
 
 
Betreft: Gevraagd advies over de Kadernota Sport en Bewegen 2012-2017 

‘Verleiden tot bewegen’.  
Uitgebracht door de Adviesraad WMO Leiden d.d. 06-09-2012. 
 
 
Hierbij adviseert de Adviesraad WMO Leiden over de Kadernota Sport en Bewegen 2012-
2017 ‘Verleiden tot bewegen’, door het college van B&W vastgesteld voor inspraak op 12 
juni 2012.  
 
De Adviesraad spreekt zijn waardering uit voor de nota.  
In de nota wordt gesproken over breedtesport en het belang van sport en bewegen bij 
maatschappelijke participatie. Vanuit de Wmo is deze nota kansrijk. Zo bieden de doelen 2  
‘wijksportparken’, 3 ‘sportieve openbare ruimte’ en 8 ‘sociaal maatschappelijke rol 
sportverenigingen’ aanknopingspunten met de Wmo. De bij doel 10 genoemde punten 
sluiten aan bij de prestatievelden 1, 2, 5 en 6 van de Wmo. 
De Adviesraad wil graag geïnformeerd worden over de uitvoering van de nota en de 
voortgang en resultaten hiervan, zoals bijvoorbeeld de evaluatie van de 
combinatiefunctionarissen in 2014. 
 
De Adviesraad heeft een aantal adviezen die hieronder weergegeven worden: 
 

1. Het is belangrijk dat mensen met een psychiatrische achtergrond en mensen met een 
verstandelijke beperking in aanraking komen met sport en bewegen en hen deel te 
kunnen laten nemen aan activiteiten die beschikbaar zijn voor iedere burger in 
Leiden. Daarom is het van belang dat (welzijns/belangenbehartigende)organisaties en 
sportverenigingen/sportscholen/fitnesscentra op organisatorisch en/of inhoudelijk 
gebied samenwerken.  De gemeente Leiden dient hen hiervoor aan te spreken op 
hun maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid. Het verdient 
aanbeveling naar goede voorbeelden te kijken, zoals de samenwerking tussen 
voetbalvereniging F.C. Boshuizen en Stichting De Binnenvest.  Namelijk voor het 
jaarlijkse toernooi om de Homeless Cup, maken cliënten van de Binnenvest gebruik 
van de trainingsfaciliteiten bij F.C. Boshuizen.  
 

2. De veelheid aan (gesubsidieerde) beweeg- en sportieve initiatieven in de gemeente 
Leiden voor ouderen en mensen met een beperking roept bij de Adviesraad de vraag 
op of deze initiatieven allemaal wel voldoende van de grond komen en of ze voldoen 
aan de vraag. Zie bijvoorbeeld de Beweegwinkel en speciaal voor ouderen 
georganiseerde fietstochten. Een belangrijk punt in de Wmo is namelijk inclusief 
beleid. Het merendeel van deze initiatieven/activiteiten zou moeten dienen om 
mensen te geleiden naar reguliere sportieve en beweegactiviteiten (al dan niet in 
georganiseerd verband). Niet het initiatief op zich dient in stand te worden gehouden, 
maar het sporten en bewegen van burgers dient bevorderd te worden. De 
Adviesraad is zich echter ook bewust van het feit dat er altijd een kleine groep 
mensen zal zijn die aangewezen is op georganiseerde sport per doelgroep. 
 

3. Vanuit de gemeente dient een pro-actief beleid gevoerd te worden om jeugd met 
problemen door middel van sport te stimuleren op een positieve manier met zichzelf 
en de omgeving bezig te zijn. Verenigingen en (sport)scholen vervullen hierin ook een 



functie in de wijk/buurt. Samenwerking tussen gemeente, verenigingen en 
professionele hulpverlening moet ervoor zorgen dat deze jongeren voldoende 
mogelijk ondersteuning en coaching krijgen. 
 

4. De jaarlijks georganiseerde kennismakingscursussen door de gemeentelijke 
schoolsportcommissie zijn een goed middel om jeugd kennis te laten maken met 
sport en bewegen bij verenigingen en clubs. Het is de Adviesraad opgevallen dat het 
tijdstip van deze cursussen veelal rond etenstijd is. Wanneer meer rekening wordt 
gehouden met de schooltijden van met name de jeugd in de basisschoolleeftijd, zijn 
deze cursussen toegankelijker voor meer kinderen (en voor de ouders/verzorgers 
waar de kinderen voor vervoer van afhankelijk zijn). 

 
5. Topsporters in de Leidse regio hebben een voorbeeldfunctie voor de jeugd. De 

Adviesraad adviseert hen te betrekken bij maatschappelijke projecten in buurten en 
wijken.  
 

6. Ten aanzien van de transitie AWBZ begeleiding naar de Wmo: In het zogenaamde 
keukentafelgesprek dat plaatsvindt om de behoefte van de burger te inventariseren 
op het gebied van maatschappelijke participatie en de mate van zelfredzaamheid te 
bepalen, dient ook het onderwerp lichamelijk activiteit of bewegen meegenomen te 
worden en de begeleiding en het vervoer die hiervoor nodig zijn. Voor mensen met 
een beperking is het belangrijk dat zij (al dan niet in groepsverband) ook lichamelijk 
actief bezig kunnen zijn/blijven. We denken hierbij aan de blinde zwemmer of aan het 
verstandelijk gehandicapte kind dat wil paardrijden. 
 

7. Met betrekking tot (nieuw te bouwen) accommodaties en locaties waar sport en 
bewegen plaatsvindt: deze moeten toegankelijk, goed bereikbaar en multifunctioneel 
zijn, zodat ze geschikt zijn voor meerdere (kwetsbare) doelgroepen. 
 

8. Een belangrijk punt om het bewegen en sporten en bevordering van sociale 
contacten in de openbare ruimte te stimuleren is het installeren en onderhouden van 
kleine sport en speeltoestellen die toegankelijk en bereikbaar zijn voor alle leeftijden. 
Handhaving in de openbare ruimte (op bijvoorbeeld hondenpoep en obstakels), naast 
een goed onderhoud van het groen en de paden/wegen, zorgt ervoor dat de 
openbare ruimte aantrekkelijk is/wordt en uitnodigt tot bewegen.  
 

9. Bedrijven en instellingen in de gemeente Leiden, waarvan de gemeente Leiden zelf 
ook deel uitmaakt, hebben een voorbeeldfunctie in de stad ten aanzien van het 
stimuleren van sport en bewegen van hun medewerkers. Het is belangrijk dat 
hiervoor voldoende mogelijkheden en faciliteiten geboden worden.  

 
 
Adviesraad WMO Leiden 
6 september 2012 


