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Uitkomsten evaluatie uitvoering 
sportbeleid Roosendaal 
Dit rapport geeft een overzicht van de uitkomsten van de kwalitatief-inhoudelijke evaluatie 
van de uitvoering van het Roosendaalse sportbeleid.1 Het is in de eerste plaats bedoeld 
voor beleidsmakers en –adviseurs bij de gemeente Roosendaal en het kan hen helpen bij 
het vormgeven van nieuw sportbeleid. Daarnaast kan het ook aangrijpingspunten bieden 
voor het Sportbureau Roosendaal en de gemeente Roosendaal om de uitvoering van het 
bestaande beleid te optimaliseren. Daarnaast denken wij dat ook andere betrokkenen bij 
het Roosendaalse sportwezen, zoals scholen, politie en sportverenigingen, dit rapport 
kunnen gebruiken om hun positie en functioneren op dit gebied te versterken.  

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van een Elektronisch Vergadersysteem (EVS). Dit 
rapport presenteert de uitkomsten hiervan. In paragraaf 1 komt de inleiding aan bod en 
geven wij aan in welk kader dit onderzoek gezien moet worden. Paragraaf 2 geeft inzicht in 
de reacties die wij kregen op een aantal stellingen. Paragraaf 3 (“Problemen en 
oplossingen”) is de kern van dit rapport: Het laat zien wat de experts zien als de 
belangrijkste problemen bij de uitvoering van het sportbeleid en, niet onbelangrijk, wat zij 
zien als mogelijke oplossingen hiervoor. Dit hoofdstuk sluit af met paragraaf 4 waarin de 
conclusies staan die op basis van de EVS sessies getrokken kunnen worden. Overigens is 
het belangrijk om te vermelden dat bij EVS sessies keurig wordt bijgehouden wat mensen 
intypen.2 De uitwerking van de eerste sessie is te vinden in “Bijlage A: Middagsessie” en de 
uitwerking van de tweede sessie in “Bijlage B: Avondsessie”. 

1. Inleiding 

Het landelijke sportbeleid richt zich naast topsport ook steeds meer op de breedtesport.3 

Hieronder wordt alle sport verstaan die niet-professioneel en niet op topsportniveau wordt 
beoefend. De ondersteuning voor deze breedtesport richt zich voornamelijk op de lokale 
sportverenigingen. De gemeente Roosendaal is zich bewust van de importantie van sport in 
de maatschappij en geeft daarom veel aandacht aan het optimaliseren van haar 
sportbeleid. De uitvoering van dit sportbeleid is grotendeels de verantwoordelijkheid van 
het Sportbureau Roosendaal (SBR). 

Om inzicht te krijgen in de wijze waarop invulling is gegeven aan het sportbeleid laat de 
gemeente Roosendaal een evaluatie uitvoeren. Zo kan het sportbeleid in de toekomst 
verder ontwikkeld worden. In dit kader is er een financiële evaluatie uitgevoerd, zijn de 
vertegenwoordigers van sportverenigingen geënquêteerd en zijn er sessies met een EVS 
uitgevoerd. Dit rapport gaat uitsluitend over de twee bijeenkomsten waar een EVS gebruikt 
is. In dit rapport richten wij ons op de volgende onderzoeksvragen: 

1 Het vigerende sportbeleid is dus uitgangspunt van deze evaluatie, niet nieuw te formuleren beleid. 
2 Aangezien anoniem kunnen reageren juist de kracht is van dit systeem, wordt dus niet bijgehouden 

welke persoon iets ingetypt heeft. 

Zie Samen voor sport. Uitvoeringsprogramma van de kabinetsnota “Tijd voor sport”, Bewegen, 
Meedoen, Presteren” (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport / NOC*NSF). 
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• Welke problemen bestaan er bij het uitvoeren van het sportbeleid? 

• Hoe kan het sportbeleid in de gemeente Roosendaal worden verbeterd? 

