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De drie decentralisaties
AWBZ / WMO

Jeugdzorg / Passend 
onderwijs

Participatiewet



Levensloop



● Sportaccommodaties, Cruyff courts, 
Krajicek playgrounds, verenigingen

● Parken, wandel- en fietspaden
● ‘Stratenvolleybal-toernooi’, jaarlijkse ‘run’
● Veilig Sportlimaat
● Zorg = ondersteuner

● ‘Open club’, fitnesscentra
● Sportimpuls-projecten/verenigingen
● Database Gezond Leven; ‘Vechtsport Zorgt’
● Buurtsportcoach
● Zorg = ondersteuner

● Gespecialiseerde ‘Open club’
● Sportimpulsprojecten (JiLiB)
● Database Gezond Leven; ‘On the Move
● Buurtsportcoach (specialist)
● Sportaanbieder = ‘zorgleverancier’

● ‘Zorg-professional’ met sport-profiel
● Sport- en beweegagogen, fysiotherapeut
● Sportaanbieder = ‘zorgleverancier’

Sociaal domein

Sport - Zorg Piramide

Bron: Kenniscentrum Sport 2016

https://www.allesoversport.nl/artikel/zet-sport-in-in-plaats-van-zorg/


Sport Toekomst Verkenning 



Welke krachten spelen er?

• Demografische krachten: vergrijzing, migratie, hogere levensverwachting, meer 

huishoudens

• Economische krachten: bezuinigingen, commercialisering, toenemende armoede, 

sponsoring, globalisering (verplaatsingsstroom van personen, technologie, kapitaal, 

mediabeelden, waarden en normen)

• Sociaal-culturele krachten: individualisering, informalisering, medialisering, meer nadruk op 

beleving, aandacht gezonde levensstijl, hoeveelheid vrije tijd na jarenlange daling nu 

constant

• Technologische krachten: informatisering (meer zittend gedrag), wearables, big data, 

elektrische fiets,  gen-therapie

• Ecologische krachten: calorierijk voedsel, krimpregio’s, verstedelijking/ruimtegebrek, 

klimaatverandering,

• Politiek/juridische krachten: participatiesamenleving, onderwijs, bezuinigingen, gewenste 

topsportpositie, meer aandacht voor negatieve aspecten van sport, liberalisering 

kansspelen



1. Meedoen en verenigingsleven in 2030

• Verenigingslidmaatschap onder druk

• Karakter van vrijwilligerswerk in de sport verandert

• Vitaliteit sportverenigingen blijft gelijk

Foetus voetbal



2. Gezondheid en bewegen in 2030

• Sportdeelname blijft gelijk

• Meer Nederlanders gaan voldoen aan de beweegnorm

• Nederland blijft kampioen zitgedrag

• Motorische vaardigheden van kinderen gaan achteruit

• Aantal uren bewegingsonderwijs blijft gelijk



3. Talentontwikkeling, presteren en prijzen 
winnen in 2030

• Top 10-positie blijft niet behouden

• Positie op medaillespiegel junioren blijft gelijk

• Collectieve topsportuitgaven blijven ongeveer gelijk



4. Meeleven met sporters en evenementen 
beleven in 2030

• Beleving zorgt voor meer bezoekers

• Sportfan volgt vaker sport via gepersonaliseerde media



De waarde van sport 



Human Capital Model

Bailey et al. 2013
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Sociaaleconomische waarde van sport & bewegen 

(5-24 jarige)



Sociaaleconomische waarde van sport & bewegen 

(25-54 jarige)





Wie profiteert?

• individu
• werkgever
• (rijks)overheid
• zorgverzekeraar
• maatschappij



Mitsen en Maren

• Indicatie van economische waarde
• Contante waarde
• Effecten van sporten én bewegen
• De kosten van sport en bewegen zijn 

buiten beschouwing gelaten
• Gemiddelde Nederlander (ipv specifieke 

doelgroep)
• Omgekeerde causaliteit 



Dus:

• DE economische waarde van sport & bewegen 
bestaat niet.

