AANSLUITEN BIJ DE WERKELIJKE SPORTBEHOEFTEN

Burgerparticipatie of
zelfsturing?
Tekst: Jeroen Kuypers

In zijn spraakmakende promotieonderzoek stelde Remco Hoekman dat gemeenten minder moeten
investeren in beton en meer in hun sociale structuren om de sportdeelname te verhogen. Hij doelde
daarmee onder andere op een verlengde inzet van sportcoaches. De wethouders van Peel en Maas
en Pekela hebben daarop een aanvulling: investeer eveneens in de zelfsturing van de bevolking.
Vraag de inwoners nadrukkelijk waaraan zij behoefte hebben en pas het sport- en bewegingsaanbod
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daarop steeds weer aan.
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Pekela is de overkoepelende naam voor

ten organiseren. En soms zijn we daarmee

enkele kleinere kernen en Oude en Nieuwe

zo succesvol dat het ons zelf verbaast”,

Pekela, twee dorpen van respectievelijk

vervolgt Busemann. “We hebben dit jaar

8.000 en 5.000 inwoners, die worden door-

alle inwoners tussen de 65 en 85 jaar uitge-

sneden door het kanaal Pekel Aa dat dwars

nodigd om deel te nemen aan een fitheids-

door het lange lintdorp loopt. Sommige

test, in het kader van ons programma Vitaal

sporten worden in meerdere kernen beoe-

Pekela. 150 mensen gaven daar effectief

fend, zoals het voetbal en het tennis, zodat

gehoor aan en ondergingen de test. Ruim

de sporters ook kunnen kiezen. “Het vereni-

honderd van hen schreven zich vervolgens

gingsleven is uitgebreid en sterk; veel clubs

in voor een programma van tien weken

spelen op een hoog niveau in de provincie”,

beweegactiviteiten, gefinancierd door de

zegt Henk Busemann, wethouder namens

gemeente. Dat is een enorme respons.”

maatschappelijke betrokkenheid.”

Garantie voor volhouden

Roland van Kessel, wethouder sport gemeente

Via relatief simpele testen kon de conditie

Peel en Maas.

Vitaal Pekela

van spieren en gewrichten worden bepaald.

Een goed voorbeeld zijn de judolessen die

Ouderen kregen ook nog een geheugentest,

de plaatselijke vereniging Zempo op alle

zodat eerste symptomen van dementie kon-

bereiken. Dat bepaalt het verschil tussen

basisscholen voor de leerlingen van groep

den worden opgespoord. Nog eens vijftien

een beperkt en een volledig succes”, aldus

7 en 8 heeft georganiseerd. “225 leerlin-

van deze oudere inwoners schreven zich in

Busemann.

gen deden daaraan mee, natuurlijk met de

voor een cursus valpreventie, erg belangrijk

Datzelfde is gebeurd in Peel en Maas. Daar

bedoeling hun interesse in de sport te wek-

om hoogbejaarden langer zelfstandig thuis

heeft de gemeente recentelijk al het beheer

ken, maar eerst en vooral om hun weerbaar-

te laten wonen.

van sportaccommodaties kunnen overdra-

heid te versterken. Dat initiatief kwam niet

Busemann merkt op dat de activiteit per-

gen aan een coöperatie van acht voetbalver-

vanuit de gemeente of het onderwijs, maar

fect aansluit bij de behoeften van oudere

enigingen, drie tennisverenigingen en één

we waren er vanzelfsprekend wel heel blij

inwoners, maar dat dit uiteindelijk geen

hockeyclub. “We zien dezelfde evolutie naar

mee. Wij hebben hier financieel en middels

garantie is voor volhouden, slechts voor

zelfbeheer op het zogeheten Pius Park in de

onze combifunctionarissen de benodigde

beginnen. “Het week na week blijven komen

dorpskern Panningen. Daar gaat het zelfs

ondersteuning geleverd.”

is te danken aan de inspanningen van onze

niet alleen om sportclubs, maar ook om de

Een ander voorbeeld is Schoolsport Olym-

combinatiefunctionarissen, die goed weten

naburige onderwijsinstelling met 1.500 leer-

piade, waarbij leerlingen uit dezelfde twee

wélke oefeningen je wel en niet moet geven,

lingen, dus is de zelforganisatie sectorover-

groepen landen vertegenwoordigen in

maar ook aan die van een aantal vrijwilli-

schrijdend”, zegt Roland van Kessel, wethou-

diverse sporten. Daaraan nemen ook nog

gers die actief contact hebben gezocht met

der namens Lokaal Peel en Maas. “Maar zo’n

eens leerlingen uit de broedergemeente

de inwoners. Er is bijvoorbeeld nagebeld als

succes boek je niet van vandaag op morgen.