• Welke prioriteiten moeten er binnen het sportbeleid worden gesteld? 

Het gebruik van een EVS is vooral in sessies met experts een effectief hulpmiddel. Een EVS 
heeft als belangrijk voordeel dat experts simultaan en anoniem kunnen reageren op een 
aantal gerichte vragen en stellingen. Bovendien kunnen zij elektronisch reageren op elkaar. 
Op deze wijze is maximaal gebruik gemaakt van de aanwezige expertise tijdens de 
bijeenkomst. Iedereen krijgt immers dezelfde kans om een bijdrage te leveren, omdat de 
‘spreektijd’ per deelnemer opgerekt wordt (deelnemers kunnen elektronisch immers 
tegelijk aan het woord zijn, zonder door elkaar heen te praten). Overigens dient niet 
vergeten te worden dat er tijdens de sessies ook voldoende conventionele discussie is 
geweest. Het EVS-systeem is dus duidelijk als hulpmiddel gebruikt. 

Om inhoudelijke focus aan te brengen en tegemoet te komen aan de wensen van 
deelnemers zijn er twee EVS sessies gehouden, beide op 10 september 2007. In de eerste 
sessie, die plaatsvond in de namiddag, lag de focus op beleidsmakers en waren er 15 
deelnemers aanwezig. Aan de tweede sessie deden 7 experts mee, die voornamelijk 
afkomstig waren uit de sportverenigingen. Een overzicht van de deelnemers aan de sessies 
is te vinden in bijlage A en bijlage B. 

2. Stellingen 

Beide sessies vingen aan met het beoordelen van een aantal stellingen over het 
Roosendaalse sportbeleid en de uitvoering hiervan. Het doel was tweeledig: enerzijds een 
warming-up (om de deelnemers te laten wennen aan het werken met het EVS), anderzijds 
een snelle poll (waarmee de deelnemers een indruk krijgen over hun collectieve mening 
over een aantal met het sportbeleid gerelateerde onderwerpen). 

Deze stellingen zijn in samenspraak met de gemeente vooraf opgesteld. Enkele stellingen 
hebben betrekking op de uitkomsten van de vragenlijst die in een eerder stadium door de 
vertegenwoordigers van de sportverenigingen kon worden ingevuld. De deelnemers 
konden de stellingen beoordelen op een 5-punt Likertschaal (helemaal niet mee eens, niet 
mee eens, neutraal, mee eens, helemaal mee eens). Zo kunnen deze lastig te kwantifice
ren gegevens worden bevraagd via een ordinaal meetniveau. Figuur 1 toont de 
geaggregeerde data van beide groepen. 
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Oordeel over stellingen (beide groepen tezamen) 

1 2 3 4 5 

De toegevoegde waarde van hett SBR is gering, omdat 
Sportbonden veel betere ondersteuning kunnen geven 

De gemeente heeft verkeerde keuzes gemaakt in haar 
sportbeleid 

Het SBR is een slagvaardige organisatie 

Het SBR werkt goed samen met andere organisaties in de 
wijk 

Het SBR schiet tekort in het succesvol aanpakken van het 
kadertekort op veel sportverenigingen 

Het SBR is slechts nuttig voor een enkele sportvereniging, 
het merendeel heeft er niets aan (gehad) 

De uitvoering van het sportbeleid is in Roosendaal in goede 
handen 

Het SBR is een goed loket voor verenigingen die behoefte 
hebben aan ondersteuning 

Het sportbeleid van de gemeente Roosendaal moet meer 
dan nu op bevordering van breedtesport worden gericht 

Sportactiviteiten hebben bijgedragen aan verbetering van 
de leefbaarheid in de wijk 

De Brede School is voor het gemeentelijk sportbeleid een 
uitgelezen kans om sport op school beter op de kaart te 

zetten 

Het is een kwalijke zaak dat veel sportverenigingen SBR 
niet eens kennen 

Oordeel over stelling (1= helemaal niet mee eens, 5=helemaal mee eens) 

