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Samenvatting

Federatie	Opvang	voerde	van	2010	tot	begin	2013	het	programma	‘Meedoen!’	uit,	financieel	gesteund	
door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De pijler ‘Sport en Bewegen’ van dit 
programma had als doel sporten en bewegen mogelijk te maken voor cliënten in lidinstellingen voor 
maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en beschermd en begeleid wonen. Uitgangspunt was het 
positieve effect van sport en bewegen en de bijdrage die het kan leveren aan verdere participatie. 

Het Verwey-Jonker Instituut voerde in opdracht van Federatie Opvang in de afgelopen drie jaar 
onderzoek uit naar trends en ontwikkelingen op het gebied van Sport en Bewegen in de opvang. In drie 
achtereenvolgende jaren, 2010, 2011 en 2012, zijn instellingen voor maatschappelijke opvang, vrou-
wenopvang en/of begeleid en beschermd wonen bevraagd aan de hand van een digitale enquête. 
Aanvullend op de laatste meting is een beperkt aantal interviews met medewerkers Sport en Bewegen 
en met cliënten gehouden. Deze rapportage presenteert de opbrengsten van drie jaar Sport en Bewe-
gen in de opvang.

In de afgelopen drie jaar ontwikkelden steeds meer instellingen een sport- en beweegaanbod. Binnen 
dit aanbod is de variëteit van vormen toegenomen. Ook zien we dat het aandeel structurele activitei-
ten in het aanbod toeneemt. Er zijn verschillende aanwijzingen dat Sport en Bewegen gedurende het 
programma ‘Meedoen!’ sterker ingebed is geraakt bij de opvanginstellingen. Er is meer structureel 
aanbod, meer instellingen beschikken over medewerkers die Sport en Bewegen als vast onderdeel in 
hun takenpakket hebben en het aandeel instellingen met een apart sportbudget is licht toegenomen. 
Er is verder een toenemend draagvlak voor (het belang van) sporten en bewegen bij de instellingen en 
wordt er meer samengewerkt met bestaande sportaanbieders, zoals sportverenigingen, sportafdelin-
gen	van	gemeenten,	fitnesscentra	en	sportaccommodaties.	

Het belangrijkste knelpunt voor sport- en beweegaanbod bij instellingen is onvoldoende budget. 
Veel	instellingen	financieren	sport	en	bewegen	(grotendeels)	met	projectsubsidies.	Hierdoor	blijft	het	
een uitdaging om structureel aanbod te verzorgen. Ongeveer de helft van de instellingen is bekend 
met de Sportimpuls en de helft daarvan heeft bij de Sportimpuls een subsidieaanvraag ingediend. 
Echter, slechts een zeer beperkt deel van het sport- en beweegaanbod waar via de Sportimpuls een 
aanvraag voor kan worden ingediend, is gericht op de doelgroepen van de instellingen.

Het lijkt erop dat instellingen steeds bewuster omgaan met het bereik van hun sport- en beweeg-
aanbod. De hele sector lijkt ervan doordrongen dat het motiveren en activeren van cliënten van groot 
belang is. Tegelijkertijd zien we echter ook dat instellingen, ondanks een toename in het registreren 
van	bereik,	nog	niet	voldoende	zicht	hebben	op	het	concrete	bereik	−	zowel	in	absolute	als	in	relatieve	
zin	−	van	hun	sport-	en	beweegaanbod.	Ook	introduceren	nog	weinig	instellingen	hun	cliënten	al	tij-
dens de intake met de mogelijkheden van sport en bewegen. Of sport en bewegen daadwerkelijk deel 
uitmaakt van begeleiding binnen de opvang, is daardoor vaak nog steeds afhankelijk van de individuele 
hulpverlener.
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De	belangrijkste	motivaties	voor	meedoen	van	cliënten	zijn:	het	verbeteren	van	de	gezondheid,	aflei-
ding en om sociale contacten op te doen. Cliënten die deelnemen zijn vaak positief, vooral de groot-
schalige evenementen lijken hen te enthousiasmeren en verder te motiveren. 

Tegelijkertijd ervaren cliënten vaak drempels om te kunnen meedoen. Het is voor cliënten een 
grote stap om voor een eerst keer deel te nemen aan sport- en beweegactiviteiten. Sommigen scha-
men zich voor hun fysieke gesteldheid, anderen vinden het contact met nieuwe mensen moeilijk. Ook 
zijn de cliënten van deze instellingen vaak kwetsbare mensen, die soms uit zeer onveilige situaties 
komen, veel hebben meegemaakt en kampen met problemen op diverse gebieden. Dit kan de drempel 
voor deelname aan sport- en beweegactiviteiten verhogen. Ten slotte zijn er diverse drempels van 
praktische aard. 

Het motiveren van cliënten in de praktijk komt vaak voort uit het enthousiasme, de betrokkenheid 
en de creativiteit van de medewerkers Sport en Bewegen. Tegelijkertijd blijft het een knelpunt om 
deze kwetsbare doelgroepen (blijvend) te motiveren.

Concluderend zien we dat er veel vorderingen zijn gemaakt. De algemene trend is positief waar het 
gaat om het draagvlak voor, de inbedding van en het aantal sport- en beweegactiviteiten voor cliënten 
in opvanginstellingen. Dat laat echter onverlet dat er ook nog belangrijke uitdagingen wachten om het 
aanbod te versterken en uit te breiden. De resultaten geven aanleiding tot de volgende vijf aanbevelin-
gen: 

1. Zorg samen met de sportaanbieder voor een positieve sociale context. 
2. Zorg ervoor dat Sport en Bewegen een onderdeel wordt van ieder behandelplan.
3. Zorg voor kennisdeling tussen opvanginstellingen.
4. Benut landelijk beleid.
5. Ontwikkel succesvolle sportieve methodieken binnen de hulpverlening. 
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Federatie Opvang voerde van 2010 tot begin 2013 het programma 
‘Meedoen!’ uit, met fi nanciering van het ministerie van VWS. Een van 
de doelen was sporten en bewegen mogelijk te maken voor cliënten 
in lidinstellingen voor maatschappelijke opvang, vrouwenopvang 
en beschermd en begeleid wonen. Het deelproject Meedoen! Sport 
en Bewegen moest hiervoor de basis leggen. Niet alleen binnen de 
instellingen, maar vooral ook daarbuiten werd aandacht gevraagd voor 
sport en bewegen voor deze groepen. Uitgangspunt was het positieve 
effect van sport en bewegen en de bijdrage die het levert aan verdere 
participatie. Drie jaar is dan ook hard gewerkt aan het organiseren van 
activiteiten, het trainen van professionals, het opbouwen van netwerken 
en het neerzetten van enkele grote sportevenementen. 

Het Verwey-Jonker Instituut onderzocht in opdracht van Federatie Opvang  
wat deze inspanningen voor sport en bewegen binnen de instellingen 
hebben opgeleverd. Dit gebeurde in drie achtereenvolgende metingen in 
2010, 2011 en 2012. 

Deze rapportage presenteert de opbrengsten van drie jaar sport en 
bewegen in de opvang. De resultaten zijn bemoedigend. Zo krijgt sport en 
bewegen vaker een structurele plaats binnen de instellingen. Ook hebben 
meer en meer instellingen een sport- en beweegaanbod. Daarnaast krijgt 
het motiveren en activeren van cliënten om te participeren in de sport, 
meer aandacht. De resultaten bieden belangrijke inzichten in de 
vorderingen van instellingen, maar ook in de uitdagingen 
voor de toekomst.


