo 
wordt gesteld in het blad The Economist (18-31 de-
cember 2010). Het patroon van levensgeluk volgt 
geen dalende lijn, maar heeft een U-vorm: aan het 
begin van het volwassen leven zijn mensen over het 
algemeen behoorlijk gelukkig. Vanaf hier gaat het 
bergafwaarts, met als dieptepunt de midlifecrisis. 
En daarna gaat de lijn, verrassend genoeg, weer 
omhoog.

4  10
Nederlanders 
zetten zich één 
keer of vaker 
per jaar in als 
vrijwilliger

op de

Van gelukkig zijn, 
wordt men gezond

WiSt
u dat...
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Mensen die een tot drie uur per 
week sporten, hebben vijftig 
procent minder kans om over 
een periode van drie jaar een 
psychische stoornis te ontwikke-
len dan mensen die geen actieve 
sport beoefenen. Dit blijkt uit een 
representatief onderzoek bij 6.646 
volwassenen van 18-64 jaar, uitge-
voerd door het Trimbos-instituut 
met fi nanciering van het Ministerie 
van VWS (Netherlands Mental Health 
Survey and Incidence Study-2). Het is 
overigens niet zo dat meer dan drie 
uur sporten resulteert in een nog 
beter effect.

laaGoPGeleiDen meer kanS
Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat 
in 2009/2010 1.896.700 volwassenen 
(18%) een psychische aandoening 
had. Daaronder wordt onder meer 
verstaan een stemmingsstoornis, 
angststoornis of stoornis door het 
gebruik van alcohol of drugs. Een 
veel groter aantal mensen (43%) 
heeft ooit in het leven een psychi-
sche aandoening gehad. Mensen 
met een laag opleidingsniveau 
(alleen vmbo) hebben een twee keer 
zo grote kans op een stemmings-
stoornis, zoals depressie of manie, 
dan iemand met een universitaire 
opleiding of hbo.

PoSitieve invloeD van SPort
Naast een kleinere kans op het 
ontwikkelen van een psychische 
stoornis draagt sporten ook bij aan 
een sneller herstel. Mensen met een 
recente psychische stoornis zijn na 
drie jaar anderhalf keer vaker her-
steld van hun ziekte dan mensen 

met een psychische stoornis die 
niet sporten. De positieve invloed 
van actief bewegen op dit herstel is 
het grootst als er sprake is van een 
angststoornis.

overheiDSbeleiD: meer 
beWeGen
De resultaten van het rapport 
ondersteunen het beleid van de 
overheid om sporten te stimuleren. 
De GGZ-preventie zou zich meer 
kunnen richten op het stimuleren 
van bewegen bij gezonde mensen 
en bij groepen waarvan bekend is 
dat ze risico lopen op het ontwik-
kelen van een psychische stoornis. 
Dit kan mensen aanzetten tot meer 
bewegen en de drempel hiervoor 
verlagen.

bron: Graaf de, R.; M. ten Have en S. van 

Dorsselaer (2010), De psychische gezondheid 

van de Nederlandse bevolking. NEMESIS-2: 

Opzet

onDerzoeken naar Geluk
Onderzoekers aan Darthmouth University in de VS 
keken in 72 landen naar de leeftijd waarop mensen 
het minst gelukkig zijn. Het gemiddelde ligt op 
46 jaar. Dat betekent dat mensen zowel voor als na 
deze leeftijd gelukkiger zijn. Bij onderzoek aan de 
Duke University in de VS werd een groep dertigja-
rigen en een groep zeventigjarigen gevraagd welke 
groep ze dachten dat gelukkiger was. Beide groepen 
wezen hierop naar de dertigjarigen. Vervolgens 
werd de deelnemers gevraagd naar hun persoonlijke 
welzijn. Wat bleek? De zeventigjarigen waren geluk-
kiger.

GelukkiG fit en GezonD
Bijkomend voordeel van gelukkig zijn, is dat men 
er gezonder van wordt. Verschillende onderzoeken 
wezen uit dat mensen die aangaven dat ze gelukkig 
waren, minder snel verkouden werden en, als ze 
het wel werden, minder symptomen hadden. Ook 
wondjes genezen sneller bij mensen die aangeven 
dat ze gelukkig zijn. Dit effect kan nog eens worden 
versterkt door ook op hogere leeftijd voldoende 

te bewegen en te sporten. 
Hierdoor ontmoeten 

ouderen andere men-
sen, krijgen ze meer 
zelfvertrouwen, blijven 

ze langer zelfstandig, 
kortom: het maakt fi tter 
en gezonder en voorkomt 
een hoop chronische 

aandoeningen.

meer weten over sporten voor 
ouderen? kijk op www.nisb.nl 
bij doelgroep ouderen en op 
www.fi tforlifenederland.nl.

Op hogere leeftijd 
voldoende 
bewegen en 
sporten loont

minder kans op 
psychische 
stoornis 
dankzij sport

Sporten 
vermindert 
kans op 
psychische stoornis

50%
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oor kwetsbare groepen in de 
samenleving zoals ouderen, 
daklozen, drugsverslaafden en 

mensen met een psychische stoornis is de 
stap naar een reguliere sportvereniging 
te groot. Hoewel de ervaring leert dat 
deze doelgroepen gebaat zijn bij bewegen, 
moet het aanbod voor hen anders worden 
ingericht. In de kaders leest u over twee 
projecten in Almere die met vernieuwend 
en kwalitatief goed aanbod een cross-over 
hebben gemaakt tussen de beleidsvelden 
Wmo, sport en bewegen, en cultuur.

SamenWerken PaSt bij De Wmo
De Wmo wordt ook wel participatiewet 

genoemd en gaat dus verder dan al-
leen maar individuele verstrekkin-

gen. De praktijkvoorbeelden uit 

Gemeente in rol 
van reGiSSeUr

begin 2011 vonden drie bestuurlijke bijeenkomsten plaats in het kader van ‘Sportief participeren’, elk 

met zijn eigen thema. Doel van deze bijeenkomsten was om te inspireren, discussiëren en input verga-

ren vanuit de bestuurlijke laag. De eerste bijeenkomst was in almere, met als thema: ‘(re)integratie door 

participatie’. hoe kunnen we zo veel mogelijk mensen, vooral de kwets-

bare groepen, zo lang mogelijk laten deelnemen aan 

de maatschappij? Wethouders discussieerden over 

waarom en hoe de beleidsvelden Wmo en sport nog 

beter met elkaar moeten samenwerken. zij kwam al 

snel tot de conclusie: de gemeente moet de rol van 

regisseur gaan vervullen. De belangrijkste uitkomsten 

van deze discussie 

vindt u in dit arti-

kel terug. 
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trouwde gezichten voor de doelgroep. 
Daarbij kan de sportvereniging wél 
een rol spelen, dat kan ze echter niet 
alleen. Samenwerking is ook hierin 
het sleutelwoord. Laat bijvoorbeeld 
opbouwwerkers en andere deskundigen 
(therapeuten, pedagogen e.d.) een rol spe-
len in de vereniging. Waak ervoor dat 
sportverenigingen zelf gaan ‘hobbyen’ 
en neem als gemeente de leiding: faci-
liteer de samenwerking en zorg voor 
kwaliteit voor de burgers!