• Algemene sociaaleconomische resultaat is 
positief. 

• Vooral op conto van arbeid en gezondheid. 
Sociale waarde vaak nog onbekend.  
•Baten komen bij diverse partijen/personen.
•Rekenen aan waarde van sport en bewegen is 
complex. 



Effectencalculator



Effectencalculator

De Effectencalculator is een instrument uit het sociale domein 
om zicht te geven op de economische waarde van integrale 
sociale aanpakken. De kwaliteit van leven van burgers èn de 
financiële consequenties van een aanpak worden inzichtelijk.

Drie vragen staan centraal in de Effectencalculator:

1. Wat gebeurt er in het leven van de bewoner/cliënt?

2. Welke ondersteuning is hiervoor nodig?

3. Wat is het prijskaartje daarvan?

https://effectencalculator.nl/


Waarde van sport: arbeidsreïntegratie



Titel



Titel



Sport en (arbeids)participatie

Bron: Sport beweegt naar werk

https://www.allesoversport.nl/artikel/sport-beweegt-naar-werk/


Dan nog even dit:

•Bailey is een goede bron effecten van 
sport en bewegen.
•Rapportage sociaal economische 
waarde van sport geeft richting.
•Bestaande instrumenten kunnen helpen 
bij denken in sport als middel, kosten en 
baten.



Praktijkvoorbeeld arbeidsre-integratie: 
Avanti Wilskracht

Bron: Kenniscentrum sport 2016

https://www.kennisbanksportenbewegen.nl/?file=4816&m=1439880250&action=file.download


Kernpunten sport en arbeidsre-integratie

• Rol sport
– Plezier, fun, uitlaatklep
– Fit for Work
– Persoonlijke ontwikkeling

• Rol sportaanbieder
– Bemiddelaar
– Sportieve omgeving (context)
– Leerwerkplekken
– Uitvoerder programma (SPORT re-integratiebedrijf)



Kernpunten sport en arbeidsre-integratie 

• De professional

– sportexpert (didactische vaardigheden)

– kennis over doelgroep (pedagisch vaardigehden)

– affiniteit met de doelgroep

– rolmodel

• Programma’s / interventies

– sport re-integratie; Bewegen Werkt!, Stapjefitter, Dutch 
career Cup, Dutch Trainee Cup

– Sport-/beweegprogramma’s



Waarde van sport: jeugdzorg



Sportende jongeren scoren beter



Samenwerking jeugdzorg - sportverenigingen

1.Persoonlijke contacten tussen jeugdhulpprofessionals en 
vrijwilligers van sportverenigingen

2.Een persoon die de samenwerking initieert en begeleidt, 
3.Zichtbaarheid van bestaande samenwerking in de vorm van 

samenwerkingsovereenkomsten en communicatie van 
successen

4.Jeugdhulporganisaties die investeren in de samenwerking





Praktijkvoorbeeld jeugdzorg: Challenge 
010



Waarde van sport: zorg en gezondheid



Belemmering bij chronische aandoeningen

Ouderen met een chronische aandoening bewegen 

minder

51

%
61

%

heeft 

onvoldoende 

energie

heeft pijn en 

angst

Weinig bewegen

Aandoening

Minder bewegen

Meer last



Diabetes (type 2)

• Volksziekte: 1,3 miljoen mensen; 90% type 2

• Ernstige gevolgen 

• Maatschappelijke kosten 

• 1,7 (directe zorgkosten) - 10 miljard (per jaar!)

= 100- 600 € per hoofd van de bevolking per jaar



Zwakke spieren: onderschat probleem

• Gevolgen
–Minder mobiel

–Vaker vallen 

–Huishoudelijke taken minder goed 

–Moeite met dagelijkse verzorging

–Minder zelfredzaam!

