WMO, sport en ontwikkelingen in de gehandicaptensport mede in het licht van het ondertekenen
door Nederland van VN-Verdrag rechten van mensen met een beperking in De Bilt.
Gesprek met wethouder Madeleine Bakker (o.a. sport), Evelien Wijdeveld (Casemanager
Sportstimulering & Gezondheid), Hans Voogt en Wilma Dijkstra.
d.d.:

1 mei 2017 15.30 gemeentehuis

verslag: Wilma Dijkstra, Hans Voogt
Wethouder Madeleine Bakker heeft de WMO-raad uitgenodigd voor een gesprek. De WMO-raad had
haar, bij monde van Hans Voogt, uitgedaagd de inclusie van de mens met een beperking een
centralere plaats in het sportbeleid te geven. Dit naar aanleiding van de ondertekening van het
VN-Verdrag door Nederland voor rechten van mensen met een beperking.
De wethouder, stelde het op prijs dat we op haar uitnodiging in waren gegaan. Evelien en zij waren
de afgelopen maanden bezig geweest met vormgeving van beleid ten aanzien van de inclusie m.b.t.
mensen met een beperking binnen de sport. De volgende twee elementen onderscheiden ze daarbij:
A. De inclusie/deelname voor mensen met een beperking in de sport. Anders geformuleerd:

staan de sportverenigingen in psychologische zin open voor mensen met een beperking,
zowel als sporter of als toeschouwer.
We constateren dat de sportverenigingen vaak een ontmoetingspunt zijn in een dorp/kern.
Het gaat niet om het sporten alleen, maar om de inclusie van de mens met een beperking in
de samenleving op voet van gelijkwaardigheid.
B. De toegankelijkheid van sportparken/kantines voor mensen met een beperking.

We beseffen dat dit ook in financiële zin inspanningen vraagt. Belangrijk om dit op tijd in
beeld te brengen. De leemten/wensen kunnen dan een plaats krijgen in de nieuwe
meerjaren begroting De Bilt.
Bij A: De inclusie.

-

-

-

Inventariseren van het aanbod van sporten voor mensen met een beperking, deze
inventarisatie moet najaar 2017 zijn afgerond. Onderstaande acties moeten daarin bijdragen.
Omdat onze gemeente te klein is om alles zelfstandig goed te regelen sluit onze gemeente
aan bij de regiogemeenten met het project Grenzeloos actief.
Grenzeloos actief richt zich op het opzetten, versterken of uitbreiden van regionale
samenwerkingsverbanden met als doel vraag en aanbod van sport en bewegen voor mensen
met een beperking te matchen. In ons geval is dit de WMO regio Zuid Oost Utrecht
(gemeente Zeist, Utrechtse heuvelrug, Bunnik en Wijk bij Duurstede). Het doel van
grenzeloos actief is om alle 23 WMO regio’s in NL, (43) regionale samenwerkingsverbanden
op te zetten.
Uit landelijk onderzoek is bekend dat een regionaal overzicht wenselijk is en hiervoor is het
landelijk online platform ‘Uniek Sporten’ beschikbaar (gefinancierd door het fonds
Gehandicaptensport). Met onze WMO regio Zuid Oost Utrecht willen we gebruik maken van
dit landelijk online platform. Hierbij een link van dit platform waaronder de sportzoeker te
vinden is : https://www.unieksporten.nl/home
Verbonden met een aanbod is natuurlijk de toegankelijkheid, breed gezien, mensen moeten
er ook kunnen komen (vervoer = een recht daarover is contact met de wmo nodig) en weten

-

waar wat straks te vinden is (communicatie). Hiervoor moeten we ook kijken naar de WMO
budgetten.
Als laatste moet het ingebed worden in de gemeentelijke organisatie om het te borgen.

Verder hebben we ten aanzien van dit onderwerp ook nog gesproken over:
-

Sporten is ook contact, belangrijk tegen vereenzaming.
Rol buurtcoaches bij bv beweegadvies (hebben daar nog wel extra kennis voor nodig)
Eventuele lijntjes met de Esther Vergeer en Johan Cruijff Foundation ten aanzien van
subsidie aanvragen. In het geval van Ester Vergeer wellicht ook bij start van de
campagne.