Praktijk: WijkGericht Werken
Als het om de uitvoering van het beleid 
gaat, komt de term wijkgericht werken 
aan de orde. Daarmee creëert de gemeen-
te een schaal waarin de menselijke maat 
centraal staat en lokale organisaties hun 
werk kunnen doen. Binnen dit wijkge-
richt werken kan de combinatiefunctio-
naris een belangrijke rol spelen om een 
brug te slaan tussen scholen, culturele 
instellingen en sportverenigingen.

rol SPortvereniGinGen
Hoe zit het eigenlijk met de rol van die 
sportverenigingen? Zij zijn van oorsprong 
opgericht voor en door een bepaalde 
groep, waardoor ze zich afsluiten van de 
maatschappij. In principe zijn sport-
verenigingen niet ingericht om maat-
schappelijke functies te vervullen. Voor 
kwetsbare groepen in de samenleving, 
die buiten de oorspronkelijke doelgroep 
van de vereniging vallen, is de stap naar 
een reguliere vereniging vaak te groot. 
Beide partijen moeten aan elkaar wennen 
en een tussenstap is daarom nodig. Dat 
kan in een vertrouwde omgeving met ver-

Almere laten zien dat sport zowel fysiek 
als mentaal ervoor kan zorgen dat mensen 
langer blijven meedoen in de maatschap-
pij. Daarom is het logisch dat verbindin-
gen worden gezocht tussen de Wmo, sport 
en andere beleidsterreinen. Wat is daar 
voor nodig?

vereiSten bij beleiDSvorminG
Kansen voor samenwerking en integraliteit 
liggen voornamelijk op de beleidsvelden 
Wmo, gezondheid en sport en bewegen. 
Om deze samenwerking te kunnen be-
reiken, spelen ten eerste bestuurders een 
belangrijke rol. Een vereiste is dat ze dienst-
baar zijn aan de samenleving. Dat wil zeg-
gen dat een bestuurder weet wat binnen de 
samenleving leeft en de kunst beheerst dat 
wat er speelt te vertalen naar beleid.
Ten tweede is een flexibele houding van 
de gemeente nodig, die de rol van organi-
sator van ontmoetingsplatformen op zich 
neemt. Bestaande structuren, instituten 
en programma’s dienen opnieuw tegen 
het licht te worden gehouden zodat de 
gemeente als regisseur kan optreden 
bij het leggen van verbindingen tussen 
de verschillende sectoren. Hierdoor kan 
een lokaal netwerk worden gebouwd, 
waarbinnen verschillende sectoren en 
aanbieders worden gestimuleerd samen 
te werken op het gebied van Wmo, ge-
zondheid en sport en bewegen. Daarbij is 
de gemeente de regisseur die de samen-
werking tussen de verschillende sectoren 
draagt.

Just Us bevordert 
participatie 
door sport
Anno 2011 hebben twee activiteitenbegelei-
ders van Kwintes stichting ‘Just Us’ opgericht 
om via sport nog meer zwerfjongeren te be-
trekken bij de maatschappij en hen op andere 
gebieden, bijvoorbeeld bij schuldsanering en 
huisvesting, te ondersteunen. De cliënten 
van Kwintes die eraan meewerkten, laten we-
ten dat zij door dit project en de begeleiding 
hun leven weer op de rails hebben gekregen. 
Zij tellen door dit project weer mee, kunnen 
trots zijn op zichzelf en hebben weer een 
doel in hun leven.

Sport&Dance4All
In Almere-Muziekwijk vond het sport- en beweegproject ‘Sport&Dance4All’ plaats: een mooi 
voorbeeld van re-integratie door sociale participatie ten behoeve van kinderen die gedurende de 
zomervakantie overdag aan de straat zijn overgeleverd. Kwartiermaakster Hilleke Linthorst van 
Kwintes stelde een team samen dat bestond uit activiteitenbegeleiders, zwerfjongeren, mensen 
met langdurig psychiatrische problematiek (allen van Kwintes) en zo veel mogelijk externe part-
ners die ook baat konden hebben bij het project. In het kader van buurtgericht samenwerken, 
speelden combinatiefunctionarissen en de lokale handbalvereniging een belangrijke rol. Tot slot 
was het een fantastische stageplaats en voor vrijwilligers een bijzondere leerervaring.

Het gevarieerde team liet zes weken lang, drie dagen per week, gemiddeld zestig kinderen 
per dag aan allerlei sportieve activiteiten meedoen. De zwerfjongeren vervulden functies als 
scheidsrechter, fotograaf, wedstrijdsecretaris et cetera. De opzet van ‘Sport&Dance4All’ stak zo 
goed in elkaar dat voormalig Minister van Sociale Zaken, Piet Hein Donner, aanwezig was om het 
project te openen. Dat is mede te danken aan de intensieve communicatiestrategie van Hilleke 
Linthorst die de Almerense samenleving en de betrokken partijen constant op de hoogte hield 
van het project, wat zorgde voor draagvlak onder de inwoners van Almere.

Het motto van ‘Sport&Dance4All’, ‘iedereen in z’n eigen kracht’, werd in die communicatie 
steeds duidelijk naar voren gebracht. Want het gaat hier om meer dan alleen een sport- en 
beweegproject. ‘Sport&Dance4All’ is namelijk naast een opvang voor kinderen die tijdens de 
schoolvakantie aan de straat zijn overgeleverd, een leerplaats voor ervaringsdeskundigen, een 
veilig re-integratietraject voor zwerfjongeren en mensen met psychiatrische problemen en een 
broedplaats voor beginnende kunstenaars.
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Goirle gaat back 
to basics

BestUUrlijke discUssie over sportief participeren, deel 2

D

bij de tweede bestuurlijke bijeenkomst stond de Wmo & sport-karavaan stil in eindhoven. hier stond het thema ‘Drem-

pels voor participatie?’ centraal. bijkomende vraag was: hoe zorgen we ervoor dat iedereen ook écht kan meedoen? 

een drukbezochte bijeenkomst waar veel wethouders met diverse portefeuilles aanwezig waren. na het bespreken van 

enkele inspirerende voorbeelden gingen zij net als in almere met elkaar in discussie. De conclusie? De tijden van ‘handje 

ophouden bij de gemeente’ zijn voorbij, gemeenten sturen nu op eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid! Daar-

bij dienen gemeenten ook de hand in eigen boezem te steken en de eigen organisatie kritisch onder de loep te nemen. 

hieronder het verslag van een boeiende discussie. 

Gemeentelijke ontschotting 
en cultuuromslag nodig

Een mooi voorbeeld van een gemeente die een in-
tegrale beleidsvisie heeft opgesteld, is gemeente 
Goirle. Deze visie kreeg de veelzeggende titel Back 

to Basics. Goirle zit volop in en beleidsmatige kan-
teling om tot een integrale nota van de afdelingen 
Wmo, sport, onderwijs en cultuur te komen. Aanzet 
van deze kanteling waren bezuinigingen, maar deze 
motivatie bleek al gauw niet tot gewenste resultaten 
te leiden. Niet de financiële, maar juist de overkoe-
pelende maatschappelijke doelstellingen van de ge-
meente moesten in het proces van integratie leidend 
worden. En daarvoor was een kanteling van de gehele 
gemeentelijke organisatie nodig: van de ouderwetse 
kolommenbenadering naar een matrixbenadering. 
Samen werken aan dezelfde maatschappelijke doelen 
bleek het ei van Columbus.
Back to Basics is inhoudelijk gestoeld op termen als 
eigen kracht en zelfredzaamheid van de burgers. 
Participatie is een middel geworden in de voor hun 
leidende verantwoordelijkheidsladder. Deze ladder is 
in het kader van het project ‘De Kanteling’ van VNG 
opgezet en onderscheidt vier typen ondersteuning: 
eigen kracht, sociale omgeving, algemene voor-
zieningen en de individuele voorzieningen. Goirle 
voegde hier nog twee extra typen aan toe:

