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SPORT BINNEN SOCIAAL DOMEIN VRAAGT OM MAATWERK

Slimme checklist
voor gemeenten
Tekst: Sandra van Maanen

Toen mevrouw De Zaaijer tien jaar geleden op aanraden van haar zoon startte met een cursus bridge,
was ze fit en vitaal. Op haar 67ste, een jonge blom nog, woonde ze in de buurt van het verzorgingshuis in haar wijk, waar die cursus toevallig werd aangeboden. Ze gaat nog altijd wekelijks, vergezeld
door veel medebridgers, en raakt steeds beter ingevoerd in het spel. Niet alleen het kaarten, ook de
contacten die ze heeft doen haar goed. Ze rekende het haar zoon voor: veertig nieuwe mensen leerde
ze er kennen! Sommigen steeds beter, het werden zelfs vriendinnen. Om geregeld mee te wandelen of
naar het theater te gaan.
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“Mijn moeder is inmiddels 76 en kwets-

beschikbaar. Gemeenten kunnen ermee op

baarder dan tien jaar geleden en zegt elke

systematische wijze invulling geven aan de

keer hoe gelukkig ze is dat ze toen is gaan

lokale inzet van sport in het sociaal domein.

bridgen”, zegt Erik Puyt, beleidsadviseur

Een soort checklist die handvatten en inspi-

bij Sportservice Noord-Holland en auteur

ratie biedt om te komen tot gerichte, strate-

van het boek Sportbeleid in Nederland.

gische inzet van sport in het sociaal domein,

“Het feit dat ze in haar wijk is gaan bridgen

passend binnen de context en de visie van

heeft ervoor gezorgd dat ze nu nog actief

de gemeente.

is. Ze heeft meerdere afspraken per week,

Een actieplan dat als blauwdruk aan elke

beschikt over een veel sterker sociaal net-

gemeente kan worden uitgereikt bestaat

werk dan destijds. Juist dat netwerk moti-

niet. Duijvestijn: “We merkten dat er binnen

veert en helpt haar om zo veel mogelijk een

gemeenten grote verschillen zijn in context.

normaal leven te leiden.”

Waar de één nadrukkelijk wil sturen, laat de

Sport als middel om binnen het sociaal

ander liever los. Des te belangrijker daarom

domein het verschil te maken; iedere

dat gemeenten vooraf uitgangspunten en

gemeente in Nederland zoekt naar de beste

een visie vaststellen. Wat wil je, wat is je rol?

manier om die uitdaging vorm te geven.

Een ander uitgangspunt is een keuze voor

Maar hoe breng je inwoners zo ver dat ze op

de route die je kiest. Doelen en maatregelen

eigen kracht werken aan gezondheid, om

om sport beter te benutten moeten nauw

duurdere zorg te voorkomen? Dat ze weer

Erik Puyt, beleidsadviseur Sportservice

aansluiten bij de gemeentelijke visie op

mee gaan doen en op die manier minder

Noord-Holland

sport, zorg en welzijn.”

kans op vereenzaming of sociaal isolement

Op ten minste drie vragen zou een gemeente

lopen? Dat ze zich, ondanks een handicap

vooraf antwoorden moeten formuleren:

of beperking misschien, wél bij de ‘gewone’

vaak zijn het min of meer toevallige initi-

Hoe zorg je ervoor dat sport ‘tussen de

sportvereniging in hun wijk thuis voelen?

atieven die ontstaan. Wij geven gemeen-

oren’ van aanbieders van zorg en welzijn

ten handvatten om schwung te geven aan

komt? Hoe maak je sportaanbieders meer

De praktijk vraagt om
oplossingen

beleid om inwoners sterker te maken. Want

maatschappelijk betrokken? En hoe zorg je

er worden ongelooflijk veel nota’s geschre-

ervoor dat partijen elkaar beter vinden?

Zoals die lastige jongen met ADHD, die al

ven die allemaal wel een paar alinea’s over

een hele serie pedagogen en deskundigen

de waarde van sport bevatten. Maar het

versleet totdat één van hen opperde dat het

blijft vaak hangen in beleidstaal, mooie

misschien handig was te gaan voetballen.

woorden. Gemeenten zitten in de fase van

Dan kon hij zijn energie op een leuke manier

agenderen, terwijl de praktijk vraagt om

kwijt. Wat een geluk dat de voetbalclub

oplossingen”, zegt Paul Duijvestijn van DSPgroep.

