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ONDERWERP ARTIKEL

DEZE GEMEENTEN STIMULEREN ‘VAN ONDEROP’

Mooie beweeginitiatieven
worden vanuit de basis
geholpen
Tekst: Sandra van Maanen

De rol van de overheid is veranderd, het initiatief van burgers wordt steeds belangrijker. Davied van
Berlo sprak er uitvoerig over, tijdens het laatste VSG Congres. Andere krachtsverhoudingen en een
sterkere netwerkoverheid leiden ertoe dat zaken vaker in gezamenlijkheid worden opgepakt. Van
burgerparticipatie naar overheidsparticipatie. Op verschillende plekken in Nederland komen binnen
deze dynamiek al mooie initiatieven tot stand. Ter lering en inspiratie spraken we met vertegenwoordigers uit Den Haag, Culemborg en Goeree-Overflakkee.
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In Den Haag kiezen inwoners zelf
Den Haag is niet kinderachtig, daar is de
ambitie om sportparticipatie tot honderd
procent te laten groeien in 2030. Eén van de
middelen die daaraan kan bijdragen is het
Haags Sportinitiatief. De gemeente heeft
daar een mooi bedrag voor over: 190.000
euro op jaarbasis.
ven om inactieve Hagenaars in beweging te
krijgen een vliegende start maken. Er kwamen vorig jaar 65 aanvragen binnen, waarvan er 39 zijn toegekend. Den Haag legt de
bal bewust bij inwoners zelf neer. Wie een
goed idee heeft om niet-actieve Hagenaars
in beweging te krijgen, mag het indienen en
maakt kans op een bijdrage van maximaal
10.000 euro. De gemeente toetst vervolgens
of de inzendingen aan de vooropgestelde
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Met dit geld kunnen kleinschalige initiatie-

criteria voldoen.
Zo zijn er eisen aan onder andere het aanspreken van een nieuwe doelgroep en struc-

en bewegen tot stand brengt. Niet voor

beleidsmedewerker Stadsontwikkeling.

turele borging van het initiatief. En perso-

niets staat ontschotting van subsidiebe-

Een voorbeeld daarvan zijn de netwerkbij-

neelskosten mogen, na aftrek van de eigen

leid op de agenda in Culemborg, zeker tot

eenkomsten die de gemeente de komende

bijdrage, niet meer dan vijftien procent van

2020. Binnen de sport kunnen verenigingen

jaren faciliteert. Iedereen wordt uitgeno-

het aangevraagde bedrag bedragen. Wan-

projectgeld aanvragen, een stimulans om

digd: van onderwijs tot zorg, van sport tot

neer de ideeën de gemeentelijke toetsings-

voortaan niet op het gemeentehuis, maar in

buurtwelzijn en wijk. Het doel van de bijeen-

criteria hebben doorstaan, is het uiteindelijk

de wijken zelf met plannen te komen. “Dat

komsten is helder: de gemeente wil gelegen-

het publiek – lees: de Hagenaars zelf – dat de

we hier in huis voor wat facilitering zor-

heid bieden om te netwerken, te inspireren.

beste voorstellen via een stemronde kiest.

gen spreekt voor zich, maar de echt goede

En dat werkt, zoveel bewijst de praktijk

Zo krijgen de inwoners wat ze zelf het liefst

ideeën en de verbindingen ontstaan bui-

inmiddels. Zo kwam er een connectie tot

willen: hun eigen sportinitiatief.

ten dit kantoor”, zegt Fons van den Dries,

stand tussen een project voor beschermd

Per categorie wijst de gemeente een wildcard toe aan één initiatief. Naast de winnende initiatieven per categorie (de top
3) blijft er nog een bedrag over. Dit bedrag

Twee mooie initiatieven in Culemborg die al van start gingen

wordt toegekend aan de initiatieven die
daarna de meeste publieksstemmen kre-

The Green Mile

gen, totdat het beschikbare bedrag uitge-

Een inwoonster kwam met het plan om – in navolging op een soortgelijk initiatief

put is. Op 1 juli aanstaande, tijdens de Stads-

elders – de lokale atletiekvereniging in contact te brengen met de basisscholen.

spelen in Den Haag, worden de prijzen voor

Laat kinderen elke dag een mile rennen en ze blijven fit! Het plan ligt inmiddels bij

2017 uitgereikt.

de Culemborgse scholen op tafel. Als er één is die het omarmt, is het al winst!

Culemborg: campagne
Culemborg Gezond en in
Beweging

Aanpak somberheid

Een goed plan verdient support, vindt de

leiden. Door het thema breed te agenderen, kan er sneller geschakeld worden en

gemeente Culemborg. Vooral als het een

kan wellicht voorkomen worden dat somberheid doorslaat naar depressie.

