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Voor het opzetten, uitbreiden of versterken van een regionaal samenwerkingsverband per Wmo-regio wordt een stimuleringsbudget beschikbaar gesteld door het
ministerie van VWS. Het stimuleringsbudget wordt ingezet voor het opzetten, uitbreiden of versterken van een regionaal samenwerkingsverband met als doel de vraag naar
sport- en beweegactiviteiten te matchen met het beschikbare aanbod voor mensen met een beperking. Voor het in aanmerking komen van het stimuleringsbudget dient de
hoofdaanvrager (gemeente) van de *Wmo-regio namens de overige gemeenten een aanvraag in bestaande uit het aanvraagformulier en bijbehorend plan van aanpak met
begroting.

Korte toelichting bij het uitwerken van het plan van aanpak
In dit plan van aanpak beschrijft u de doelstellingen op het gebied van samenwerken en het matchen van vraag en aanbod. Hierbij besteedt u aandacht aan het aansluiten
bij bestaande netwerken en het betrekken van de doelgroep. De doelstellingen worden vertaald naar resultaten en activiteiten om het resultaat te behalen. Tevens geeft u
aan hoe u hierover rapporteert (onder de noemer: eindrapportage) en wat u verwacht dat er verbeterd wordt. Uiterlijk 1 juli 2018 is de eindrapportage in bezit van
Vereniging Sport en Gemeenten, waarbij onder andere inzichtelijk is gemaakt wat de opbrengsten zijn en waar de middelen aan besteed zijn.
)
*Gemeenten kiezen uiteindelijk zelf, op pragmatische wijze, voor de schaalgrootte van een regionaal samenwerkingsverband. Het totaal beschikbare stimuleringsbudget is
geb
W Het plan van aanpak bestaat minimaal uit:
-

-

-

Achtergrond/aanleiding
Doelgroep
Doelstelling m.b.t. regionale samenwerking en matchen van vraag en aanbod
 Resultaat
 Activiteiten om resultaat te bereiken/ planning/ betrokkenen
 Eindrapportage/ verwachte verbetering
Continuering
 Cofinanciering uitvoering plan van aanpak
 Borging
Begroting

Achtergrond/aanleiding:
Wat is de huidige situatie in onze Wmo-regio? Probleemanalyse. Waarom willen we dat er iets verandert?
Belang van sport en bewegen voor de doelgroep
Sport en bewegen voor mensen met een beperking is van groot belang. Het is niet alleen leuk om te doen, het heeft ook een positieve invloed op de gezondheid, het is
goed voor het zelfvertrouwen en sociale contacten. Sport en bewegen daagt uit om grenzen te verleggen en stimuleert mensen met een beperking deel te nemen aan de
samenleving.
Sport- en beweegparticipatie van mensen met een beperking blijft achter
De sport- en beweegparticipatie onder de 1,7 miljoen mensen met een beperking blijft nog steeds achter in vergelijking met de valide populatie. Op basis van nu
O
“
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achterstand in wekelijkse sportdeelname het grootst is bij onderstaande doelgroepen:
-

29% motorische beperking (totale groep van 866.000)
42% visuele beperking (totale groep van 726.000)
38% auditieve beperking (totale groep van 351.000)
Ter vergelijking: 59% van de valide Nederlanders sport wekelijks

Opvallend hierin is dat van de mensen met een motorische beperking maar 14% lid is van een verenigingen, daar waar 44% van de valide Nederlanders lid is. Het
percentage van mensen met een verstandelijke beperking die 1 maal of meer per maand sport, komt in de buurt van de landelijke sportdeelnamecijfers.
Uit het rapport van het Mulier Instituut blijkt ook dat een groot deel van de totale doelgroep van mensen met een beperking diverse belemmeringen ervaart om te gaan
sporten of bewegen. Het gaat hierbij om:
-

De vindbaarheid van zowel de mensen met een beperking (de doelgroep) door de sportaanbieder als de vindbaarheid van de ondersteuning en het sport- en
beweegaanbod: er is sprake van een mismatch.
Angst van de doelgroep om te gaan sporten en bewegen. Dan gaat het om beeldvorming, maar ook om praktische belemmeringen bij sport- en beweegaanbieders
zoals vervoer, toegankelijkheid van gebouwen en niet altijd de juiste ondersteuning.
Versnippering van gehandicaptensport door het ontbreken van een goede infrastructuur (er is een grote diversiteit aan lokale en regionale professionals, waardoor
het

-

voor de doelgroep onduidelijk is waar ze zich kunnen melden).
Gemeenten, aanbieders en andere betrokken partijen hebben onvoldoende inzicht in de belemmeringen die bewegen en sportparticipatie in de weg staan en/of
wat ze daaraan kunnen doen.

