De maatschappelijke functie van sport
Het beste initiatief 2015/2016
Verkiezing sportgemeente van het jaar

Initiatief
De maatschappelijke functie van sport
Decentralisaties
Door de decentralisaties van de
Jeugdzorg, de Participatiewet en de
AWBZ hebben gemeenten steeds meer
verantwoordelijkheden binnen het
sociaal domein gekregen. Tegelijkertijd
is er relatief gezien minder financiële
ruimte om sociaal beleid uit te voeren.
Daarnaast is landelijk ingezet op zelfredzaamheid van kwetsbare doelgroepen
en meer eigen initiatief door inwoners,
onder andere omdat diensten goedkoper in de wijk, dichter bij de cliënten,
kunnen worden georganiseerd.

Sport inzetten als middel
Binnen of buiten, in verenigingsverband of individueel; sport
draagt op een positieve manier bij aan de gemeenschap en
aan de vergroting van het sociaal kapitaal. Het belang van
sport en bewegen neemt als verbindend en ondersteunend
middel in de samenleving hierdoor nog verder toe.
Omdat de Noordwijkse sportverenigingen al jaren een bijdrage
leveren aan de participatie van kwetsbare doelgroepen, zoals
ouderen of gehandicapten, verwacht de politiek ook een actieve rol van Noordwijkse sportverenigingen om hierin sociaal
ondernemend mee aan de slag te gaan binnen een omgeving
die daartoe uitnodigt.
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Vanuit de gedachte dat sport en bewegen kan bijdragen
aan meerdere maatschappelijke doelen is medio 2015 een
traject gestart in samenwerking met het Kenniscentrum
Sport (voorheen NISB: Nederlands Instituut voor Sport
en Bewegen). In dit traject werden in Noordwijk 1 à 2
maatschappelijke activiteiten ontwikkeld die een bijdrage
leveren aan de beleidsdoelstellingen van het sociaal domein,
waaronder de jeugdzorg, ouderenzorg, de gezondheidssector
en de participatiewet.
Uitgangspunt was om met 1 à 2 activiteiten op de gemeente
lijke sportaccommodaties snel van start te gaan onder het
mom van 'goed voorbeeld doet goed volgen'. Om hierbij
niet in dikke beleidsnota’s te vervallen rond de thema’s in
het sociaal domein.
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De voorbereiding van het traject
is opgebouwd uit drie onderdelen:
1.	Het eerste onderdeel richtte zich op het stimuleren
van sociaal ondernemerschap bij sportverenigingen
en het creëren van domeinoverstijgende netwerken.
Hierbij is aandacht besteed aan het inspireren van
sportverenigingen door middel van inspiratiesessies
met vitale sportverenigingen.
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2.	
Het tweede onderdeel richtte zich op het sociale beleid
van de gemeente Noordwijk. Via een aantal stappen
hebben diverse beleidsmedewerkers – alsook de wethouders van het sociale domein binnen de gemeente
Noordwijk – inspiratie en inzicht verkregen hoe zij op
hun beleidsterrein de maatschappelijke functie van sport
verder kunnen ondersteunen. De beleidsmedewerkers en
portefeuillehouders Jeugdzorg, volksgezondheid, Wmo/
Lokaal Loket en participatie zijn in dit traject meegenomen.

3.	Op basis van een vervolgsessie zijn
de sportverenigingen, de gemeentelijke beleidsmedewerkers èn dit keer
ook de professionals in het sociaal
domein (o.a. zorginstellingen) bijeengekomen om via een creatief proces
nieuwe concepten te bedenken en te
ontwikkelen.
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Het traject heeft geresulteerd
in de volgende projecten op
sportpark Duinwetering:
1.	'Sportief voor werk' op Sportpark Duinwetering
'Sportief voor werk' is een project dat is ontwikkeld
door stichting LEFF in het kader van de Eigen Kracht
Projecten. Deze hebben als overkoepelende doelstelling om
de zelfredzaamheid van kwetsbare inwoners te versterken.
Het project, zoals ingediend, richtte zich primair op arbeidsre-integratie.

Sportief voor werk
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In de opdrachtstelling is opgenomen dat het project wordt
gedraaid met mensen met een uitkering en een grote afstand
tot de arbeidsmarkt. Na onderzoek en een peiling onder de
doelgroep is het project gestart. Het animo overtrof de verwachtingen. Doorgaans geven de leden van de doelgroep niet
thuis als een instantie met een aanbod komt. Sportief voor
werk is een doorbraak.

