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17.024487 

De Gemeenteraad en de Commissie Samenleving 

 

College van burgemeester en wethouders 

Sporten voor kwetsbare inwoners 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

Aanleiding 

De aanleiding wordt gevormd door een ingekomen brief bij de gemeenteraad afkomstig van 

Mee&deWering dd 17 februari 2017. In deze brief spreken zij hun zorgen uit over een kwetsbare 

doelgroep die niet aan bod komt op het gebied van sport. 

Speerpunt van ons beleid is juist dat mensen niet tussen wal en schip vallen, op welk gebied dan 

ook. Hier valt ook sport onder. 

Wat doen we al voor de kwetsbare doelgroep zodat ook zij in staat zijn om deel te nemen aan 

sportieve activiteiten? En wat zijn we voornemens om op te pakken? 

 

Vragen vanuit de raad 

Vanuit de raad zijn de volgende vragen en/of opmerkingen geplaatst. 

 

CDA 

In onder andere Alkmaar heeft men goede ervaringen dat deelnemers aan SportWerkt een 

vervolgstap hebben kunnen zetten richting (betaalde) baan of opleiding, is het een 

voornemen/idee om dit voorbeeld ook in Schagen te volgen, daar waar onze subsidies en 

inspanningen op (sportief) gebied mn geënt zijn op jongeren en ouderen? 

 

JESS 

Wij kunnen ons indenken dat er ook binnen gemeente Schagen een kwetsbare groep mensen 

bestaat. Zowel jongeren als ouderen. Het aandacht geven met sport aan deze specifieke groep 

mensen, vinden wij een interessant onderwerp, maar ook zeer belangrijk. Het niet kunnen 

sporten, heeft allerlei gevolgen. Zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal. Het kan ook een 

stimulans zijn om de stap te zetten naar werk of studie. 

 

Wij zijn dan ook benieuwd welke aandacht er is vanuit gemeente Schagen voor deze bijzondere 

groep mensen. Welke mogelijkheden creëert de portefeuillehouder voor deze kwetsbare groep, 

welke middelen worden hierin geïnvesteerd. 

 

Graag krijgen wij hier een terugkoppeling over en horen wij of een project vanuit Vrienden MEE 

Sportfonds en MEE & de Wering voor Schagen interessant kan zijn. 

 

Antwoord op bovenstaande vragen en opmerkingen 

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat sporten een positieve bijdrage levert aan het fysiek en 

psychisch welbevinden van de mens. Mensen uit de kwetsbare doelgroepen komen minder toe 

aan het beoefenen van sport. Vaak moeten zij rondkomen van een laag inkomen. Binnen dit 

inkomen is geen ruimte voor kosten van sportieve- of andere activiteiten. Zij dreigen sneller in een 
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sociaal isolement terecht te komen waardoor een negatieve spiraal naar beneden ontstaat. Dit 

willen we graag voorkomen.  

 

Wat doen we al? 

Binnen de gemeente Schagen lopen al diverse initiatieven om mensen uit een kwetsbare 

doelgroep deel te kunnen laten nemen aan sport. 

 

Voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking zijn de volgende 

mogelijkheden beschikbaar: 

Club Extra: is bedoeld voor kinderen die vanwege hun beperkingen niet zonder meer terecht 

kunnen bij een reguliere sportvereniging. Met wat aanpassingen of ondersteuning kan dit wel. 

Club Extra voorziet hierin. 

Stas (stichting aangepaste sporten) loopt via Sportservice, ontwikkelen van diverse 

sportactiviteiten voor mensen met een lichamelijke- en/of verstandelijke beperking. 

Sasv (stichting aangepaste sport- en vrijetijdsbesteding. De activiteiten van deze stichting zijn 

bedoeld voor mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuigelijke beperking of een vorm 

van autisme. 

 

Voor mensen die afhankelijk zijn van een laag inkomen hebben we het volgende ontwikkeld. 

Meedoen Noordkop (Kindpakket): bedoeld voor kinderen van minder draagkrachtige ouders. 

Per kind is € 350 per jaar beschikbaar via de bijzondere bijstand. De ouders kunnen hierbij gebruik 

maken van een speciale website om een tegemoetkoming aan te vragen in de contributie van 

een sportvereniging, sportkleding of voor culturele activiteiten.  

 

Welke ontwikkelingen zijn gaande? 