Belang van regionale samenwerking
Omdat niet iedereen met een beperking vanzelfsprekend de weg naar de sport- en beweegaanbieder kent (en vise versa), is ondersteuning op dit terrein en duidelijke
informatievoorziening essentieel om sportV
partijen die in contact staan met de doelgroep, zoals zorgaanbieders, onderwijs, maar ook de door de decentralisatie ontstane wijkteams, enerzijds en sport- en
beweegaanbieders anderzijds, leidt tot het beter kunnen matchen van de vraag vanuit de doelgroep met het aanbod. Samenwerking op (sub)regionaal is wenselijk om
aanbod af te stemmen, om zo meer mensen te kunnen bereiken als ook om mensen over meer verschillend sport- en beweegaanbod te kunnen informeren. Bovendien is
soms specialistische kennis nodig voor het benaderen, adviseren van de doelgroep of het opstarten en ontwikkelen van het aanbod. Door dit met elkaar te delen, kan het
kwaliteitsniveau in iedere (sub)regio toenemen.
Regionale infrastructuur
Binnen de stadsregio Rijnmond wordt door een aantal gemeenten reeds actief ingezet op het verhogen van beweegdeelname onder mensen met een beperking. Zo worden
door diverse gemeenten sportconsulenten van MEE Rotterdam-Rijnmond en MEE Zuid-Holland Noord ingehuurd die middels persoonlijke benadering individuen op maat
een sportadvies kunnen geven. Ook op het ondersteunen van sportclubs bij het opzetten of aanpassen van beweeg- en sportaanbod voor mensen met een beperking zijn
binnen een aantal gemeenten al organisaties actief, zoals Rotterdam Sportsupport, Sportief Capelle, SynerKri en Vlaardingen in Beweging. Binnen Rotterdam is al een
samenwerkend netwerk van diverse partijen actief onder de naam Rotterdam Sport op Maat.
Samenwerking tussen gemeenten (en bijbehorende uitvoeringsorganisaties) op het gebied van aangepast sporten gebeurt nog in beperkte mate. In Vlaardingen, Schiedam
en Maassluis is ambtelijk en op uitvoeringsniveau sprake van overleg, afstemming en samenwerking. In Schiedam en Vlaardingen hebben uitvoerende organisaties als MEE
en Vlaardingen in Beweging al een actieve rol. Er wordt o.a. een regionale sportdag georganiseerd voor mensen met een beperking. Hier worden sportaanbieders uit de
drie gemeenten voor uitgenodigd. Sportief Capelle werkt reeds samen met de partijen van Rotterdam Sport op Maat voor de Sport op Maat-week.

Grenzeloos actief
Het programma G
biedt gemeenten in stadsregio Rijnmond een nieuwe kans om
deze samenwerking op het gebied van aangepast sporten binnen de regio te verkennen en te realiseren.
Aanpak stadsregio Rijnmond
Per Wmo-regio kan er één aanvraag worden ingediend voor het stimuleringsbudget dat beschikbaar wordt gesteld door het Rijk. Binnen de Wmo-regio Rijnmond kunnen er
naast de gemeenten Rotterdam en Nissewaard worden onderscheiden waarbinnen de gemeenten al op diverse vlakken samenwerken:
-

Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS)
Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel
Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk (BAR)