De deelnemers aan het project kregen
taken toebedeeld op en rond het sportpark die zij voor de vereniging – voet
balvereniging Noordwijk – hebben
uitgevoerd. De vereniging is zeer te
spreken over de begeleiding van de
deelnemers.
Er was vanuit de vereniging ook
behoefte aan ondersteuning in de
kantine op zaterdag. Daarvoor zijn 2
personen bereid gevonden. Naast de
ondersteunende werkzaamheden bij
de vereniging konden de deelnemers,
onder begeleiding van trainers van
de voetbalvereniging, sporten op de
binnen- en buitensportvelden van de
nieuwe sportaccommodatie.
Na afloop van het eerste half jaar zijn 7
personen nog steeds op de vereniging
als vrijwilliger actief.
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2. Reuring in de Samenleving van 's-Heerenloo
Reuring is een open-inloopgelegenheid met een brede
schakering aan activiteiten. Mensen met behoefte aan sociaal
contact worden op Sportpark Duinwetering ontvangen voor
een praatje, een creatieve activiteit, een gezamenlijke maaltijd
of een kopje koffie. Door de aanwezigheid van een gastvrouw
met een achtergrond in de zorg worden mensen opgevangen
met extra aandacht. Deze zorgt voor een goede benadering
van mensen die te maken hebben met eenzaamheid, depressie of licht psychische problematiek. Het programma biedt de
deelnemers structuur en is gevarieerd om het mensen met
verschillende voorkeuren naar hun zin te maken. Dat maakt
Reuring tot een laagdrempelige en open voorziening voor
een breed publiek. Reuring organiseert bovendien diverse
bewegingsactiviteiten zoals 'veilig vallen'.

3. Friends United van stichting P!T
Friends United is een sportclub voor kinderen en jongeren
die niet bij een reguliere sportvereniging terecht kunnen.
Bij Friends United maken zij op het gemeentelijk sportpark
Duinwetering kennis met diverse sporten. Het is een veilige
plek waar de kinderen samen kunnen sporten. Dit alles onder
deskundige begeleiding van onder andere beweegagogen van
zorgcentrum ’s-Heerenloo.
Het project kenmerkt zich door de adoptie van de activiteiten
door sportverenigingen. Bijvoorbeeld door uren (van een
trainer of 1e-elftal-spelers) te doneren. De kwaliteit van de
activiteiten wordt gewaarborgd door de beweegagogen die
in het samenwerkingsverband vanuit het project Reuring
beschikbaar zijn gesteld.

Naast het beschikbaar stellen van de ruimten, zorgen de
vrijwilligers van verschillende sportverenigingen die op het
sportpark gehuisvest zijn ook voor de benodigde gastvrijheid.
Ze ontvangen de mensen met koffie en een leuk gesprek.
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De regisserende en stimulerende
rol van de gemeente
De gemeente heeft in dit
traject een regisserende en
stimulerende rol:
	Het besef van de onderlinge
afhankelijkheid van de betrokken
partijen en de noodzaak tot samenwerking met andere partijen.
	Het inzicht dat de gemeente een
belangrijke speler is, maar dat ze niet
per definitie de centrale speler is.

Bijzonder aan het initiatief:
	Bijzonder aan dit initiatief was dat er snel van start kon
worden gegaan zonder dat er eerst dikke nota’s opgesteld
moesten worden en er extra middelen beschikbaar moesten worden gesteld.
	Gedurende het traject werden de gemeentelijke
beleidsmedewerkers van het sociaal domein
geleidelijk meer bewust van hoe sportverenigingen
en sportaccommodaties voor hun beleidsterrein
konden worden ingezet.
	Deze projecten vinden alle drie plaats op Sportpark
Duinwetering, centraal gelegen tussen de twee dorps
kernen (Noordwijk Zee en Noordwijk Binnen). Ze zijn
erop gericht om mensen met een beperking en afstand
tot de arbeidsmarkt te helpen sociaal, fysiek en in
het beste geval ook arbeidsmatig actief te worden.
De activiteiten vullen elkaar aan en versterken elkaar.
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	De maatschappelijke functie sport komt met de trajecten
volledig tot zijn recht. De groepen hebben echt het gevoel
erbij te horen. De nieuwe groepen bevinden zich midden
in de samenleving en iedere dag is er interactie tussen
de vrijwilligers van de sportverenigingen, de naschoolse
opvang en het onderwijs die allen tegelijkertijd op het
sportpark actief zijn.
	De deelnemers noemden als positieve punten:
	De bereikbaarheid van de activiteiten;
	de combinatie van werkervaring opdoen,
samen sporten en samen leren;
	het gevoel dat je tot een groep behoort en dat
je niet alleen bent met jouw problemen.
	Er zijn inmiddels 20 sportverenigingen betrokken
bij Friends United. Ook is de Dirk Kuyt foundation
aangehaakt.
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De grootste uitdagingen
Sceptisch
	De sportvereniging bleek bij de
zorgprofessionals of medewerkers
van maatschappelijke organisaties
nog geen logische samenwerkingspartner.
	De sportverenigingen waren
sceptisch tegenover de hoeveelheid
werk die hiermee gemoeid was.
Communicatie
	Samenwerking tussen de
organisaties op het sportpark
vereist frequente communicatie.
Succes geeft nieuwe uitdagingen
	Het succes van de activiteiten
geeft nieuwe uitdagingen; het
gebruik en delen van meubilair
en de keuken; je te gast voelen
op je “eigen” accommodatie.