1. preventie;
2. eigen kracht;
3. maatschappelijke samenhang;
4. algemene middelen;
5. lichte individuele middelen;
6. zware individuele middelen;

e Wmo is in 2007 ten 
onrechte gepositioneerd 
als een zorgwet, terwijl het 

veel meer een participatiewet is. 
Daarom dient de Wmo dus ook als 
zodanig te worden neergezet: een 
participatiewet die bij gemeenten 
zowel op bestuurlijk als op ambte-
lijk niveau om ontschotting vraagt. 
Een andere ontwikkeling is dat de 
overheid pas sinds de laatste jaren 
stuurt op eigen verantwoordelijkheid 
van de bevolking. Dit laatste vraagt 
om een cultuuromslag in Nederland. 
De tijden waarin mensen konden 
aankloppen bij de gemeente voor een 
scootmobiel, terwijl ze wel de meest 
luxe auto’s aanschaften, zijn voorbij. 
Gemeenten sturen nu aan op eigen 
verantwoordelijkheid en zelfred-
zaamheid. Kortom, de tijden van 
pamperen liggen achter ons en de tijd 
is daar om een economisch vraagstuk 
te maken van de samenwerking tus-
sen de beleidsvelden Wmo en sport. 
Nu veel gemeenten bezuinigen, zien 
de meeste bestuurders dit als een 
kans om integraal werken binnen 
de gemeente te stimuleren en in te 
voeren.

PreStatieGerichte SubSiDieS
De tijd van ‘alleen maar de hand 
ophouden’ bij de gemeente is zoals 
gezegd voorbij. Daarom zijn er meer-
dere gemeenten die hun subsidiestel-
sel voor sportverenigingen opnieuw 
hebben ingericht. In veel gevallen 

wordt een koppeling gemaakt tussen 
de mate waarin een sportvereniging 
een bijdrage levert aan de gemeente-
lijke maatschappelijke doelstellingen 
enerzijds en de hoogte van de subsi-
die anderzijds. Subsidies worden dus 
prestatiegericht ingezet. Er zijn ech-
ter ook gemeenten die deze vorm van 
prestatiebeloning beschouwen als 
het einde van het je vrijwillig inzet-
ten voor een ander. Vrijwilligerswerk 
zou namelijk iets moeten zijn wat 
ook zonder een (financiële) beloning 
veel voldoening oplevert.

De tijden van 

‘handje 
ophouden bij 
de gemeente’ 
zijn voorbij
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Ook sportkoepel NOC*NSF gelooft in de 
sociale en maatschappelijke kracht van 
sport. De sportkoepel wil deze kracht 
beter benutten door in te zetten op de 
verhoging van sportparticipatie, het cre-
eren van een sociaal-pedagogisch vereni-
gingsklimaat en de sportvereniging maat-
schappelijk actief te laten zijn in de wijk. 
NOC*NSF geeft enkele goede voorbeelden 
uit de praktijk:

• ouderen: het Nationaal Actieplan Sport 
en Bewegen (NASB) dat veel verschijnings-
vormen kent. Bijvoorbeeld het programma 
‘Denken & Doen’ van de bridgebond. Dit 
is bridgen voor 55-plussers waarbij de 
bridgebond de bridgecursus levert en de 
gemeente de rol heeft van regisseur;

• jongeren: sportzorgtrajecten in het 
kader van het programma ‘Meedoen Alle 
Jeugd door Sport’, waarbinnen de jeugd-
zorg en de sport samenwerken om pro-
bleemjeugd weer de maatschappij in te 
helpen;

• mensen met een beperking: het 
project ‘Iedereen kan sporten’ in Venlo. 
Allerlei regionale partijen werken samen 
om meer gehandicapten aan het sporten 
te krijgen. Daarnaast zorgt het project 
‘Special Heroes’ (zie pagina 26) ervoor 
dat sport en speciaal onderwijs dichter bij 
elkaar staan. Via de inzet van combina-
tiefunctionarissen bieden beide partijen 
gezamenlijk een mooi gefaseerd sportaan-
bod.

Sociaal-pedagogische 
sportverenigingen

Gemeenten 
die drempels 
wegnemen
• utrecht: stelde wijksport- en wijkbeweegplan-
nen op waarbij per wijk een ‘beweegmakelaar’ ver-
antwoordelijk is voor de match tussen vraag en 
aanbod van sport en bewegen.

• groningen: sloot een convenant met zorgver-
zekeraar Menzis waardoor allerlei sportaanbod is 
opgenomen in de basisverzekering;

• heemskerk: creëerde een ontmoetingsplatform 
voor alle relevante lokale organisaties op het ge-
bied van welzijn, gezondheid en sport. Deze orga-
nisaties moesten kenbaar maken wat hun toege-
voegde waarde is voor de inwoners van Heemskerk. 
De gemeente is hier dus regisseur. Verder richtte 
de gemeente een burgerplatform op, dat met geen 
enkel cliëntenplatform gelieerd is. Dit blijkt een 
zeer goede manier om te vernemen wat er leeft 
onder de bevolking.

Beweegregisseur 
voor kwetsbare 
groepen
Een ander voorbeeld komt van de MOgroep Welzijn 
& Maatschappelijke Dienstverlening. Deze organisa-
tie stelde een visiedocument op met als titel Wel-
zijn als sport- en beweegregisseur voor kwetsbare 
groepen. De essentie van deze visie is de belang-
rijke rol van het beleidsterrein welzijn bij het be-
reiken van sociaal-maatschappelijke doelstellingen 
voor kwetsbare groepen. Sport en bewegen worden 
daarbij als interventiemiddel ingezet. Ook gemeen-
ten kunnen hierin een rol spelen, namelijk door het 
initiëren en stimuleren van samenwerking en het 
opzetten van integraal sport- en beweegbeleid. Aan 
zorgverzekeraars wordt in de visie een belangrijke 
rol toegedicht, aangezien zij via het opnemen van 
sport en bewegen in het basispakket en in hun aan-
vullende verzekeringen, een belangrijke stimulans 
kunnen geven aan het meer sporten en bewegen.
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SAMeNWerkeN 
      aan een olievlek van 
   iNteGrAAL WerkeN
tijdens de laatste bestuurlijke bijeenkomst in de raadskelder in ’s-hertogenbosch stond de vraag ‘Sociale cohesie en 

veiligheid door sporten en bewegen?’ centraal. het gesprek ging vooral over hoe gemeenten intern tot een meer in-

tegrale werkwijze kunnen komen en over hoe zij extern een regiefunctie in plaats van een uitvoerdersfunctie kunnen 

vervullen. Dat de werkwijze van gemeenten anders en daarmee efficiënter moet worden, stond voor alle aanwezigen 

vast. De conclusie was dan ook: “De gemeenten die nu voorop lopen, moeten de handen ineen slaan en een olievlek 

van integraal werken creëren!”

e Wmo komt voort uit de 
volksverzekering Algemene Wet 
Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). 