D
aangepast sporten verkennen en realiseren. De gemeente Rotterdam wordt gezien als een
vierde subregio en gemeente Nissewaard als vijfde subregio. In iedere subregio is de uitgangssituatie anders, iedere subregio heeft eigen ambities en iedere subregio
ontwikkelt zich naar eigen snelheid. Het projectplan ziet er voor iedere regio dan ook anders uit. In het plan van aanpak dat voor u ligt worden alle stappen om te komen tot
deze projectplannen en hoe die tot elkaar verhouden beschreven.
In het proces om te komen tot regionale samenwerking trekken de vijf
stadsregio Rijnmond met elkaar op binnen één lerend netwerk. Binnen dit
netwerk worden kennis en ervaringen gedeeld en afspraken met elkaar gemaakt. Aangezien mensen zich niet aan gemeentegrenzen houden in het sociale verkeer en
iedere subregio aan de gemeente Rotterdam grenst, is het aannemelijk dat afstemming tussen iedere subregio en de subregio Rotterdam op programma- en
activiteitenniveau noodzakelijk is om het maximale rendement te behalen. Ook over talentontwikkeling, vervoer en evenementen dienen in het belang van de
gehandicaptensport in stadsregio Rijnmond op regioniveau afspraken gemaakt te worden. Daarnaast wordt bezien of afstemming met aangrenzende gemeenten buiten
deze Wmo-regio loont.
Doelgroep
Omschrijf voor welke doelgroepen het opzetten, uitbreiden of versterken van een regionaal samenwerkingsverband gewenst is. Bij voorkeur aangevuld met sport- en
beweegcijfers van de betreffende doelgroepen.
Bij

het

opzetten van de regionale samenwerkingsverbanden in Stadsregio Rijnmond wordt een onderscheid gemaakt in verschillende doelgroepen, zoals:
-

Mensen met een verstandelijke beperking
Mensen met een lichamelijke beperking
Mensen met een meervoudige beperking
Mensen met een zintuiglijke beperking (visueel en auditief)
Mensen met een autismespectrum stoornis
Mensen met psychische beperking
Mensen met een chronische ziekte

Voor iedere doelgroep is samenwerking op regionaal niveau gewenst, maar een aantal doelgroepen kunnen bij uitstek ook in subregionaal verband benaderd worden. Met
name voor mensen met een verstandelijke beperking, gedragsproblematiek en chronische ziekte is samenwerking op subregionaal niveau wenselijk. Voor de andere
doelgroepen is dit minder noodzakelijk, omdat vervoer sowieso een belangrijke randvoorwaarde is of de doelgroep relatief in kleine aantallen voorkomt.
Hoeveel mensen er in Stadsregio Rijnmond zijn met een beperking is momenteel nog niet inzichtelijk. Uit landelijk onderzoek blijkt echter dat ongeveer 10% van de
Nederlanders één of meer beperkingen heeft. Voor Rijnmond gaat het dan om ruim 110.000 mensen. Deskresearch en gesprekken met de stakeholders/partners moet
opleveren dat we per subregio een onderbouwde keuze kunnen maken op welke doelgroepen we de focus leggen.
Doelstellingen voor het opzetten/uitbreiden van een regionaal samenwerkingsverband
Denk hierbij aan het aansluiten bij bestaande netwerken.
U kunt gebruikmaken van de stappen voor regionale samenwerking zoals beschreven in het stappenplan:
A) aanleiding/initiatief
B)
afspraken/plannen
C) realisatie
D) continuïteit/ borging.

Hoofddoelstelling 1
Het opzetten van een samenwerkingsstructuur op het gebied van aangepast sporten om meer mensen met een beperking op efficiënte wijze aan het sporten te krijgen. Dit
kan gerealiseerd worden door bestaande structuren op lokaal niveau te verbinden en te versterken. In iedere subregio wordt maatwerk geleverd om te komen tot
samenwerking.

Subdoelstelling 1a

Resultaat

Het bereiken van overeenstemming binnen een gemeente voor de aanpak van
(sub)regionale samenwerking op het gebied van aangepast sporten.

Bestuurlijke G

van de gemeenten op het projectplan.

