
Denk aan sport!

Tips voor gemeenten 
die samenwerking 

willen stimuleren tussen 
maatschappelijke organisaties 

en sportverenigingen 

Sport biedt mogelijkheden voor het bereiken 

van Wmo-doelstellingen. Het kan bijdragen 

aan prosociaal gedrag bij jeugdigen, het 

bevorderen van zelfvertrouwen en betere 

zelfregulatieve vaardigheden. Kortom: 

met sport kun je de zelfredzaamheid en 

participatiemogelijkheden van kwetsbare 

groepen bevorderen. Zoals aan jeugdigen 

met opvoed- en opgroeiproblemen, vrouwen 

in de opvang of mensen met een psychische 

beperking. Samenwerking tussen organisaties 

uit de sociale sector en sportverenigingen 

ligt daarom voor de hand. Hoe verbind je als 

gemeente deze werelden van professionals en 

vrijwilligers? En hoe kun je die samenwerking 

in stand houden?  

Deze folder beschrijft drie rollen die de 

gemeente kan vervullen of uitbesteden.

1.  De gemeente als pleitbezorger 
van sport als middel

  Stimuleer organisaties uit de sociale 
sector om sportinclusief te denken. Dat 
wil zeggen dat zij sport gebruiken om hun 
doelstellingen te bereiken.  
Tips daarbij:

 -  Stel als gemeente een medewerker 
aan, bijvoorbeeld een buurtsport-
coach, die het sporten agendeert bij 
organisaties uit de sociale sector.

 -  Beloon organisaties uit de sociale 
sector, die het onderwerp sport altijd 
meenemen bij het intakegesprek met 
nieuwe cliënten.

   Verhoog het aantal vitale maatschappelijk gerichte 
sportverenigingen. Dat zijn sportverenigingen die maatschappelijke 
ambities hebben en over de mogelijkheden beschikken deze in de 
praktijk te brengen. Tips hiervoor:

 -  Rust maatschappelijke sportverenigingen toe voor 
maatschappelijke activiteiten.

 -  Verleid vitale sportverenigingen zonder maatschappelijke 
ambities tot het opnemen van kwetsbare groepen in hun 
reguliere sportaanbod of tot het verzorgen van een specifiek 
sportaanbod. 

De decentralisatie in het 
sociale beleid maakt dat de 
verantwoordelijkheid voor de 
uitvoering ervan bij anderen 
komt te liggen. En wel bij 
organisaties uit de sociale 
sector en georganiseerde 
groepen vrijwilligers, zoals 
sportverenigingen. Door 
samenwerking tussen de sociale 
sector en sportverenigingen 
kan het gezonde deel van de 
bevolking de kwetsbaren in de 
samenleving ondersteunen.



2.  De gemeente als verbinder tussen  
sociale sector en sport 

  Breng de sportvraag vanuit de sociale sector en de sportmogelijk-
heden voor kwetsbare groepen bij sportverenigingen in beeld. 

  Stimuleer samenwerking tussen organisaties uit de sociale sector en 
sportverenigingen.  
Tips:

 -  Organiseer bijeenkomsten zodat sportinclusief denkende 
organisaties uit de sociale sector en vitale maatschappelijk 
gerichte sportverenigingen elkaar leren kennen. 

 -  Blijf als onafhankelijke derde partij betrokken bij deze 
samenwerking.

3.  De gemeente als kwaliteitsbewaker  
van sociaal sportaanbod

  Stuur op kwalitatief sportaanbod voor kwetsbare groepen.  
Tips: 

 -  Ondersteun trainers, andere vrijwilligers en bestuurders van 
sportverenigingen op sociaal en pedagogisch vlak. 

 -  Richt de ondersteuning van sportvrijwilligers op het verzorgen 
van een sociaal veilige sportomgeving voor kwetsbare groepen. 
Sportvrijwilligers moeten geen hulpverleners worden. 

   Voorzie vitale maatschappelijk gerichte sportverenigingen van een 
kwaliteitskeurmerk, zoals de Sportplusverenigingen in Rotterdam. 
Dan weten organisaties uit de sociale sector zelf bij welke 
sportverenigingen zij terechtkunnen.

  Beïnvloed de kwaliteit van de samenwerking.  
Tips hierbij:

 -  Zorg voor een gedeelde missie, een duidelijke rolverdeling en 
verdeling van verantwoordelijkheden.

 -  Bewaak dat de betrokken partijen hun kernfunctie behouden: 
de sportverenigingen als organisator van de sport en de sociale 
partij als hulpverlening. 

Meer weten? 
Kijk op de sites www.wmotogo.nl of www.verwey-jonker.nl.

Een overgang naar sportinclusief 
denken is niet alleen nodig 
binnen organisaties uit de sociale 
sector. Als gemeenten willen 
sturen op het gebruik van sport 
als middel voor het bereiken 
van maatschappelijke doelen, 
dan gaat deze omslag verder. 
Ook binnen de gemeentelijke 
organisatie zal een verandering 
nodig zijn. Sport moet ook op 
het netvlies staan van welzijns-, 
jeugd- en Wmo-ambtenaren, 
evenals medewerkers van het 
Wmo-loket. 

http://www.wmotogo.nl
http://www.verwey-jonker.nl