Dit was een verzekeringswet en daarmee 
gestoeld op het principe: “Ik heb er recht 

op en daarom wil ik het.” De Wmo is 
echter een participatiewet die, zoals ook 
tijdens eerdere bijeenkomsten naar voren 
kwam, veel meer uitgaat van de eigen 
verantwoordelijkheid en eigen kracht 

van de burger. Sport kan daarin een 
handig middel zijn, omdat sport ervoor 
kan zorgen dat mensen hun eigen kracht 
(her)ontdekken en weer op eigen kracht 
verder gaan – zoals terug te zien is bij de 

Foto: Jordy riphagen40



Doelbewust sporten!
Dit is een project uit ’s-Hertogenbosch dat goed past in het beleid van de 
stad, dat uitgaat van eigen kracht. Het project is gestoeld op het principe 
dat elke jongere zijn of haar eigen held heeft. In iedere Bossche wijk waar 
hangjongeren voor veel overlast zorgden, is een voetbalteam gevormd van 
deze jongeren die een voorbeeldfunctie in de wijk vervullen. Deze voetbal-
teams zijn als de topvoetballers van FC Barcelona van de desbetreffende 
wijk. Om onderdeel van dit team te zijn, hebben de jongeren rechten en 
plichten. Rechten zijn zaken als teamkleding, trainingen, status in de wijk 
en trainingskampen. De plichten zijn: je netjes en als een voorbeeldjon-
gere gedragen. Dat betekent onder andere dat je je opleiding afmaakt en 
je goed gedraagt. Wordt er buiten het sporten om tóch rottigheid uitge-
haald, dan wordt binnen het team de strafmaat (die voor het hele team 
geldt!) bepaald. Pas wanneer deze structuur goed staat, wordt geprobeerd 
de jongeren richting sportverenigingen te krijgen. Sportverenigingen zijn 
van oorsprong namelijk niet ingericht en toegerust om dit soort jongeren 
aan zich te binden. Daarom moet de gemeente investeren in de begeleiding 
van het team. Deze kosten wegen echter niet op tegen de kosten van bij-
voorbeeld schooluitval, die vele malen hoger zijn.

Stichting Meer dan Voetbal is een orga-
nisatie die sport, in dit geval voetbal, 
inzet voor maatschappelijke doeleinden. 
Zo ontwikkelde Meer dan Voetbal het con-
cept ‘Open Voetbalclub’ in het kader van 
het WK Bid 2018-22. De theorie hierach-
ter is dat voetbal bijdraagt aan zaken als 
participatie, gezondheid en sociale cohe-
sie. Voetbalverenigingen worden dan ook 
uitgedaagd zichzelf als ‘buurthuis van de 
toekomst’ te positioneren. Uitgedaagd dus 
om projecten te doen waarbij ze hun aan-
bod maatschappelijk verantwoord uitbrei-
den, bijvoorbeeld door ouderenvoetbal of 
door naschoolse opvang op de vereniging 
te starten. Het aangaan van structurele 
samenwerkingsverbanden is hierin voor 
een voetbalvereniging essentieel.

De Open Voetbalclub

verschillende best practices die tijdens 
de bijeenkomsten werden gepresenteerd. 
Mensen die even achterop raken, kunnen 
door gerichte sportieve programma’s weer 
terugkeren in de maatschappij.

Geen Wmo maar WmP
Omdat de burger centraal staat in de 
Wmo, is het voor gemeenten belangrijk 
geworden met de burgers het gesprek 
aan te gaan. Op deze manier moet worden 
gezocht naar de vraag achter de vraag, 
zodat van daaruit nieuwe collectieve 
arrangementen door het werkveld kun-
nen worden georganiseerd. Eigenlijk had 
de Wmo beter Wmp kunnen worden ge-
noemd: met de p van participatie in plaats 
van de o van ondersteuning. Want door het 
woord ‘ondersteuning’ kan de burger nog 
steeds het idee krijgen dat hij achterover 
kan leunen en wordt ondersteund. En dat 
is nu juist niet meer de bedoeling! De bur-
ger moet zelf in actie komen en heeft dus 

beleidsterreinen vaak intern en extern 
langs elkaar heen gewerkt. Dat kan en 
moet efficiënter:

• allereerst is het van belang de interne 
organisatie op één integrale lijn te krij-
gen;

• vervolgens is voor gemeenten naar 
buiten toe een heel nadrukkelijke rol 
als regisseur van samenwerking of ont-
moetingsplatformen, weggelegd. Alleen 
wanneer de gemeente ontmoetingsplat-
formen regisseert en het veld zelf de 
uitvoering verzorgt, zullen projecten 
beklijven;

• het is als gemeente essentieel om de 
partijen die beschikken over de beno-
digde houding te belonen. Het gaat dan 
om creativiteit, bevlogenheid en passie. 
Alleen met deze houding kunnen hei-
lige huisjes omver worden geworpen 
en samenwerkingsverbanden worden 
aangegaan.

Een mooi voorbeeld van een gemeente 
die in dit proces zit, is Zoetermeer. Daar 
wordt het integraal werken ook wel de 
‘satéprikker’ genoemd; een prikker die 
dwars door alle beleidsvelden heen gaat. 
Zoetermeer heeft in dit proces de finan-
ciële crisis gebruikt als hefboom voor 
integraal werken.

eigen verantwoordelijkheid om de eigen 
kracht (weer) te vinden.

SPortieve Wmo-kaart
Er vinden al veel sportieve en culturele 
projecten plaats die zich uitstekend lenen 
voor de prestatievelden uit de Wmo. 
Elkaar informeren en het communiceren 
van de goede voorbeelden, lijken dan ook 
goede oplossingen. NISB gaat werken aan 
een ‘sportieve Wmo-kaart’ die moet laten 
zien wat er in Nederland allemaal gebeurt 
op het gebied van Wmo en sport. Verder 
zijn er prestatievelden die helemaal 
evidence based zijn. Hiermee wordt bedoeld 
dat er al veel projecten zijn waarvan 
de financiële waarde is aangetoond en 
waarmee andere gemeenten zo aan de 
slag kunnen.

eerStelijnSzorGaanbieDerS
Een belangrijke rol is weggelegd voor de 
huisarts en andere eerstelijnszorgaanbie-
ders. Zij hebben ook met een kanteling te 
maken, namelijk die van curatieve naar 
preventieve zorg. Onderzoek toont aan 
dat een preventieve aanpak bij de huisarts 
en andere zorgaanbieders, die is gericht 
op sport en bewegen, een inverdieneffect 
heeft van 1 miljard euro in tien jaar.

Gemeente alS reGiSSeur
In gemeenten wordt nu door de diverse 

De Wmo had beter 
Wmp kunnen heten: 

met de p van 
participatie
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Nederland wordt 
in rap tempo ouder
Nederland vergrijst sneller en 
de levensverwachting ligt hoger. 
Die conclusie wordt getrokken 
in Bevolkingsprognose 2010–2060: 

sterkere vergrijzing, langere levensduur 
van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek. “Het aantal 65-plussers 
groeit tussen nu en 2040 van 2,4 
naar 4,6 miljoen, 143 duizend 
meer dan volgens de vorige prog-
nose,” zo valt in het rapport te 
lezen (het is te downloaden op 
www.cbs.nl). Ook wordt gesteld 
dat Nederlanders aanzienlijk ou-
der worden. Voor mannen stijgt 
de levensverwachting in de ko-
mende vijftig jaar van 78,8 naar 
84,5 jaar. Bij vrouwen van 82,7 
naar 87,4 jaar. Met 17,8 miljoen 
mensen is het maximale inwoner-
tal van ons land in 2040 ongeveer 
360 duizend hoger dan twee jaar 
geleden werd verwacht.