Een sportvereniging wil gaan samenwerken met zorgverleners om somberheidsklachten aan te pakken, door cliënten en patiënten naar sportverenigingen te

thematische koppeling tussen gezondheid
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wonen en de sportvereniging in de buurt.
“Het klinkt zo simpel, deze bewoners laten
sporten in hun eigen buurt. Maar als je bij
de vereniging informeert wie er voor goede
begeleiding kan zorgen, roept dat vragen

HAAGS SPORTINITIATIEF

op. Wie zijn deze mensen, kunnen wij er iets
mee, wat is er nodig om het voor iedereen
goed te doen? Doordat er contact is gelegd
tussen de woonbegeleiders en verenigingen, ontstond de noodzakelijke tandem: de

HEB JIJ EEN GOED IDEE?

verbinding tussen zorg en sport waarover

Heb jij een goed Sportinitiatief waardoor je
mensen in Den Haag die weinig tot niet sporten
aan het bewegen kunt krijgen? Dien jouw Haags
Sportinitiatief in en maak kans op een bijdrage
van maximaal € 10.000,-. Heeft jouw initiatief
maar € 500,- nodig? Dan kan dat ook. Het te
winnen bedrag hangt af van wat nodig is voor
het initiatief.

we zo makkelijk praten.”
Volgens Van den Dries hangen lokale initiatieven van één ding af: je moet elkaar
gewoon kennen. “Zo simpel is het. Alleen

MAAR HOE WERKT DIT DAN?
Hagenaars of Haagse non-profit organisaties kunnen
sinds 16 maart t/m 11 mei 17.00 uur een idee inzenden
via de site. De gemeente toetst vervolgens of het sportinitiatief aan de criteria voldoet. Alle ‘goedgekeurde’
ideeën worden op 5 juni op de site gepresenteerd in
drie verschillende categorieën. Tussen 5 juni en 14 juni
kunnen alle Hagenaars stemmen op hun favoriete
sportinitiatief.

HaagsSportinitiatief.nl

op die manier ontstaat de connectie tussen
cliënten, sporters en buurtbewoners. Dat is

DE UITSLAG!
De gemeente wijst per categorie een wildcard toe aan één initiatief.
Daarna ontvangen de initiatieven die in elke categorie als eerste,
tweede of derde zijn geëindigd hun prijs. Het overgebleven budget
wordt verdeeld over de initiatieven met de meeste stemmen die
buiten de top 3 zijn geëindigd. De Haagse Sportinitiatieven worden
daarna door wethouder Baldewsingh uitgereikt tijdens de finale
van de Stadsspelen op 1 juli.

Win een bijdrage voor jouw Haags Sportinitiatief!

ontschotting op microniveau, in feite binnen alle sectoren waar zich subsidiegelden
bevinden. Regeltjes vormen vaak een blok-

zelf de verantwoordelijkheid over het geld

alle niveaus. “Zij staan tussen de initiatie-

kade op echte ontschotting, daar moet je je

te geven groeit verantwoordelijkheid van

ven in, hebben een duidelijke binding met

van bewust zijn.”

onderop, vindt Van den Dries. “Kijk als

het werkveld. Eén van hen is fysiotherapeut,

Door de partners binnen de initiatieven

gemeente vanuit één beeld naar het leven:

een ander ondernemer. En er is ook een

ga erboven hangen, denk niet meer in hok-

Marokkaanse moeder bij. Allemaal mensen

jes.”

met affiniteit met het werkveld. Ze worden

Uiteraard is er wel regelgeving nodig om

begin juni aangesteld.”

deze stimulering van burgerinitiatief op een
verantwoorde en eerlijke manier financieel
te ondersteunen. Net als in Den Haag wordt
in Culemborg ook naar duurzaamheid van
de initiatieven gekeken. Een toekomstbestendig karakter is een voorwaarde om voor
een periode van vier jaar ondersteuning te

De gemeente Den Haag
legt de bal bewust bij
inwoners zelf neer

krijgen.
Voor Van den Dries gaat goede gemeente-

Gerrit de Jong, wethouder sportzaken
gemeente Goeree-Overflakkee
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lijke ondersteuning verder dan het geven

Eilandrijke logica

van geld. “Het gaat om meedenken. Ook de

Op Goeree-Overflakkee wordt met liefde

gemeente beschikt over een netwerk. Een

en doordacht beleid budget voor gezond-

goed initiatief is een werkproces, van idee

heid vrijgemaakt. Er worden voorwaarden

naar plan. Ontwikkeling moet rijpen. Als

gesteld, aan initiatieven ‘van onderop’, of

gemeente zijn we daarin graag een goede

deze nu van sportverenigingen, stichtingen,

netwerkpartner.”

dorpsraden of andere partijen komen.