Borging in de gemeente De Bilt: Grenzeloos Actief is een stimulering programma vanuit VWS en dient
geborgd te worden in de gemeente/ gemeentelijk beleid. Dit betekent dat het aangepast sporten een
vast onderdeel gaat worden van het werkplan van de Buurtsportcoaches (BSC) en zij zorgen ervoor
dat het aanbod actueel blijft.

Bij B. De toegankelijkheid in fysieke zin

De toegankelijkheid is voor mensen met een beperking vaak, ongewild en onbedoeld, een beperking
om ergens te komen . Denk aan toegankelijkheid accommodaties/kantines en het ontbreken van
speciale voorzieningen als b.v. een gehandicaptentoilet.
Op de site http://www.sportdrempelvrij.nl/home is een app te vinden waarmee
sportaccommodaties in het algemeen en in onze gemeente in het bijzonder gecheckt kunnen worden
op toegankelijkheid.
Sportdrempelvrij focust op de toegankelijkheid van sportaccommodaties. Hierbij spelen diverse
aspecten een rol:





Bereikbaarheid van de sportlocatie: bijvoorbeeld parkeermogelijkheden, zichtbaarheid,
bereikbaarheid met openbaar vervoer
Toegankelijkheid: bijvoorbeeld bewegwijzering, leuningen/geleidingen, toegang tot
accommodatie, vluchtroute
Bruikbaarheid sportruimten: bijvoorbeeld akoestiek, kleurverschillen, gebruik van toestellen
en apparatuur
Bruikbaarheid nevenruimten: aangepaste douche, toilet, kleedruimte.
Deze app wordt dit jaar geïntegreerd in het landelijk online platform Uniek sporten (dit is de
landelijke website waar dadelijk al het sportaanbod staat).
Bij wijze van nulmeting is het goed dat alle gemeentelijke sportaccommodaties geschouwd
gaan worden met behulp van deze app. zodat er een volledig overzicht ontstaat.

Hans en Wilma gaan bekijken in hoeverre zij daar een rol in kunnen gaan spelen. Dat kan zonodig in
samenspraak met de pers om eventueel mensen met een beperking op te roepen zich te melden als
ze al ergens vast in de gemeente sporten. We kunnen kijken in hoeverre de werkgroep
Toegankelijkheid hier ook een rol in kan spelen. De bedoeling is om breed te kijken zodat iedereen
met een beperking er iets aan heeft.
Dat met dit hele proces kosten gemoeid zijn is iedereen duidelijk. Maar door ze nu in beeld te
brengen, kunnen de uitkomsten ook mee in de meerjaren begroting van De Bilt. Helder is dat
sommige elementen, beleidsmatig en financieel, in het Sport dossier vallen en andere in het WMO

segment. We zijn er van overtuigd dat haar collega wethouder Anne Brommersma bovengenoemde
elementen evenzeer belangrijk vindt. Hans benadrukt nog eens dat het VN verdrag overheden ook
verplicht de mensen met een beperking volwaardig in de samenleving te laten mee participeren. (zie
hiervoor ook de bijlage implementatieplan VN verdrag mensen met een beperking))
Belangrijke randvoorwaarde is dat de BSF ook bovengenoemd beleid en uitgangspunten omarmt.
Madeleine Bakker zal op eerstkomende BSF ledenvergadering daar aandacht voor vragen. In gesprek
gaan met BSF en zo nodig voorlichting geven over het VN-Verdrag (Hans en Wilma hebben
aangegeven daarin zo nodig actief te willen in bijdragen).
Belangrijke data;
-

Voorlichtingsbijeenkomst voor de gemeente op 12 juni over regionale aanpak en subsidie.
Kick off Grenzeloos actief 23-8-2017.
Vervolgafspraak woensdag 4 oktober 2017 om 9.30 uur gemeentehuis

Wij, Evelien Wijdeveld, Madeleine Bakker, Hans Voogt en Wilma Dijkstra, kijken terug op een
inspirerende bijeenkomst met elkaar.

Wilma Dijkstra
Hans Voogt