De sportieve 
levensloop
Een leven lang sporten is een steeds belangrijker be-
leidsthema. Geen vreemd gegeven in een samenleving 
waarin overgewicht al van jongs af aan een probleem 
is en waarin vergrijzing een verhoging van zorgkosten 
veroorzaakt. Van jong tot oud is bewegen en vitaliteit 
van groot belang. Eind 2010 kwam de vierde editie 
van de Rapportage sport uit, geschreven door het Sociaal 
en Cultureel Planbureau en het W.J.H. Mulier Insti-
tuut. Voor het eerst kreeg het een thema mee: Sport: 

een leven lang. Hoe ziet de sportieve levensloop van de 
Nederlander er eigenlijk uit?

 De frequente sportdeelname (veertig keer wekelijks 
sporten per jaar) is het hoogst onder kinderen: drie-
kwart van de zes- tot elfjarigen, bij de groep tussen de 
twaalf en zeventien jaar is dit 63 procent. Kinderen 
sporten vrijwel altijd in georganiseerd verband: maar 

liefst negentig procent is lid van een sportvereniging. 
Daardoor maken kinderen naar verhouding ook veel 
gebruik van officiële binnen- en buitensportaccom-
modaties.

verSchillen bij volWaSSenen
Bij volwassen ontstaan de verschillen in sportdeelname 
wanneer ze kinderen krijgen. Ouders met kinderen 
jonger dan zes jaar sporten minder dan mensen zon-
der kinderen. Wanneer de kinderen ouder worden, 
neemt de sportdeelname van de ouders weer toe. Als 
een ouder er alleen voor staat, is de sportdeelname 

87.4         is de gemiddelde 
  levensverwachting van 
 vrouwen in 2060

15%  van de 75-plussers  
sport minstens 
   veertig weken 
per jaar

WiSt
u dat...
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Gezondheidsvooruitgang in 
achterstandswijken
Bewoners van aandachtswijken voelen zich gezonder dan een aantal jaren 
geleden, blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS). Ook wordt er minder gerookt in aandachtswijken. Daarbij moet wel 
de kanttekening worden gemaakt dat de bewoners van aandachtswijken 
hun gezondheid als minder dan goed ervaren dan mensen die elders 
wonen.

kanttekeninGen
Bewoners van aandachtswijken hebben meer lichamelijke beperkingen 
en kampen meer met geestelijke ongezondheid. De leefstijl is eveneens 
minder goed: in de aandachtswijken wordt meer gerookt en minder aan 
lichaamsbeweging gedaan dan in de rest van het land. Daarnaast zijn er 
meer mensen met ernstig overgewicht. Zwaar alcoholgebruik vindt er 
niet vaker plaats.

oorzaken van Slechtere GezonDheiD
Ongeveer de helft van de verschillen in gezondheid en leefstijl tussen 
aandachtswijken en de overige grootstedelijke wijken kan worden ver-
klaard door verschillen in leeftijdsopbouw, geslacht, opleidingsniveau en 
herkomstgroepering. In de aandachtswijken wonen bijvoorbeeld relatief 
veel mensen met een laag opleidingsniveau.

ook minDer PSychiSch onGezonDe menSen
Sinds de instelling van aandachtswijken in 2007 gaat het daar echter wel 
beter met de gezondheid, blijkt uit het onderzoek. Het aantal mensen in 
aandachtswijken dat de eigen gezondheid als minder goed ervaart, nam 
af van dertig procent in de periode 2005/2007 tot een kwart in de periode 
2007/2009. Ook het aantal psychisch ongezonde mensen daalde van 21 
naar 17 procent. In de rest van Nederland was geen daling te zien en 
bleven de aantallen stabiel.

Download het rapport Gezondheid en leefstijl in aandachtswijken, overige stadswij-
ken en overig Nederland op www.cbs.nl. 

fors lager dan als twee volwassenen samen een gezin 
runnen. Ten tweede vormt werk een bron van verschil. 
Mensen met een betaalde baan sporten meer dan 
werklozen of arbeidsongeschikten.

toename van fySieke bePerkinGen
Het toenemen van fysieke beperkingen vanaf 45 jaar 
heeft negatieve consequenties voor de sportdeelname: 
mensen met matige of ernstige fysieke beperkingen 
sporten veel minder dan mensen zonder beperkingen. 
De slechte gezondheid kan een belemmering zijn om 
te sporten, of vormt een excuus om te stoppen met 
sporten. Voor mensen zonder beperkingen is gezond 
blijven juist een reden om aan sport te (blijven) doen.

meer vrije tijD, minDer SPort
De sportdeelname neemt echt af na het 65ste jaar: 
38 procent van de 65-74-jarigen en 15 procent van de 
75-plussers sport nog minstens veertig weken per jaar. 
Dit is opvallend omdat deze groep na de pensioen-
gerechtigde leeftijd over veel meer vrije tijd beschikt 
(59,6 uur per week). Traditionele denkbeelden over 
bezigheden die bij hun leeftijd passen, een afnemende 
fysieke energie en lenigheid en ervaren fysieke onge-
makken belemmeren een sportieve invulling hiervan. 
Van de 65-74-jarigen heeft 28 procent matige tot ern-
stige fysieke beperkingen, waarvan 6 procent ernstig. 
Bij de 75-plussers is dit 55 procent, waarvan 23 pro-
cent ernstig. Van de 65-74-jarigen beweegt 64 procent 
en van de 75-plussers 49 procent voldoende volgens de 
combinorm. Sport is slechts 5 procent van het totale 
beweegpatroon van de ouderen.

63%  van de 12-17-jarigen 
sport minstens 
veertig weken 
per jaar
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r zijn veel gemeenten waar het integraal 
werken door de diverse beleidsvelden of met ex-
terne organisaties helemaal niet zo vanzelfspre-

kend is. Er zijn vijf belangrijke redenen aan te wijzen 
waarom samenwerking niet van de grond komt.

financieel zWaar Weer
Veel gemeenten zitten anno 2011 in fi nancieel zwaar 

weer. Miljoenen euro’s moeten worden 
bezuinigd en er blijft in veel gemeen-

ten geen beleidsterrein gespaard. 
Hierdoor beperken veel gemeen-

telijke afdelingen zich tot hun 
taakstelling. Alles wat daar 

buiten valt, valt direct af, 
ook samenwerking met 

andere afdelingen of 
organisaties. Een veel-
gehoorde opmerking 
als: “Waarom samen-
werken als mijn eigen 
werk al zo onder druk 

staat?”, valt binnen 
deze categorie.

korte verSuS 
lanGe termijn
Een integrale werkwijze 
levert op lange termijn 
(fi nanciële) voordelen op, 
maar op de korte termijn 
moet er worden geïnves-
teerd: het afstemmen van 
de samenwerking en het 
overleg kost medewerkers en 
organisaties vooral veel tijd en 

dus ook geld. Daarnaast kunnen 
veel voordelen van integraal werken 
niet worden uitgedrukt in euro’s. 
Het gaat dan om ‘softe’ voordelen 

zoals meer werkplezier en meer 

integraal 
werken i

Obstakels wegnemen en aan de slag 

integraal werken,  loont de moeite!