Figuur 1: Het oordeel van experts over de stellingen 

Uit Figuur 1 is een aantal opvallende elementen te destilleren. Zo toont de figuur dat veel 
experts het een kwalijke zaak vinden dat relatief veel sportverenigingen SBR niet kennen.4 

De Brede School wordt vaak gezien als een goede manier om sport op school in te zetten. 
Bovendien vindt men doorgaans dat sportactiviteiten hebben bijgedragen aan leefbaarheid 
in de wijk. De toegevoegde waarde van SBR wordt niet gering geacht. Men vindt dat 
sportbonden een betere ondersteuning kunnen geven.  

3. Problemen en oplossingen 

Het hoofdbestanddeel van de EVS-sessies focuste op problemen in (de uitvoering van) het 
Roosendaalse sportbeleid en mogelijke oplossingen daarvoor. In de EVS-sessies is daarbij 
een methodiek gehanteerd die gebaseerd is op convergentie en divergentie. De experts 
beginnen met het duiden van de knelpunten en problemen in het Roosendaalse sportbeleid 
en de uitvoering hiervan. Dit leidt tot een groslijst van tien tot twintig elementen. Na 
groepering (en bundeling) van deze gegevens (in de praktijk vallen veel problemen immers 
onder één noemer) stemmen de deelnemers over de belangrijkste problemen. Uit deze 
stemming komt een rangschikking voort van problemen. Voor de belangrijkste problemen 
worden vervolgens oplossingen geïnventariseerd, die daarna weer geclusterd worden. 
Uiteindelijk wordt er gestemd over de beste oplossingen voor de aangedragen problemen. 
Figuur 2 geeft een schematisch overzicht van het proces door middel van een stroomdia

4 Uit de enquête bleek dat 17% van de verenigingen het SBR niet kennen. Als gevolg van selectieve 
non-respons (c.q. personen die SBR niet kennen, zullen minder snel een vragenlijst over SBR 
invullen) zal het werkelijke aandeel waarschijnlijk nog iets hoger liggen. 
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gram. Overigens is het belangrijk om te beseffen dat er tijdens het proces niet alleen 
getypt wordt, maar ook mondelinge discussies plaatsvinden. 

Benoem alle problemen 
en knelpunten 

Cluster problemen en 
knelpunten 

Kies de belangrijkste drie 
problemen 

Benoem alle oplossingen 
voor probleem 2 

Benoem alle oplossingen 
voor probleem 3 

Benoem alle oplossingen 
voor probleem 1 

Cluster oplossingen 

Kies de beste 
oplossingen 

Cluster oplossingen 

Kies de beste 
oplossingen 

Cluster oplossingen 

Kies de beste 
oplossingen 

Figuur 2: Stroomschema voor de uitvoering van de EVS bijeenkomsten 

Om een helder overzicht te verstrekken van het bovenstaande proces, is ervoor gekozen 
om de data van de eerste en de tweede sessie samen te voegen. Dit is goed mogelijk 
vanwege de sterke overlap tussen de problemen die door de middaggroep en de 
avondgroep zijn aangewezen als voornaamste problemen5, te weten: 

- (onvoldoende) samenwerking en communicatie (3.1); 

- (onvoldoende) afstemming van de uitvoering van sport met de maatschappelijke 
vraag (3.2); 

- (te grote) focus op probleemgevallen (3.3); 

- (onvoldoende) snelheid van handelen door gemeente en sportbureau (3.4). 

Hieronder wordt per probleem besproken waarom men het een probleem vindt en wat de 
beste oplossingen hiervoor zijn. In 3.5 komen problemen aan de orde die niet beoordeeld 
zijn als een van de drie belangrijkste, maar onzes inziens toch enige aandacht verdienen. 
Conform het bovenstaande schema zijn deze problemen niet verder uitgewerkt in 
oplossingsrichtingen. 