Grossefehn in Duitsland deel. “Dat neemt

iemand de dag van de fitheidstest niet ver-

Wij zijn vijftien jaar geleden al begonnen met

niet weg dat we wel degelijk zelf activitei-

scheen, want meestal was die persoon het

een experiment in zelfsturing. Toen vroegen

gewoon vergeten. Dan hadden we later op

we de inwoners van de kernen hoe zij zélf

de dag alsnog plek. Maar ook dat is een initi-

hun toekomst zagen, hoe ze daar zélf mede

atief van onderop, vanuit de bevolking.”

invulling aan wilden geven en wat zij daarbij

“Succes boek je niet van
vandaag op morgen.
Wij zijn vijftien jaar
geleden al begonnen
met een experiment in
zelfsturing”
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de PvdA. “Maar we zien ook een sterke

concreet van de gemeente verwachtten. Dat

Beheercoöperatie

resulteerde in toekomstvisies en die vraag

Het is opvallend hoe succesvol een

om toekomstvisies hebben we om de drie of

gemeente kan zijn als ze weet hoe haar ini-

vier jaar opnieuw gesteld. Geleidelijk heeft

tiatieven en activiteiten aansluiten bij de

het papier gezelschap gekregen van initia-

behoeften én het zelforganiserend vermo-

tieven van onderop. Als het gaat om het in

gen van de bevolking. “Zonder die aanslui-

beweging krijgen van ouderen bijvoorbeeld

ting hadden we nooit nagenoeg alle jonge-

zijn het de lokale ouderenorganisaties die

ren in de laatste klassen van de basisschool

nu het voortouw nemen, niet langer de amb-

en het merendeel van de ouderen kunnen

tenaren.”
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“De aansluiting bij de
behoeften bepaalt het
verschil tussen een
beperkt en een volledig

schijnlijk dat burgers zich de komende jaren
passiever gaan opstellen, eerder het tegenovergestelde. “Misschien is het platteland
daarin in het voordeel, maar ik ben ervan
overtuigd dat je een dergelijke zelfsturing
op sportgebied ook in steden kunt organiseren. Daar bestaan evengoed sterke sociale
structuren, maar dan op wijkniveau.”

succes”

Terugtredende overheid
Zowel in Pekela als in Peel en Maas treedt

de bevolking aan sport- en beweegactivi-

de overheid terug, maar het is niet de terug-

teiten kunnen presenteren om die coaches

treding uit de jaren negentig, toen markt-

Henk Busemann, wethouder sport gemeente

in te zetten. Wij werken in Peel en Maas

partijen of verzelfstandigde overheidsor-

Pekela.

vraaggericht: eerst informeren waaraan de

ganisaties de nieuwe actoren werden. Deze

inwoners concreet behoefte hebben en hen

nieuwe terugtreding heeft net als toen

dan daarin faciliteren, onder andere met de

met efficiency te maken, maar dan met

inzet van onze professionele begeleiders.”

maatschappelijke. Hoe komt de inzet van

Niet redeneren als aanbieder

gemeenschapsgelden en overheidsperso-

In andere gemeenten heet het ‘burgerparticipatie’, in Peel en Maas ‘zelfsturing’.

Een kwestie van cultuur

neel optimaal ten goede aan de bevolking?

Waarom die afwijkende terminologie?

Tijdens het laatste VSG-congres in Breda

Door initiatieven van onderop nadrukkelijk

“Omdat burgerparticipatie impliceert dat

merkte Van Kessel dat veel collega’s die aan-

ruim baan te geven bereikt men in beide

de burger aan iets mag meedoen dat de

pak niet onderschreven. “Ik begrijp dat best,

gemeenten een opvallend groot deel van de

overheid voor hem organiseert”, antwoordt

dat je stelt: ‘Ik heb zo veel fte’s en ik bepaal

doelgroep. Ook dat bracht Hoekman in zijn

Van Kessel. “Dat is niet onze insteek. Van

zelf wel hoe ik die het meest effectief inzet’.

dissertatie ter sprake: de sportdeelname in

onderop

waaraan

Het is dan ook geen kwestie van gelijk heb-

Nederland is al zo hoog dat het heel moeilijk

behoefte is en de overheid speelt daar op in

ben, maar van cultuur, en wij hebben vijftien

wordt om die resterende inactieve groepen

met beleid en ondersteuning, eigenlijk het

jaar voorsprong gehad om die cultuurveran-

daadwerkelijk te bereiken en in beweging te

omgekeerde. Dat is volgens mij ook wat we

dering in gang te zetten.” Maar het initiatief

krijgen. Zelfsturing lijkt een uitstekend mid-

met onze buurtsportcoaches moeten doen.

van onderop wordt ook buiten de sport op

del om dat doel toch te helpen bereiken.

We moeten niet redeneren als aanbieder:

allerhande manieren gestimuleerd. Bewo-

het Rijk heeft een interessante financiële

ners vormen bijvoorbeeld coöperaties om

regeling bedacht, laten we eens zien wat we

zelf energie op te wekken. Het is onwaar-

wordt

aangegeven

Verder lezen…
Op het Visie & Beleidsplein op
www.sportengemeenten.nl kunt u de
volgende documenten downloaden:
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Sociaal en Cultureel Planbureau (2014).
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Burgermacht op eigen kracht?, bij Sport
& Maatschappij
Gemeente Peel en Maas (2010). Fit en
vitaal+, bij Sport & Nota’s