bij het lezen van de vele goede voorbeelden in dit ma-

gazine lijkt samenwerking tussen de beleidsvelden 

Wmo, sport en relevante velden zoals welzijn en 

gezondheid iets vanzelfsprekends. een derge-

lijke integrale werkwijze lijkt ook alleen maar 

voordelen op te leveren: effi ciënter werken, 

meer duidelijkheid voor de bewoners en af-

nemers over de dienstverlening en het ef-

fectiever inzetten van subsidiegeld. als er zo 

veel voordelen aan kleven, hoe kan het dan 

dat niet elke gemeente inmiddels de integra-

le benadering heeft opgezocht? in dit artikel 

gaan wij allereerst op zoek naar de 

knelpunten die gemeenten ervaren 

bij het samenwerken. vervolgens 

laten wij u zien dat een integrale 

werkwijze relatief eenvoudig kan 

worden opgestart. Gemeenten die hier 

al ervaring mee hebben, laten u zien hoe zij 

deze manier van werken hebben ingevoerd. Waar-

mee start zo’n integrale werkwijze nu precies? Wat is 

daarvoor nodig? Welke fasen zijn er te herkennen in 

zo’n proces?

e
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duidelijkheid voor de afnemer. Met dit soort voordelen 
die zich ook nog eens pas op de lange termijn uitbeta-
len, hoef je bij veel leidinggevenden in deze tijden van 
bezuinigingen niet aan te komen.

uitvoerinG verSuS beleiD
Op uitvoerend niveau weten organisaties elkaar vaak 
wel te vinden. De organisaties die verantwoordelijk 
zijn voor de uitvoering zoeken hun partners als van-
zelfsprekend op. In veel gevallen is het voor hen zelfs 
noodzaak om tot samenwerking over te gaan. Denk 
bijvoorbeeld aan een buurthuis dat wil starten met 
sportaanbod, maar daar geen toerijkend budget of vol-
doende mensen voor heeft. De sportvereniging om de 
hoek is dan snel benaderd. Wat op uitvoerend niveau 
in veel gevallen vanzelfsprekend is, wordt anders op 
het moment dat het om beleidsmatige vastlegging 
gaat. Omdat de noodzaak tot samenwerken ontbreekt, 
blijft sportbeleid alleen sportbeleid en Wmo-beleid 
alleen Wmo-beleid.

comPetentieWijziGinG
Uitzonderingen daargelaten zijn beleidsmedewerkers 
bij gemeenten over het algemeen gewend om kaders 
te stellen waarbinnen activiteiten plaats dienen te 
vinden. Dit type medewerker is over het algemeen niet 
gewend om allerlei interne en externe initiatieven op 
zich afgevuurd te krijgen en op basis daarvan beleid te 
maken. Integraal werken, vraagt om een flexibele werk-
houding waarbij de behoeften van de klant, bewoner 
of afnemer meer centraal komen te staan. In hoeverre 
zijn beleids- makers in staat flexibel en vraaggericht te 
werken? Gedragsbeschrijvingen die bij samenwerken 
horen luiden als volgt:

• willen bijdragen aan een gezamenlijk resultaat, ook 
wanneer dit niet van direct persoonlijk belang is;

• zich willen inzetten om samen met anderen doelen 
te bereiken;

• informatie die voor anderen van belang kan zijn, 
tijdig doorspelen;

• optimaal gebruikmaken van kennis en expertise van 
anderen.

Dit doet de vraag rijzen in hoeverre de beleidsmede-
werkers hiertoe worden aangemoedigd dan wel geëqui-
peerd door hun organisatie? In dit laatste geval komen 
we uit bij de vijfde reden.

cultuur
Naast het feit dat medewerkers en het management 
niet altijd zijn toegerust met de juiste competenties en/
of instrumenten om samen te werken, zo is de cul-
tuur van veel organisaties evengoed niet ingericht op 
integraal werken. Dit betekent dat medewerkers en 
management niet of nauwelijks worden gestimuleerd 
of beoordeeld op de mate van samenwerken. Ook de 
effecten van hun werk in de samenleving worden niet 
of nauwelijks gemeten. Dit heeft tot gevolg dat de mate 
van integraal werken nu nog regelmatig valt of staat 
met de juiste persoon op de juiste plek en daarmee tot 
een toevalligheid wordt gereduceerd.

inSPirerenD en reSultaatGericht 
leiDerSchaP
Waar gaat integraal management en werken dan wel 
over? Integraal management in de publieke sector is 
inspirerend en resultaatgericht leiderschap met als 
kenmerken:

• medewerkers en actoren in de samenleving zodanig 
motiveren, dat zij optimaal willen bijdragen aan de 
resultaten van de organisatie;

• sturen op output die gericht is op effecten in de 
samenleving en geïntegreerd is met het beheer van 
productiemiddelen;

• delegeren van taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden tot zo laag mogelijk in de organisatie;

• elkaar aanspreken op het nakomen van management-
afspraken in het kader van politieke ambities en de 
organisatiestrategie.1

Wanneer u binnen uw gemeente moet constateren dat 
samenwerking tot op heden niet van de grond wil ko-
men, vindt u op de volgende twee pagina’s tips over hoe 
u tóch een begin kunt maken met integraal werken. 
Vervolgens vindt u nog twee pagina’s met organisaties 
waarbij u terecht kunt voor ondersteuning. En ont-
houd: de nadelen op de korte termijn wegen niet op 
tegen de voordelen op de lange termijn!

bron: Buurma, H. en C. Jacobs (red. 2007), 

Integraal management, inspirerend leiderschap in de publieke 

sector, Lemma, Den Haag, 3e herziene druk.

Obstakels wegnemen en aan de slag 

integraal werken,  loont de moeite!
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integraal 
werken ii

is uw gemeente klaar voor integrale werkwijze? Dan is er 

goed nieuws: u kunt een vliegende start maken. Gemeen-

ten die zowel intern als extern succesvol samenwerken, 

laten zien hoe u binnen uw gemeente integraal werken 

succesvol invoert. Waarmee start zo’n integrale werkwijze 

nu precies? Wat is daarvoor nodig? Welke fasen zijn er te 

herkennen in zo’n proces?

in zes fasen naar integraal werken

integraal werken,  een vliegende start
ieronder staat in zes fasen beschreven hoe 
u met integraal werken aan de slag kunt. 
Daarnaast zijn de acht kenmerken van werken 

volgens het programma Welzijn Nieuwe Stijl voor u op 
een rijtje gezet.

faSe 1  Ga intern oP zoek naar bereiDheiD 
tot SamenWerken
De eerste fase is relatief eenvoudig op te starten: deel 
de negen Wmo-prestatievelden uit onder uw collega’s 
van relevante werkvelden (zoals Wmo, sport, welzijn 
en gezondheid). Dit kan in de vorm van een ‘Wmo 
matrix’, zoals hieronder afgebeeld. Vraag vervolgens uw 
collega’s per prestatieveld aan te geven welke bestaande 
projecten eronder vallen. U ontvangt dus een ingevulde 
matrix retour.

faSe 2 analySeer De Wmo-matriX
De ingevulde matrix stelt u en uw collega’s in de ge-

legenheid op twee niveaus te inven-
tariseren: enerzijds waar eventuele 
dubbelingen in projecten zitten en 
anderzijds waar de open plekken zit-

ten. Deze fase levert u een geanaly-
seerde Wmo-matrix op en maakt 
duidelijk waar sprake is van 
gezamenlijke  maatschappelijke 
doelstellingen.

faSe 3   overleG over De 
Wmo-matriX
Plan één of meerdere overleg-

momenten met alle collega’s die een bijdrage hebben 
geleverd aan de Wmo-matrix en bespreek uw analyse. 
Deze fase levert u meer op dan u denkt:

• overeenstemming over de geanalyseerde Wmo--matrix;
• een mogelijke ontdubbeling van projecten en daar 

 mee kostenbesparing;
• draagvlak voor een gezamenlijke aanpak en dus voor  
    integraal werken;
• input voor een gemeenschappelijke visie (fase 4).

