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Goud
We staan aan de vooravond van een mooie sportzomer. De bespiegelingen over medaillekansen op de OS2012 en een mogelijke herhaling van het succes van ‘oranje’ in 1988 zijn
volop losgebarsten. De grote vraag is of ‘onze sporters’ hun kwaliteiten in goud weten om
te zetten. Maar hoe mooi en waardevol deze gouden prestaties ook zijn, sport is vooral
iets wat leuk moet zijn voor een ieder en ook nog eens leuk moet blijven een leven lang. In
deze column richt ik me daarom niet op het goud van de topsport, maar op de gouden
combinatie van sport en Wmo. Sport voor de groepen die hulp kunnen gebruiken om volop
te participeren in de maatschappij.

>

De wet maatschappelijke ondersteuning (wmo) is op
liet in 2011 in een 0-meting optekenen dat stimulans
“Een mooi voorbeeld is de
1 januari 2007 ingevoerd en beoogde (1) participatie,
en kennismaking nodig is om kinderen met een bebeweegtuin voor ouderen die
(2) redzaamheid, (3) actief burgerschap en (4) sociale
perking aan sport te laten deelnemen. Opvallend is
mensen in beweging brengt en
samenhang. In de wmo zijn negen prestatievelden
dat bij gehandicaptensport de aanbieder vaak niet
beschreven die bijdragen aan het realiseren van de
weet waar de doelgroep zit en de doelgroep vaak
ontmoetingen mogelijk maakt”
bovengenoemde vier doelen. Het voert te ver om de
niet weet waar het aanbod zich bevindt. Een combinegen prestatievelden hier uit te schrijven, maar de raakvlakken van enkele presnatiefunctionaris of sportcoach die vraag en aanbod aan elkaar verbindt kan
tatievelden met sport wil ik toch benadrukken.
daarom goud waard zijn voor de gehandicaptensport op lokaal niveau. De Sportcoach in Eindhoven is zo’n succesvol voorbeeld, waarbij de sportcoach een pasBijvoorbeeld waar het gaat om het bevorderen van de sociale samenhang in en
send sportaanbod zoekt voor mensen met een beperking.
leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten. Veel sportbeleid is gericht op het
versterken van de maatschappelijke functie van sport in de wijken. Mooie voorZo zijn er tal van voorbeelden te bedenken waarbij sport ingezet kan worden als
beelden hiervan zijn de sportveldjes voor de jeugd of de beweegtuinen voor ouonderdeel van wmo-beleid en waar sportverenigingen kunnen worden onderderen die mensen in beweging brengt en ontmoetingen mogelijk maken.
steund vanuit het wmo-budget. In de huidige tijden met discussies over herziening van subsidie en tariefsystemen voor sportverenigingen is juist de wmo een
Een ander prestatieveld is de op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen
mooi instrument om partijen een stimulans te geven om iets te doen voor de
met problemen. Dit prestatieveld heeft veel raakvlakken met de uitgangspunten
mensen die dit het meest nodig hebben. In de uitgave ‘Sportief Participeren’ van
van de sportzorg-trajecten die onderdeel waren van het Meedoen programma.
VSG wordt uitgebreid ingegaan op de kansen van de wmo voor de sport en prakGemeenten hebben hier samen met sportbonden (o.a. KnKF en JBn) en sportvertijkvoorbeelden geboden. lees het vandaag nog en benut de gouden combinatie
enigingen laten zien dat de sportsector hierin van toegevoegde waarde kan zijn.
van sport en wmo.
Participatie en informatie en advies zijn verder interessante prestatievelden.
Hier kan gedacht worden aan het aanbieden van sport- en beweegactiviteiten
voor mensen met een beperking en deze doelgroep ook goed informeren en adviseren over deze sport- en beweegmogelijkheden. Het programma Special Heroes
onderstreepte het belang van sportparticipatie voor de gehandicapte jeugd en

remco Hoekman is senior onderzoeker bij het Mulier instituut, in deze vaste
column brengt hij sportonderzoek en sportbeleid samen.
Een digitale versie van de column en bijbehorende documenten zijn te downloaden op
www.mulierinstituut.nl/media_opinie/ columns/sport-lokaal.html.
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HEEFT U DE AFGELOPEN 12 MAANDEN LAST GEHAD VAN ÉÉN OF MEER LANGDURIGE ZIEKTEN OF AANDOENINGEN?

sportdeelnaMe (12X of Meer per Jaar) leerlingen Van cluster 3-scHolen
en leerlingen regulier onderWiJs (in procenten)

CLUSTER 3 LEERLINGEN

LEERLINGEN REGULIER ONDERWIJS

BRON: VAN LINDERT & VAN DEN DOOL (2011), MONITOR SPECIAL HEROES IN CLUSTER 3
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