“Gemeenten zitten in de
fase van agenderen,
terwijl de praktijk
vraagt om oplossingen”

Stappenplan
Samen met Sportservice Noord-Holland
zocht het bureau naar manieren om de
meerwaarde van sport binnen het sociaal domein beter te benutten. Zeven
Noord-Hollandse

gemeenten

werden,

dankzij een subsidie van de provincie, een
jaar gevolgd en begeleid door het projectteam. Er ontstonden concrete plannen en

een trainer had die met jongens als hij kon

acties. Op basis van het uitwisselen van

werken. “Gemeenten bevinden zich in een

al deze ervaringen en opgedane kennis is

proces dat kantelt, zoeken antwoorden en

een inspiratiedocument met stappenplan

Paul Duijvestijn, senior projectleider en

manieren om sport beter te benutten. Maar

ontwikkeld. Het document kwam eind 2016

adviseur DSP-groep
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“Een belangrijke les die we geleerd hebben
tijdens dit begeleidingstraject is dat het
niet zozeer belangrijk is dat er iets tot stand
komt, het gaat vooral om de weg ernaartoe.
Gemeenten zijn snel geneigd te kiezen voor
‘iets leuks’. Maar met leuke dingen doen
schiet je je doel voorbij, het is niet de manier
om Wmo-beleid voor langere termijn te
maken. Door eerst de context te bepalen en
Foto: Shutterstock.com

vervolgens visie, doelen, een plan en acties
vast te stellen en tussentijds ook te evalueren leer je wat werkt en wat niet werkt, en
ontstaan logische plannen. Plannen met
perspectief, passend bij de unieke situatie
van de gemeente.”

Sport heeft meer waarde
gekregen
Puyt: “Toen vijf jaar geleden begonnen is om
vanuit de Wmo tot een betere afstemming

Zeven Noord-Hollandse gemeenten deden mee aan dit begeleidingstraject. Bin-

tussen beleidsterreinen te komen, werd

nen de groep werd duidelijk dat iedere gemeente zelf kiest op welke wijze de inzet
van sport en bewegen lokaal perspectief biedt.

“We merken dat er
binnen gemeenten grote
verschillen zijn. Waar
de één n
 adrukkelijk wil
sturen, laat de ander
liever los”

Alkmaar prefereert een actieve rol, door het organiseren van netwerkbijeenkomsten en het verstrekken van een startsubsidie voor de meest kansrijke initiatieven.
Hoorn kiest zelf haar doelgroepen, binnen de groep Wmo-cliënten. Zij krijgen
persoonlijk de vraag voorgelegd wat ze aan sport willen doen. Ook krijgen ze een
fittest aangeboden. Cliënten worden persoonlijk naar de sportvereniging geleid,
de betreffende verenigingen krijgen ondersteuning om kader te trainen de specifieke doelgroep op te vangen.
Zaandam kiest voor loslaten. Sociale teams gaan keukentafelgesprekken aan en
leggen inwoners vragen over hun sport- en beweegbehoefte voor. Vervolgens
gaan ze op zoek naar mogelijkheden om in de buurt een match te vinden. Een
aanpak ‘van onderop’.
Huizen kiest voor het ‘versporten van zorg’. Zorgaanbieders krijgen hier de kans
een buurtsportcoach aan te stellen, die de mogelijkheden van sport en bewegen

zichtbaar dat gemeenten graag willen,

in kaart brengt en gaat benutten.

maar vaak geen idee hebben hoe ze sport

Haarlemmermeer maakt de basisinfrastructuur beter toegankelijk voor kwets-

beter kunnen benutten. Is dat raar? Nee.

bare groepen en legt het accent op het stimuleren van bewonersinitiatieven. Waar

Er is vijftig jaar veel geïnvesteerd in een

mogelijk worden maatschappelijke organisaties aangestuurd in het beter/vaker

goede sportinfrastructuur in Nederland.

benutten van de potentie van sport en bewegen. Hiervoor zijn vijf speerpunten

Maar die structuur was nog altijd geba-

opgesteld, waarbij de inzet van subsidies in het sociaal domein getoetst worden.

seerd op de behoeften uit de vorige eeuw:

Enkhuizen beschrijft in de kadernota 2030 hoe sport en bewegen kan bijdragen

de tijd waarin inwoners op eigen initiatief

aan de ambities in de Wmo- en de gezondheidsnota. Er zijn vier thema’s benoemd:

lid waren van de sportvereniging en kinde-

Drempels weg in Enkhuizen, Thuis in Enkhuizen, Opvoeden en opgroeien in Enk-

ren op school sportles kregen. Dat was het.

huizen, en Krachtige verenigingen, versterken vrijwillige inzet.