Activiteiten om resultaat te behalen/ planning/ betrokkenen

- Inventarisatie van het beleid t.a.v. de doelgroep van de gemeenten middels deskresearch.
- In beeld brengen van stakeholders/partners (zorg- en welzijnsorganisaties, revalidatie-instellingen, speciaal onderwijs, sportaanbieders, exploitanten
sportaccommodaties, sportbonden, NOC*NSF, lokale sportservice organisaties, etc. middels deskresearch.
- Inventariseren van de wensen, ambities en mogelijke rollen, taken en verantwoordelijkheden van de belangrijkste stakeholders middels gesprekken.
- Organiseren van sessies op verschillende niveaus (zoals bestuurlijk, ambtelijk, buurtsportcoaches, stakeholders/partners) op subregionaal niveau.
-O
egionaal niveau.
- Formuleren van een advies en voorstel voor de gemeenten om te komen tot (sub)regionale samenwerking tussen de
subregio s met behulp van de verzamelde gegevens en de goede voorbeelden uit het land (met daarin aandacht voor onderwerpen als stakeholders/partners,
afstemming, toeleiding, verenigingsondersteuning, vervoer, financiële regelingen, talentontwikkeling en evenementen).
- Presenteren van het advies aan de ambtenaren (sport)
- Opstellen van een meerjarenprojectplan op basis van het advies op zowel subregionaal als regionaal niveau, waarin o.a. de organisatie- en overlegstructuur,
uitgewerkt.
- Bestuurlijke besluitvorming over het projectplan. Bij een G wordt een bijeenkomst georganiseerd om een samenwerkingsconvenant te ondertekenen.
Eindrapportage/ Wat verwacht u dat er verbeterd wordt of ontstaan is?

- Inzicht (onderling) in het beleid van de verschillende gemeenten t.a.v. de doelgroep.
- Inzicht in en afspraken met de verschillende stakeholders/partners over hun mogelijke rollen, taken en verantwoordelijkheden.
- Advies en voorstel om te komen tot regionale samenwerking tussen de gemeenten en inzicht wat er van de gemeente wordt verwacht (organisatiestructuur, rollen,
taken en verantwoordelijkheden st
ctiviteiten, kosten, financiering, etc.).
- Overeenstemming binnen de gemeenten over de aanpak.
- Samenhangend programma en activiteitenplan in iedere subregio.
- Afstemming binnen de subre

Subdoelstelling 1b

Resultaat

Het (bestuurlijk) verankeren van de regionale samenwerking op het gebied van

Een ondertekend samenwerkingsconvenant tussen de gemeenten op basis van een
projectplan voor de regio en per subregio.

sub
Activiteiten om resultaat te behalen/ planning/ betrokkenen

- Ondertekenen van een samenwerkingsconvenant tussen de gemeenten. Hiervoor wordt een speciale bijeenkomst georganiseerd, bij voorkeur gekoppeld aan een
evenement.
- Communicatiemoment en media-aandacht creëren.
Eindrapportage/ Wat verwacht u dat er verbeterd wordt of ontstaan is?

- Samenwerkingsconvenant op basis van een projectplan.
- Persbericht en andere media-aandacht.

Doelstelling voor het matchen van de vraag naar sport- en beweegactiviteiten en het beschikbare sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking
Denk daarbij aan het betrekken van doelgroep en het aansluiten bij bestaande initiatieven en mogelijkheden (bijvoorbeeld de inzet van een buurtsportcoach).

Hoofddoelstelling 2
Het matchen van de vraag naar sport- en beweegactiviteiten en het beschikbare aanbod voor mensen met een beperking, zodat iedereen met een beperking die wil
sporten dit ook kan. Het liefst zo dicht mogelijk bij huis.

Subdoelstelling 2a

Resultaat

Het in beeld brengen van de collectieve vraag naar sport- en beweegactiviteiten en
het beschikbare sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking.

Een overzicht op hoofdlijnen van de vraag naar (aangepast) sport- en
beweegaanbod en een overzicht van het beschikbare sport- en beweegaanbod.

Activiteiten om resultaat te behalen/ planning/ betrokkenen

- Inventariseren van de vraag naar sport- en beweegactiviteiten voor mensen met een beperking middels deskresearch en gesprekken met gemeente en
stakeholders/partners.
- Inventariseren van het beschikbare aanbod voor mensen met een beperking middels deskresearch, gesprekken met gemeente en stakeholders/partners
(sportaanbieders).
- Presenteren van de resultaten per subregio in een duidelijk overzicht.
- Gezamenlijk onderzoeken in hoeverre het platform Uniek Sporten geschikt is om te gebruiken en welke voorwaarden hieraan verbonden zijn.
Eindrapportage/ Wat verwacht u dat er verbeterd wordt of ontstaan is?