5 Deze overlap is mede bewerkstelligd door de deelnemers in de (tweede) avondsessie te laten 
beginnen met een overzicht van de problemen die door de eerste groep waren ingebracht. Zo kon 
meer focus worden aangebracht in het genereren van oplossingsrichtingen. Uiteraard heeft de 
tweede groep wel haar ‘eigen’ problemen toegevoegd.  
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3.1 Samenwerking en communicatie 

Als belangrijkste probleem hebben de deelnemers (een gebrek aan) samenwerking en 
communicatie aangegeven. Dit werd in de middagsessie als grootste probleem aangeduid 
en in de avondsessie als op één na grootste probleem gezien. Opvallend is wel dat dit 
probleem niet alleen een hoge gemiddelde score maar ook een hoge standaarddeviatie 
kreeg. Met andere woorden: samenwerking en communicatie werd gemiddeld als groot 
probleem gezien, maar tussen de deelnemers aan de EVS-sessies was hierover relatief 
weinig overeenstemming. 

Verschillende deelnemers zijn van mening dat SBR niet goed communiceert. Men vindt dat 
SBR weinig pro-actief is en de blik vooral naar binnen gericht heeft. Deze stelling wordt 
ondersteund door het feit dat relatief veel sportverenigingen SBR niet kennen. Ook vindt 
men de samenwerking tussen SBR en verschillende organisaties niet optimaal. In de 
discussie hierover is wel naar voren gebracht dat dit probleem niet (alleen) door SBR wordt 
veroorzaakt. Ook bij de (mogelijke) samenwerkings- of communicatiepartners van SBR kan 
een verantwoordelijkheid liggen. Bovendien is het denkbaar dat er tussen de organisaties 
simpelweg te weinig prikkels zijn om samen te werken. 

Als mogelijke oplossing voor het bovenstaande probleem geven de deelnemers aan dat 
SBR een meer open houding ten opzichte van communicatie moet innemen. Hierbij wordt 
concreet gedacht aan het bekend maken van de sportactiviteiten in de wijk, de beschikbare 
subsidies voor sportverenigingen en mogelijkheden tot samenwerking. Het ligt voor de 
hand om dit in ieder geval via een webpagina aan te bieden. Maar men wil ook gewoon 
weten wat de doelstellingen, taken en verantwoordelijkheden van het SBR zijn. Uit de 
discussie bleek dat bij lang niet alle deelnemers duidelijk was bij welke actoren in het 
sportbeleid welke doelstellingen, taken en verantwoordelijkheden berusten. 

Een andere oplossingsrichting focust op deze taken en verantwoordelijkheden. Men is van 
mening dat de taken en verantwoordelijkheden die SBR heeft, duidelijker, bij voorkeur 
SMART6, moeten worden gedefinieerd. Bovendien moet regelmatig geëvalueerd worden of 
de definitie en allocatie van taken en verantwoordelijkheden nog wel voldoet. 

Een andere oplossing die naar voren is gebracht, verwijst naar de rol van de gemeente 
Roosendaal in deze. Deelnemers menen dat, als de gemeente beter stuurt en afrekent op 
samenwerking, er meer samenwerking zal ontstaan. Hoe dit echter concreet moet worden 
ingevuld, is een punt van nadere uitwerking.  

De laatst aangedragen oplossing heeft eveneens (sterk) betrekking op de gemeente. 
Tijdens de sessie kwam naar voren dat sommige sportverenigingen vinden dat de 
gemeente zelf (ook) slecht communiceert. Om dit te voorkomen, stellen zij voor om één 
aanspreekpunt voor sport aan te wijzen: een soort sport accountmanager. Dit kan 
gerealiseerd worden door hier een persoon voor aan te stellen, maar het is uiteraard ook 
mogelijk om meerdere personen te verdelen over de sportverenigingen. Per sportvereni
ging dient er uiteraard slechts één aanspreekpunt te zijn. 