Concurrentie
	De zorginstellingen waren sceptisch
over het gebruik van sportaccommodaties. Zij zagen het gebruik van
de sportaccommodaties door hun
cliënten concurrerend ten opzichte
van hun eigen accommodaties.
	Nauwere samenwerking
hulpverleners
In de vertrouwde omgeving bij
Reuring vertellen mensen relatief
snel hun verhaal. Hierdoor komt de
gastvrouw van Reuring in aanraking
met aangrijpende persoonlijke situaties. Aan deze situaties en persoonlijke verhalen kan ook een verdere
hulpvraag verbonden zijn.



Vervoer
Ondanks de centrale ligging van
het sportpark Duinwetering zijn er
mensen die vervoer nodig hebben.
Momenteel halen de begeleiders van
Reuring de minder mobiele mensen
op van huis en brengen ze ook weer
thuis.
	Selectie deelnemers
Hiervoor moet tijdig capaciteit en
tijd vrijgemaakt worden. Ook dient
een afgewogen keuze te worden
gemaakt in doelstelling: wordt het
project gericht op re-integratie (en
dus mensen met een korte afstand
tot de arbeidsmarkt) of sociale
activering (en dus mensen met
iets meer capaciteit dan recreatieve
dagbesteding).

Friends united wordt actief ondersteund
door de Dirk Kuyt foundation
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Financiën
Trajectbegeleiding Kenniscentrum Sport

€ 10.000

Sportief voor Werk

€ 24.200

Reuring

€ 25.000

Friends United

€ 10.000

Totaal

Voorbereiding

Het traject heeft de gemeente in
totaal € 69.200,- gekost.
Het traject is gefinancierd vanuit het
sportbeleid en het sociaal domein.

€ 69.200

Gemeente
ISD Bollenstreek

Trajecten

Sportief voor Werk
VV Noordwijk
Dagbesteding Reuring

Opvolging

ISD Bollenstreek
Werkgeversservicepunt

Friends United
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De cijfers
1. Sportief voor Werk
Voorbereiding

2. Reuring
Aantal

Cliënten met een voormalige WWB-uitkering
d.d. 13/10/15

218

Reacties op uitnodigingsbrief start project

56

Deelnemers vanaf de start

22

Uitstroom
Naar werk en uit de uitkering

1

Bemiddeling doelgroepenregister

5

Opvolging door Werkgeverservicepunt

22
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Aantal
8

Trajecten
Deelnemers Reuring

Trajecten
Deelnemers Sportief voor Werk

Voorbereiding

3. Friends United
Voorbereiding

Aantal

Kinderen vanaf start

5

Trajecten
60

Deelnemers Friends United

27

Deelnemende sportverenigingen

20

Resultaten
	Een significante versterking van de zelfredzaamheid op de
domeinen dagbesteding, sociaal netwerk en participatie.
	Een kleine versterking van de zelfredzaamheid op de
domeinen financiën, huisvesting, lichamelijke gezondheid
en activiteiten dagelijks leven.
	Een overwegend gelijkblijvende zelfredzaamheid op
de domeinen huiselijke relaties, geestelijke gezondheid,
verslaving en justitie.

Vervolg
Alle drie de projecten krijgen
een vervolg vanwege de successen
die op het gemeentelijk sportpark
Duinwetering zijn behaald.
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