- Inzicht in de vraag naar sport- en beweegactiviteiten en het aanbod voor mensen met een beperking in de betreffende

Subdoelstelling 2b

Resultaat

Het beleggen van taken per subregio die de vraag naar en het beschikbare aanbod
voor mensen met een beperking op subregionaal niveau met elkaar matcht.

Taak belegd in elke subregio.

entuele

Activiteiten om resultaat te behalen/ planning/ betrokkenen

- Inzichtelijk krijgen op welke manier er per subregio al winst geboekt kan worden met reeds aanwezige sportconsulenten / beweegmakelaars en andere functionarissen.
- Opstellen of aanscherpen van het profiel (rol, taken, verantwoordelijkheden en competenties).
- Indien nodig opstellen en verspreiden van een vacature en bijbehorende selectieprocedure.
Eindrapportage/ Wat verwacht u dat er verbeterd wordt of ontstaan is?

- Inzicht in de rol, taken, verantwoordelijkheden en competenties.
- Een duidelijk aanspreekpunt per subregio die de vraag naar sport- en beweegaanbod weet op te halen en mensen kan wijzen op of begeleiden naar sport- en
beweegaanbod.

Subdoelstelling 2c

Resultaat

Het beleggen van taken per (sub)regio die ondersteuning en coaching kan bieden
voor sportaanbieders en hier naar handelen.

Taak belegd in elke subregio.

Activiteiten om resultaat te behalen/ planning/ betrokkenen

- Inzichtelijk krijgen op welke manier er per subregio al winst geboekt kan worden met reeds aanwezige verenigingsadviseurs / buurtsportcoaches.
- Opstellen of aanscherpen van profiel voor de verenigingsadviseur / buurtsportcoach.
- Indien nodig opstellen en verspreiden van een vacature en bijbehorende selectieprocedure.
Eindrapportage/ Wat verwacht u dat er verbeterd wordt of ontstaan is?

- Inzicht in de rol, taken, verantwoordelijkheden en competenties.
- Een duidelijk aanspreekpunt per subregio waartoe sport- en beweegaanbieders zich kunnen wenden bij hulp en advies.

Subdoelstelling 2d

Resultaat

Het beleggen van coördinatietaken per (sub)regio die coördinatie voor het ophalen
en matchen van de vraag met het beschikbare of nog te realiseren aanbod.

Taak belegd in elke subregio.

Activiteiten om resultaat te behalen/ planning/ betrokkenen

- Inzichtelijk krijgen op welke manier er per subregio al winst geboekt kan worden met reeds aanwezige structuur.
- Opstellen of aanscherpen van profiel voor de coördinator.
- Indien nodig opstellen en verspreiden van een vacature en bijbehorende selectieprocedure.
Eindrapportage/ Wat verwacht u dat er verbeterd wordt of ontstaan is?

- Inzicht in de rol, taken, verantwoordelijkheden en competenties.
- Inzicht in knelpunten die aandacht vragen om matching beter tot stand te krijgen (toegankelijkheid, vervoer, financiële draagkracht, etc.).

In iedere subregio is de uitgangssituatie weer anders. Iedere subregio heeft zijn eigen ambities en ontwikkelt zich naar eigen snelheid.
-