3.2 Afstemming van uitvoering sportbeleid met maatschappelijke vraag 

Het afstemmen van de uitvoering van het sportbeleid met de maatschappelijke behoefte 
daaraan is een issue dat in beide sessies nadrukkelijk naar voren kwam. Tijdens de 

6 De gebruikelijke manier om doelstellingen te toetsen is SMART: Specifiek, Meetbaar, Actueel (of 
acceptabel), Realistisch, Tijdsgebonden. 
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avondsessie werd dit als grootste probleem gezien, terwijl het in de middagsessie als 
nummer twee naar voren kwam. Daarbij tekenen we aan dat deze probleemstelling tijdens 
de avondsessie scherper geformuleerd werd in termen van de inzet van sport om 
leefbaarheid in de wijk (“de maatschappelijke vraag”) te bevorderen. Geopperd is dat SBR 
zich te weinig zou richten op de problemen in de wijk, maar tegelijkertijd leeft de vraag of 
dit wel de kerntaak van  SBR  is of moet zijn. Dit  issue  lijkt vatbaar voor verduidelijking,  
hetzij door het ambtelijk apparaat, hetzij door de politiek verantwoordelijken.  

Oplossingen voor dit probleem zien de deelnemers in de inzet van sport(activiteiten) bij het 
aanpakken of voorkomen van overlast in wijk, specifiek in de late uren van de dag. De 
overlast is ’s avonds in sommige wijken zo groot, dat er behoefte is aan maatregelen tegen 
overlast, onder meer via sportbeleid. Sommige deelnemers wijzen er hierbij op dat 
medewerkers van SBR geen jongerenwerkers of hulpverleners zijn. De inzet van 
sportbeleid in andere, aanpalende beleidsproblemen (zoals leefbaarheid in wijken, aanpak 
van probleemgroepen, enzovoort) mag dan op zichzelf effectief zijn, het is ook van belang 
om sportbeleid “af te rekenen” op de “eigen”  doelstellingen, en niet die van de aanpalende 
beleidsterreinen. Sport is dus één van de vele middelen om problemen op te lossen, niet 
het exclusieve middel. Een volledige oplossing kan uiteraard niet alleen worden 
gerealiseerd door het SBR. Een afgeleid probleem is de mate waarin binnen het sportbeleid 
wordt gefocust op de doelstellingen van sportbeleid in enge zin (bijvoorbeeld bevordering 
en ondersteuning van verenigingssport) dan wel op het bijdragen aan de oplossing van 
probleemgroepen of – wijken (zie 3.3). Dit is primair een beleidsmatige keuze. 

Een andere belangrijk punt dat de deelnemers naar voren hebben gebracht, betreft de 
communicatie tussen beleidsadviseurs van de gemeente en vertegenwoordigers van de 
wijken en de sportverenigingen. De deelnemers verwachten dat het sportbeleid aanzienlijk 
aan effectiviteit kan winnen als de gemeente beter op de hoogte is van de specifieke 
problematiek die er op bepaalde gebieden leeft. Een manier waarop dit zou kunnen 
gebeuren, is het instellen van een sportraad. Nu ontbreekt een adequaat platform voor de 
communicatie tussen de sportwereld enerzijds en de dragers van het sportbeleid 
anderzijds. De deelnemers achten het zinvol om na te gaan welke mogelijkheden en 
hoeveel draagvlak er voor een dergelijke platformfunctie zijn (zie ook 3.1). 