Dat beeld is totaal veranderd: er zijn andere

Beverwijk kiest een leidende rol, met nadruk op beleid. De gemeente stuurt en

sportaanbieders bijgekomen, een totaal

inspireert maatschappelijke organisaties en sportaanbieders.

ander sportkapitaal is ontstaan. Tegelijker-
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tijd heeft sport meer waarde gekregen, als
bijdrage in vitaliteit, participatie en een
gezonde leefstijl. Met sport kan vandaag,
als het goed wordt ingezet door gemeenten, een veel groter deel van de bevolking
worden bereikt. Het gaat niet vanzelf. Wil je
ook kwetsbare groepen bereiken, dan moet
sport deel gaan uitmaken van de gemeentelijk gefaciliteerde basisstructuur. Is die
structuur op orde, dan lukt het je bewoners
te laten bewegen, tot op hoge leeftijd.”
Hoe ambitieus Puyt ook klinkt, de oplossingen liggen vaak gewoon voor het grijpen. Je
moet ze alleen onderkennen. Hij haalt zijn
zelfstandig en actief is, juist omdat ze tien

“Formuleer eerst doelen
en plannen, ga dan pas

Foto: Shutterstock.com

moeder aan, die ondanks haar leeftijd nog

op zoek naar de beste
matches”

hebben we het document met het stappen-

welke rol je als gemeente neemt en hoe je

plan gemaakt: formuleer eerst doelen en

bewoners, verenigingen en maatschappe-

plannen, ga dan pas op zoek naar de beste

lijke organisaties inspireert.”

jaar geleden uit haar isolement kwam door

matches. Dat hoeven niet altijd grootscha-

de bridgelessen. Hij heeft wel meer voor-

lige samenwerkingen te zijn. Stuur ook aan

beelden van kleinschalig maatwerk dat aan-

op kleinschalig aanbod! Het stappenplan,

Verder lezen…

slaat. “Zoals walking football, aangeboden

dat overigens door elke gemeente vrijblij-

Op het Visie & Beleidsplein op

door een sportvereniging die inging op het

vend te downloaden is, kan daarbij als basis

www.sportengemeenten.nl kunt u de

verzoek passend maatwerk voor demente-

dienen.”

volgende documenten downloaden:

renden te bieden. Het is mooi om te zien dat

Gemeenten die extra ondersteuning wen-

verenigingen hun kracht en mogelijkheden

sen kunnen een beroep doen op Sport-

‘DSP groep en Sportservice Noord- Hol-

beter inzetten.”

kracht12, waar Sportservice Noord-Holland

land (2016). Beter benutten van sport

Puyt is het met Duijvestijn eens: het is voor

deel van uitmaakt. Betrek meteen zo veel

in het sociaal domein’ bij Sport en

elke gemeente goed om vanuit de expliciete

mogelijk ambtenaren uit verschillende

Maatschappij

lokale behoefte vorm te geven aan de inzet

beleidsterreinen. Puyt: “Er is veel meer ren-

van sport binnen sociale doelen. Maar vari-

dement uit sportkapitaal te halen, je moet

‘Sociaal en Cultureel Planbureau (2015).

atie levert ook verwarring op. “Om die reden

alleen vooraf bedenken wat je wilt bereiken,

Overall rapportage sociaal domein’ bij
Sport en Maatschappij
‘Vereniging Sport en Gemeenten (2014).

Hulp nodig?

Het speelveld van de decentralisatie :

Neem contact op met:

kansen voor sport en bewegen in het

Erik Puyt, Sportservice Noord-Holland: epuyt@sportservicenoordholland.nl

sociaal domein’ bij Sport en Maatschap-

Paul Duijvestijn, DSP-groep: pduijvestijn@dsp-groep.nl

pij
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