-

-

In subregio Rotterdam wordt zoveel mogelijk aangesloten op wat er onder de vlag van Rotterdam Sport op Maat reeds gebeurt. Daar wordt al veel samengewerkt
en afgestemd door organisaties als Rotterdam Sportsupport, MEE Rotterdam-Rijnmond en sportaanbieders.
In subregio Vlaardingen, Schiedam en Maassluis zijn bepaalde doelstellingen al in een verregaand stadium en kan al afstemming in de uitvoering plaatsvinden. Zo is
er beleidsmatig en bestuurlijk al draagvlak om dit verder uit te rollen. Organisaties als MEE Rotterdam-Rijnmond, MEE Zuid-Holland Noord en Vlaardingen in
Beweging gaan al aan de slag.
In de subregio Capelle a/d IJssel en Krimpen a/d IJssel is er ook beleidsmatig en bestuurlijk draagvlak. Organisaties als MEE Rotterdam-Rijnmond, SynerKri en
Sportief Capelle gaan al aan de slag.
In subregio Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk ligt de focus in eerste instantie op het in beeld brengen van wat er al is en hoe dit te versterken. Op dit
moment is nog onvoldoende duidelijk hoe ver zij beleidsmatig en bestuurlijk gevorderd zijn op dit thema. Op uitvoerend niveau zijn al diverse partijen aan de slag.
In Barendrecht en Albrandswaard zijn dit MEE Rotterdam-Rijnmond en buurtsportcoaches. In Ridderkerk zijn MEE Rotterdam-Rijnmond, een beweegmakelaar en
combinatiefunctionarissen van Sport en Welzijn Ridderkerk actief.
In subregio Nissewaard ligt de focus bij het in beeld brengen en versterken van wat er al is om zo beter te kunnen matchen op de vraag en het aanbod op regionaal
niveau. Als mogelijk logisch gevolg van de planvorming kan contact gezocht worden met de aangrenzende gemeenten Westvoorne, Hellevoetsluis en Brielle.
Wellicht dat zij deel kunnen uitmaken van deze vijfde subregio.

Planning
Doordat er in iedere subregio een andere uitgangssituatie is, maar ook al reeds veel gebeurt, is er geen eenduidige planning te maken. Het zal een proces zijn, waarbij
onderzoek, uitwerking en beginnen met samenwerking (uitvoering) langs en door elkaar heen gaan lopen. De uiterste deadline voor het projectplan is 1 juni 2018. Vanwege
de verkiezingen in maart 2018 is het wenselijk om eind december al bepaalde deelresultaten en/of inzichten op te kunnen leveren / presenteren.
Continuering
Beschrijf hoe u cofinanciering organiseert voor de uitvoering van het plan van aanpak.
Beschrijf welke stappen u onderneemt om te komen tot borging van regionale samenwerking waarbij de vraag naar sport- en beweegactiviteiten en het beschikbare
aanbod op elkaar worden afgestemd.

Cofinanciering:

M
‘
Volgens de subsidievoorwaarden mag maximaal 30% worden besteed aan
procesbegeleiding. Omdat de situatie in stadsregio Rijnmond juist vraagt om procesbegeleiding zal het merendeel van het aangevraagde bedrag dan ook hier aan worden
besteed. Dit is vooraf afgestemd met NOC*NSF, MEE Nederland en VSG.
Omdat de inzet per gemeente op dit moment nogal verschilt, is er bij hen (nog) geen cofinanciering gevraagd. Wel wordt verwacht dat ambtenaren en uitvoerende
organisaties (zoals MEE) meewerken en inzet plegen om tot het projectplan te komen.

Borging:

D
D
worden gemaakt om te komen tot één regionale structuur op het gebied van sporten voor mensen met een beperking.

Begroting behorend bij plan van aanpak en aanvraag stimuleringsbudget regionale samenwerkingsverbanden *Wmo-regio: Stadsregio Rijnmond
In de begroting verwijst u naar de doelstelling/ activiteiten in het plan van aanpak.
Procesbegeleiding
Beoogd aantal uur
Ingezet t.b.v. doelstelling:

Werkbudget
Beoogde activiteiten

Begroting
150
Hoofddoelstelling 1 (subdoelstelling 1a en 1b)
Hoofddoelstelling 2 (subdoelstelling 2a t/m 2d)*




Begroting
Communicatie
Overige out of pocket kosten

Begroting totaal:

* De activiteiten die noodzakelijk zijn om deze subdoelstellingen te realiseren, worden aanvullend opgepakt vanuit de eigen inzet van de vijf
D
gezien
E
ment nog met elkaar in gesprek zijn en het maatwerk per subregio vraagt, kan de
concrete omvang van die inzet nog niet worden aangegeven.