faSe 4   GemeenSchaPPelijke viSie
Aan de hand van de gemeenschappelijke analyse van 
de matrix kan een gezamenlijke maatschappelijke visie 
worden opgesteld. Het verhogen van de participatie en 
de zelfredzaamheid van de burger zijn voorbeelden van 
overkoepelende maatschappelijke doelen. Binnen deze 

h
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Hou in het 
achterhoofd dat 

een cultuur-
omslag tijd kost

fase is het uiterst belangrijk de raad en de commissies 
mee te nemen in het proces alvorens naar het college 
van B&W te gaan. Geef de raad en de commissies de 
gelegenheid om hun mening en visie te ventileren. 
Zo wordt draagvlak voor de gemeenschappelijke visie 
gecreëerd.

faSe 5 eXternen en uitvoerinG
In deze fase betrekt u externe belanghebbenden bij uw 
maatschappelijke visie, zij zijn immers een belangrijke 
partij in de uitvoering van uw plannen. In deze fase 
heeft u als gemeente de rol van regisseur. De gemeente 
brengt partijen bijeen, creëert een platform voor ont-
moeting, maar laat de uitvoering over aan het werkveld.

faSe 6 cultuuromSlaG
In veel gevallen vraagt integraal werken om een cul-
tuuromslag van de organisatie en om andere compe-
tenties van de gemeenteambtenaar. Deze fase kan dan 
ook tot gevolg hebben dat duidelijk wordt dat interne 
competenties opnieuw moeten worden vastgesteld. 
Of dat het nodig is om het personeelsbeleid van uw 
gemeente aan te passen. Dit personeelsbeleid moet zo 
worden ingericht dat uw medewerkers worden beloond 
voor hun integrale manier van werken. Hou daarbij in 
het achterhoofd dat een cultuuromslag tijd kost.

acht kenmerken van Werken volGenS
Welzijn nieuWe Stijl
De Kern van het programma Welzijn Nieuwe Stijl (zie 
ook pagina’s 48 en 49) is dat het professionele welzijns-
werk gericht wordt ingezet om de doelstellingen van de 
Wmo in de volle breedte te realiseren. Van veel welzijns-
projecten gaat een preventieve werking uit omdat het 
om collectieve arrangementen gaat, die gericht zijn op 
de versterking van de eigen kracht en het zelfregelend 
vermogen van burgers. Dit geldt niet alleen voor wel-

zijn, maar ook voor relevante werkvelden zoals sport 
en gezondheid. Samen werken aan de lokale maat-
schappelijke problemen, is waar het binnen het pro-
gramma Welzijn Nieuwe Stijl om gaat. Het programma 
Welzijn Nieuwe Stijl heeft acht kenmerken.

1. Gericht op de vraag achter de vraag:
 richt u samen met de cliënt op de werkelijke vraag 

in plaats van dat het aanbod de vraag stuurt.
2. Gebaseerd op de eigen kracht van de burger:
 ga eerst na wat de burger zelf kan (met hulp van 

de directe omgeving) en bepaal daarna of verdere 
ondersteuning nodig is.

3. Gaat direct op de doelgroep af:
 benader ook mensen die niet om ondersteuning 

kunnen, durven of willen vragen.
4. Zorgt voor een optimale verhouding tussen for-

meel en informeel:
 zoek naar de ideale verhouding tussen formele hulp 

(en afhankelijkheid daarvan) en ondersteuning van-
uit het sociale netwerk van de burger.

5. Doordachte balans van collectief en individueel:
 ga uit van het stepped care-principe: doe collectief wat 

collectief kan en bied individuele hulp als dit nodig 
is.

6. Gaat over integraal werken:
 werk samen met de keten- en netwerkpartners 

om tot een samenhangend en volledig pakket van 
ondersteuning te komen, waarin de regie duidelijk is 
geregeld.

7. Is niet vrijblijvend, maar resultaatgericht:
 defi nieer duidelijke doelen voor de korte en lange 

termijn en ga na hoe die te halen.
8. Is gebaseerd op ruimte voor de professional:
 creëer ruimte voor goed opgeleide professionals om 

te werken en te handelen volgens hun kennis, erva-
ring en vaardigheden.

Wmo-mAtriX
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U hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden!

Waar 
kunt u 
terecht?

Waar terecHt?

➤ Het programma ‘de Kanteling’ gaat over 
vormgeving van de compensatieplicht in de 
Wmo. Daarbij gaat het niet langer alleen om 
het verstrekken van de gebruikelijke indivi-
duele voorzieningen, er wordt ook gezocht 
naar nieuwe oplossingen die bijdragen aan 
participatie en zelfredzaamheid. Daarbij is de 
bijdrage van het welzijnswerk in al zijn facetten 
cruciaal en hier ligt dus de samenhang met het 
programma ‘Welzijn Nieuwe Stijl’. Gemeenten 
moeten samen met de welzijnsorganisaties deze 
vernieuwing realiseren.

Doel van het ProGramma
Gemeenten ondersteunen bij de invulling van 
het compensatiebeginsel in de Wmo.

SamenWerkinGSPartnerS
De VNG werkt in dit project samen met cli-
entenorganisaties (CG-Raad en CSO, de oude-
renbonden), omdat gekanteld werken ook een 
cultuuromslag van de burger vraagt.

Welke onDerSteuninG WorDt GeboDen 
aan Gemeenten, WelzijnSorGaniSatieS 
en anDeren?
• Regionale en landelijke bijeenkomsten, 

waarop gemeenten kunnen leren van de 
ervaringen opgedaan in de pilots en met 
elkaar in gesprek kunnen gaan. Tijdens deze 
bijeenkomsten geeft de VNG tevens uitleg bij 
de nieuwe, gekantelde modelverordening.

• Gemeenten kunnen vragen stellen over (ge-
kanteld werken in) de Wmo via de VNG-fron-
toffi ce. Verder is veel informatie beschikbaar 
op de website, zie hieronder.

contact
Projectleider Suzanne Konijnendijk, 
telefoonnummer: 070 373 85 26,  wmo@vng.nl
Website: www.vng.nl/dekanteling

De kanteling (vereniging 
nederlandse Gemeenten)

aan de slag

bent u geïnteresseerd geraakt en wilt u in uw gemeente integraal 

werken? Dan is er goed nieuws: u hoeft het wiel niet opnieuw 

uit te vinden! er zijn diverse mogelijkheden om als gemeente 

ondersteund te worden in het 

proces om tot een integrale 

werkwijze te komen. het be-

treft ondersteuning variërend 

van vrijblijvende informatie op 

websites tot aan ondersteuning 

op maat door een ervaren adviseur. in dit ar- tikel zijn 

de diverse mogelijkheden voor u op een rij gezet.
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invoerinGWmo.nl
➤ Deze al eerder genoemde website is een initiatief 
van het Ministerie van VWS, de VNG en de MOgroep 
Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. Op 
deze website vindt u allerhande informatie over 
de Wmo. Wanneer u op zoek bent naar praktische 
hulpmiddelen kunt u het best onder het kopje 
Instrumenten op zoek gaan in de gereedschaps-
kist met handreikingen. U kunt het zo gek niet 
bedenken, of u vindt hier over uw onderwerp een 
document.