Project van Mee&deWering 

We hebben een product genaamd “De Werkwinkel” ingekocht bij Mee&deWering. Dit project 

wordt vooral ingezet als sociale activering voor mensen met een grote afstand tot de 

arbeidsmarkt. Gebleken is dat het aantal aanmeldingen voor dit project achterblijft. Voor 2017 

kunnen nog 10 tot 14 trajecten worden ingezet bij “De Werkwinkel”. Het is de vraag of het 

aanbod van de Werkwinkel nog aansluit op de behoefte.  

 

Recentelijk is het aanbod van Mee&deWering binnengekomen voor het project SportWerkt! Dit 

project richt zich op mensen met een uitkering waarbij de focus ligt op verandering in leefstijl. De 

deelnemers werken hierbij vier dagdelen per week aan een meer gezonde en actieve leefstijl.  

Wij zijn van mening dat de opzet van dit project kan bijdragen aan het gevoel van welbevinden 

van de deelnemers. Het resultaat hiervan is dat deelnemers maatschappelijk meer actief worden 

of meer kans maken op de arbeidsmarkt. 

 

Ons uitkeringsbestand kent momenteel een groot aantal statushouders en ‘oudkomers’ die door 

taalachterstand en culturele verschillen een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Door 

hun leefomstandigheden participeren ze nauwelijks in de maatschappij. Hierdoor wordt de 

achterstand nog groter. Een vicieuze cirkel ontstaat. 

 

In gesprek met Mee&deWering is het idee ontstaan om de oorspronkelijke Werkwinkel om te 

vormen naar trajecten waarbij aandacht is voor de gezonde leefstijl, sporten, 

weerbaarheidstraining, versterken zelfvertrouwen, maar ook voor intensieve Nederlandse 

taaltraining voor mensen met een verblijfsstatus.  

Mee&deWering werkt de ideeën, in samenwerking met andere organisaties zoals 

Vluchtelingenwerk en Sportservice, verder uit en komen met een voorstel om de resterende 

Werkwinkeltrajecten in een vernieuwd jasje te gieten.  
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Rsa-project voor mensen met psychische klachten 

Het hoofddoel van dit project is om samenwerking tussen (vitale) verenigingen en 

maatschappelijke organisaties tot stand te brengen om mensen met psychiatrische klachten te 

laten (re)integreren in de maatschappij door middel van sport. Het gaat hierbij om ambulante 

volwassen GGZ-cliënten en volwassenen vanuit beschermde woonvoorzieningen. We richten ons 

niet alleen op het aanbieden van, en deelname aan sportactiviteiten, maar ook op participatie 

van deelnemers aan het verenigingsleven door het verrichten van vrijwilligerswerk. 

 

Meedoen Noordkop voor ouderen (ouderenpakket).  

Het project Meedoen Noordkop wordt geëvalueerd. Daarbij wordt ook gekeken naar de 

mogelijkheden voor een ouderenpakket. 

 

Versterking door Samenwerking 

We hebben twee bijeenkomsten georganiseerd met partners die iets betekenen in de activering 

of arbeidsmarkttoeleiding van cliënten die een uitkering ontvangen van de gemeente. De 

bedoeling is dat de verschillende organisaties minder concurrerend werken, maar juist meer in 

aanvulling op elkaar. Dit heeft geleid tot enkele goede ideeën die we verder willen uitwerken.  

Mee&deWering en Sportservice zijn partners in dit overleg. 

 

Samenwerking maakt verenigingen sterker 

Verenigingen staan midden in de samenleving. Zij kennen veel inwoners. De samenwerking van 

verenigingen met leden en belangstellenden is van grote waarde voor de gemeenschap. Ook 

voor individuele personen kan het contact met de vereniging van grote betekenis zijn. Ze 

hebben bijvoorbeeld geen werk, komen weinig de deur uit en worden eenzamer. Het kan ook 

gaan om schoolverlaters, zwerfjongeren en andere mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Als 

zij vrijwilligerswerk kunnen doen bij een vereniging, neemt hun zelfvertrouwen toe. Zij ervaren dat 

zij deel uitmaken van de gemeenschap en er mogen zijn. Verenigingen vervullen hierin een 

sociale rol.  

Wij willen deze samenwerking daarom graag ondersteunen en versterken, zowel met geld als 

met kennis. Wij zijn met verenigingen in gesprek over de aanpak. 

 

 

 

Namens het college van burgemeester en wethouders,  

De portefeuillehouder,  

 

Ben Blonk 