Hulp krijgen de burgerinitiatiefnemers van

De Projectsubsidie Sport, Cultuur en Preven-

de Gezonde Stad Ambassadeurs uit Culem-

tieve Volksgezondheid moet in ieder geval

borg. Dit zijn vijf inwoners – gekozen vanuit

bijdragen aan realisatie van één of meer-

een breed gecommuniceerde campagne

dere beleidsdoelen op het gebied van sport,

– die de sportinitiatieven op geheel eigen

cultuur of gezondheid. Beleidsadviseur

wijze ondersteunen. Mensen vanuit de

Rick Postema legt uit dat iedere aanvraag

praktijk, met een hart voor verbinding op

op basis van acht criteria wordt gewogen.
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“Samenwerking tussen diverse partijen, de

MTB-vereniging, waarbinnen heel veel vrij-

omvang van de doelgroep, de diversiteit van

willigers werken. Mensen die graag de han-

doelgroepen, de mate van innovatie, aan-

den uit de mouwen steken voor hun sport.

sluiting op andere beleidsterreinen, cofi-

Op drie locaties hebben zij, met een beetje

nanciering, de kernoverstijgende invloed

subsidie van onze kant, nieuwe 5-kilometer-

en de mate waarin het project onder de aan-

routes aangelegd. Het geld was het duwtje

dacht wordt gebracht zijn daarbij leidend.”

om hun ding te doen, zich verantwoordelijk

Met de nieuwe strategie werd al in 2015

te voelen.”

gestart, en al in het eerste jaar werden

Een ander initiatief dat volgens De Jong

zeventien projecten gehonoreerd. Vorig

aanduidt dat het systeem werkt, was de

jaar verdubbelde het aantal projecten dat

organisatie van de beweegweek voor de

met financiële steun van de gemeente kon

jeugd op Ooltgensplaat, één van de kernen.

worden uitgevoerd.

“Langzaam maar zeker wennen verenigin-

Fons van den Dries, beleidsmedewerker

De gemeente biedt eenmalige financiële

gen aan de nieuwe situatie. Natuurlijk is het

Stadsontwikkeling gemeente Culemborg

ondersteuning, voor een event of voor pro-

dichtdraaien van de subsidiekraan voor hen

jecten die uiteindelijk meer structureel van

een forse aderlating geweest. Wij hebben

aard worden. “We verlagen de drempel door

verenigingen drie jaar de tijd gegeven, het

zijn kansrijk. Grootste uitdaging is om uit

de eerste financiële risico’s weg te nemen.”

budget is stapsgewijs teruggedraaid. De

samenwerking iets nieuws neer te zetten.

Om het beschikbare budget goed en eerlijk

meeste zijn er in die tijd in geslaagd in te

Als gemeente mag je daartoe best een prik-

in te zetten, zocht de gemeente contact

spelen op de nieuwe situatie.”

kel geven, vinden we.”

met de verenigingen. Niet met een strikte

Het budget dat de gemeente – die 50.000

opdracht, het opleggen van nog meer druk,

inwoners telt – vrijmaakt voor sportiniti-

wel met de mededeling dat er ondersteu-

atieven is fors: 250.000 euro op jaarbasis.

ning kan worden geboden om uiteindelijk

De weg naar een deel van dat geld staat

Verder lezen…

meer mensen aan het sporten te krijgen.

open, één medewerker van de gemeente

Op het Visie & Beleidsplein op

En precies dat slaat aan, want inmiddels

is aanspreekpunt voor iedereen met een

www.sportengemeenten.nl kunt u de

weten organisatoren in de veertien kernen

goed plan. “Zo houden we de lijnen kort,

volgende documenten downloaden:

die Goeree-Overflakkee kent de weg naar de

en we helpen desgewenst bij het opstellen

ondersteuningsregeling te vinden.

van een projectplan. Helemaal als een aan-

‘Gemeente Den Haag (2015). Den Haag

Geld dus, dat nét dat duwtje geeft. Het is

vraag een stap verder gaat dan het promo-

Sportief in Beweging’ bij Sport en nota’s

precies wat wethouder sportzaken Gerrit

ten van sport. Brede plannen, waarvan ook

de Jong hoopte. “Een mooi voorbeeld is onze

volksgezondheid en cultuur deel uitmaken,

‘Gemeente Goeree-Overflakkee (2014).
Beleidsnotitie sport gemeente Goeree-Overflakkee 2014-2018’ bij Sport en
nota’s
‘Gemeente Den Haag (2017). Haags
Sportinitiatief, criteria voor het Haags
sportinitiatief’ bij Sport en Beweegstimulering
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‘Gemeente Culemborg (2017). Culemborg gezond en in beweging’ bij Sport en
Beweegstimulering
‘Universiteit Utrecht (2014). De doe-democratie op zoek naar een nieuwe
balans’ bij Sport en Nota’s
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