•Voorkómen
– Bewegen met krachtoefeningen
– Programma Promuscle: 40% meer 
kracht in 3 maanden Effect van 

trainen



Aangepast beweegaanbod

• Walking football

• Dynamic tennis

• Gymnastiek master trendweken

• Bridge: denken en doen

• Atletiek: wandelen of nordic walking

• Zwemmen



Praktijkvoorbeeld Wmo: Dementalent 
Hoorn

Bron: Dementalent.nl, locatie Hoorn

http://www.dementalent.nl/locatie/hoorn


Praktijkvoorbeeld Wmo: Sport voor 
vluchtelingen

“Het lijkt heel eenvoudig ‘een beetje 

sporten met vluchtelingen’, maar dat is het 

niet. De meeste bewoners zitten, op zijn 

zachtst gezegd, niet lekker in hun vel. Als 

eerste moet je luisteren naar de verhalen 

die ze je vertellen. Aandacht en tijd voor 

ze hebben. Dat helpt om alle ellende die 

ze hebben meegemaakt te verwerken. Ik 

ben zelf asielzoeker geweest en weet hoe 

zij zich voelen. Daarnaast ben je een 

kameleon, je moet je kunnen aanpassen. 

Je hebt namelijk met veel verschillende 

types en culturen te maken.”

citaat buurtsportcoach gemeente

Bron: Kenniscentrumsport 2017

https://www.kennisbanksportenbewegen.nl/?file=7916&m=1497515745&action=file.download


Praktijkvoorbeeld Wmo: Klaar voor de 
Start! Heerhugowaard

Bron: Sportservice Noord Holland

http://lekkerlevendoejesamen.nl/lokaal-in-nhn/klaar-voor-de-start.aspx


Rol sportverenigingen 



Ledenpercentage in Nederland (2016)

Ledenpercentage: het percentage van de 
bevolking (per leeftijdscategorie) dat een 
lidmaatschap heeft bij één of meer 
sportbonden



Maatschappelijke inzet van de sport: waar 
staan we?

● Maatschappelijke betrokkenheid clubs 

neemt toe

● Er is meer creativiteit binnen het 

aanbod. Ook buiten de kernsport.

● Er wordt door clubs meer gezocht naar 

mogelijkheden om meer leden te 

werven.

● Het percentage clubs dat haar 

voorzieningen deelt met anderen is met 

9% gestegen t.o.v. 2012. 

Bron: Sportaanbiedersmonitor 2015

https://www.nocnsf.nl/sportaanbiedersmonitor


Inzet van de sportvereniging

1. Sportvereniging als context (omgeving) inzetten

2. Sport en bewegen inzetten als instrument



Wanneer is een sportvereniging er klaar 
voor? 
Randvoorwaarden: 

– Beschikking over een accommodatie 

– Goed bestuur 

– De juiste mensen in de vereniging

– Niveau van professionaliteit

– Continuïteit

https://sport.nl/voorclubs/nieuws/2016/09/animatie-de-open-club-in-%C3%A9%C3%A9n-minuut
https://sport.nl/voorclubs/nieuws/2016/09/animatie-de-open-club-in-%C3%A9%C3%A9n-minuut


Sport: ‘What’s in it for me?’

• Leden & vrijwilligers

• Vernieuwing sport & beweegaanbod

• Carriere perspectief & persoonlijke ontwikkeling

• Lokaal netwerk

• Uitstraling

• Borging

• Exploitatie

• Ondernemerszin



10 Tips

1. Gedeelde passie

2. Belangen bespreekbaar maken

3. Duurzame relatie

4. Sterke organisatie

5. Betekenis vol proces

6. Successen en resultaten zichtbaar maken

7. Sport- en beweegaanbod: focus

8. Specialisatie trainers, coaches

9. Kleinschalig beginnen



Praktijkvoorbeeld: Spreekuur Huisarts bij 
HVV Laakkwartier in Den Haag

Bron: SportKnowhowXL-meer dan voetbal

http://www.sportknowhowxl.nl/achtergronden/archief/voetbal-is-meer-dan-voetbal/item/88544/




Meer weten?

Neem contact op met Kenniscentrum Sport

marieke.verhaaf@kcsport.nl 