WmoSPorttaS.nl
Ofwel via www.nisb.nl onder het kopje Projecten 
of rechtstreeks via www.wmosporttas.nl komt u bij 
deze inspirerende website uit waar u vooral veel 
goede voorbeelden van andere gemeenten, zoals 
Nijmegen, Hellendoorn en Eindhoven, terugvindt. 
Deze gemeenten laten zien hoe zij de samenwer-
king tussen Wmo en Sport hebben vormgegeven. 
Onder het kopje Ondersteuning ziet u dat u 
hiervoor terecht kunt bij de organisaties NISB en 
MOVISIE.

Websites voor inspiratie 
en informatie

➤ Het programma ‘Welzijn Nieuwe Stijl’ biedt gemeenten 
en maatschappelijke organisaties handvatten en concrete 
hulp bij de verbreding en het bepalen van de maatschap-
pelijke opgave waar zij voor staan, het bepalen van een 
implementatieplan en bij de daadwerkelijke implemen-
tatie.

Doelen van het ProGramma
• Verbeteren van de kwaliteit en professionaliteit van het 

welzijnswerk.
• Verbeteren van de relatie tussen opdrachtgever en 

opdrachtnemer (tussen gemeenten en welzijnsinstellin-
gen).

SamenWerkinGSPartnerS
De ondersteuning wordt gecoördineerd vanuit een cen-
traal programmabureau, dat vanuit het Ministerie van 
VWS, de VNG en de MOgroep Welzijn & Maatschappelijke 
Dienstverlening is opgezet. Naast de ondersteuning ter 
plaatse wordt kennis en ervaring geborgd en ter beschik-
king gesteld aan alle gemeenten. Dit gebeurt in samen-
werking met het kennisinstituut MOVISIE.

Welke onDerSteuninG WorDt GeboDen aan 
Gemeenten, WelzijnSorGaniSatieS en anDeren?
• Gerichte individuele ondersteuning toegespitst op de 

lokale situatie. Er wordt een ervaren adviseur ter be-
schikking gesteld die het programma ‘Welzijn Nieuwe 
Stijl’ volledig beheerst. Die gaat samen met de ge-
meente en het welzijnswerk aan de slag. Dat kan vanaf 
vijf tot maximaal vijftien dagen. De lokale vraag is het 
vertrekpunt voor de advisering.

• Daarnaast maken de adviseurs en het veld deel uit van 
‘collectieve ondersteuning’. Hiermee wordt bedoeld 
dat vanuit dit programma handreikingen, workshops, 
visitatieteams en mogelijkheden voor intervisie worden 
geleverd. Het programmabureau verzamelt al het 
relevante materiaal over ‘Welzijn Nieuwe Stijl’ en zorgt 
ervoor dat al dat materiaal beschikbaar en toegankelijk 
is voor gemeenten en welzijnsorganisaties.

contact
Het programmabureau ‘Invoering Wmo’ is bereikbaar via 
welzijnnieuwestijl@invoeringwmo.nl of via 070 340 61 00.

WebSite
Op www.invoeringwmo.nl vindt u onder het kopje 
Programma’s en vervolgens onder Welzijn Nieuwe Stijl 
informatie en een digitaal aanmeldformulier. Via dit 
formulier kunt u uw aanvraag indienen.

Welzijn nieuwe Stijl (ministerie van vWS)

linkedin groep
➤ De LinkedIn-groep Sportief Participeren wordt 
beheerd door MOVISIE. Om op de hoogte te blijven 
van de laatste ontwikkelingen op het gebied van 
samenwerking tussen de Wmo, sport en andere 
relevante werkvelden, is het slim om u bij dit 
digitale netwerk aan te sluiten. In dit netwerk vindt 
u gelijkgestemden aan wie u uw eventuele vragen 
gemakkelijk kunt stellen. Verder biedt dit netwerk 
u boeiende voorbeelden en discussies die over de 
Wmo en sport gaan.
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XXXXXXXXXXXXXportret jordY ripHagen

Wie iS jorDy riPhaGen?
“Ik ben 22 jaar, ik werk als stratenmaker en mijn hobby 
is fotograferen. Verder vind ik wielrennen erg leuk, ik 
heb mijn eigen wielrenfi ets. Ik fi ets zo’n twee a drie 
keer per week zeventig tot tachtig kilometer. Samen 
met een maat van mij of alleen, dan kan ik me lekker 
uitleven en genieten van de vrijheid. Met nog vier jon-
gens woon ik in Almere via een begeleidwonentraject 
van Stichting Just Us.”

ooit GinG het niet zo GoeD met jou, kun je 
Daar ietS over vertellen?
“Het was ongeveer een jaar geleden toen ik me reali-
seerde dat het zo niet langer kon. Ik zat fi nancieel aan 
de grond, ik had veel te veel geld over de balk gesmeten. 
Ik ging alleen maar uit, liet mijn rekeningen liggen 
en koos alleen voor de leuke dingen in het leven. De 
rekeningen werden gevolgd door brieven van deurwaar-
ders. Het water stond me aan de lippen en hulp van 
mijn ouders accepteerde ik niet. De ommekeer heb ik 
mede te danken aan Martin en Steve van Stichting Just 
Us (pag. 37, red.). Hun hulp accepteerde ik wel omdat ze 
niet mijn ouders waren. Zij hebben geholpen brieven 
aan deurwaarders te schrijven, huisvesting te zoeken 
en mijn passie voor fotografi e verder te ontwikkelen. Ik 

fotografeer al sinds mijn twaalfde, sinds ik bij de jeugd-
brandweer zat. Wat ik zag gebeuren, wilde ik vastleg-
gen. Fotograferen helpt mij om me goed te voelen en ik 
zou er het liefst mijn werk van maken.”

Waarom iS het Project SPort&Dance4all 
(zie PaG. 37, reD.) zo belanGrijk voor jou 
GeWeeSt?
“Stichting Just Us vroeg of ik fotograaf wilde zijn. Over 
het antwoord hoefde ik geen moment na te denken. 
Naast het maken van foto’s was het heel gaaf om de kin-
deren te helpen. Mijn hart ging open door het plezier 
wat de kinderen hadden. Dit evenement hield ze van de 
straat en ze konden zich er lekker uitleven.”

hoe Gaat het nu met je? 
“Heel goed. Ik heb een baan, ik kan het goed vinden 
met mijn huismaten en mijn begeleiders, mijn schul-
den worden kleiner. Ik heb mijn leven weer op de rit.”

Wat iS je booDSchaP?
“Ik hoop dat Stichting Just Us meer jongens zoals ik kan 
helpen om hun leven weer op orde te krijgen. Enne… als 
je een goede fotograaf nodig hebt, kun je me mailen: 
jordyriphagen@gmail.com!”

      Portret Jordy riphagen

“ik heb mijn leven  
  weer op de rit”

Jordy Riphagen als 
fotograaf tijdens 
Brandweerdag 
Almere

Sportief Participeren gaat 

in essentie over mensen: 

iedereen kan meedoen, 

ongeacht je achtergrond. 

Soms hebben mensen 

daarbij een steuntje in 

de rug nodig, zoals jordy 

riphagen, die de foto op 

pagina 40 van dit maga-

zine maakte. hier leest u 

zijn verhaal.
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Vereniging Sport en Gemeenten
André de Jeu
Postbus 103
6869 AC Oosterbeek
Telefoon: 026 – 339 64 11
Email: info@sportengemeenten.nl
Website: www.invoeringwmo.nl 
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Met SPort 
en beWeGen 
kunnen uw 
burgers het 
beSte uit 
zichzelf 
halen en 
(weer) 
meeDoen 
in De 
Samen-
levinG!