3.3 Focus op probleemgevallen 

Een veelvoorkomend probleem bij het maken en uitvoeren van beleid is het focussen op de 
problemen en niet op de kansen om te komen tot een oplossing. Ook in Roosendaal speelt 
dit issue in de ogen van deelnemers aan de EVS-sessies. Verschillende deelnemers 
benadrukken dat sportbeleid breder is dan alleen jongeren in de probleemwijken. Kijk ook 
naar verenigingen en wijken waar het goed gaat. Besef dat er een trade-off is tussen 
“picking the winners” en probleemgericht beleid: in hoeverre wordt gefocust op de relatief 
succesvolle aspecten van sportbeleid en in hoeverre op de echte probleemgevallen. De 
eerste optie heeft een hoger rendement, maar komt minder tegemoet aan de politieke 
behoefte om iets te doen aan de oplossing van echte problemen. Uit de discussie blijkt dat 
onvoldoende duidelijk is welke beleidsmatige keuze hierin is gemaakt. Daarnaast leeft in de 
wereld van de georganiseerde sport onmiskenbare onvrede over de kennelijke zwaartepun
ten in de uitvoering van het huidige sportbeleid. Naar hun oordeel zou de gemeente er 
goed aan doen het sportbeleid meer te richten op de kern van de sportbeoefening: bij 
sportverenigingen. 

De BOS-projecten worden gekenmerkt door een integrale insteek en zijn een goed 
voorbeeld van een succesvol project. Voor zover sport en het sportbureau bij deze 
projecten zijn betrokken, lijkt deze betrokkenheid relatief effectief om leefbaarheids- en 
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verwante problemen in de wijk aan te pakken.  De gezamenlijke aanpak  in een breder  
kader dan alleen sport komt de effectiviteit bij probleemoplossing ten goede. Ook is het 
belangrijk om te beseffen dat allochtone en autochtone jongeren andere behoeftes hebben 
en om die reden het beleid daarop te differentiëren.  

3.4 Snelheid van handelen door gemeente en sportbureau 

De snelheid van handelen door de gemeente Roosendaal en het SBR werd door enkele 
experts gezien als een probleem. In de middagsessie kwam dit probleem niet naar voren, 
maar in de avondsessie werd dit als een urgent (op drie na grootste) probleem gezien.7 De 
deelnemers vinden zowel de gemeente als het SBR te weinig slagvaardig. Zij hebben 
“doorgaans veel goede ideeën en mooie plannen”, maar aan de uitvoering hiervan schort 
het vaak. Bovendien vindt men dat het vaak te lang duurt voordat grote projecten van de 
gemeente daadwerkelijk worden uitgevoerd. Weliswaar is dit geen probleem waarin de 
gemeente Roosendaal uniek is (denk bijvoorbeeld aan grote Nederlandse infrastructurele 
projecten die te kampen hadden met enorme tijds- en budgetoverschrijdingen), maar wel 
is het een punt dat verbeterd zou kunnen worden. 

Opvallend is dat er bij dit probleem geen duidelijke oplossingen worden aangedragen. 
Concreet zijn genoemd: het verruimen van de bevoegdheden en de vrijheid van handelen 
van het SBR, één aanspreekpunt bij de gemeente organiseren en het veranderen van het 
proces van subsidieverlening. Elk van deze oplossingsrichtingen vraagt om concretisering. 

3.5 Overige problemen 

Als belangrijkste ‘overig probleem’ is de beperkte capaciteit van de sportaccommodaties 
genoemd. Dit element is door zowel de middag- als de avondgroep aangedragen als het op 
twee na grootste probleem. In de EVS-sessies is er voor gekozen – op aangeven van de 
deelnemers – om dit probleem niet mee te nemen in de oplossingsrichtingen omdat het 
vigerende sportbeleid uitgangspunt van de evaluatie is. Wij denken echter wel dat de 
gemeente zich ervan bewust moet zijn dat dit als een groot probleem wordt gezien. De 
problematiek is het meest nijpend in sommige delen van de binnensportactiviteiten. Maar 
ook bij buitensport wordt het geregeld als beperkende factor en probleem gezien. 

Andere problemen die in de EVS-sessies relatief vaak naar voren kwamen, maar niet 
verder zijn behandeld, zijn de volgende: 

• Een slechte bekendheid van SBR; 

• Een te grote focus op probleemwijken (vgl. 3.3); 

• Een verkeerde (markt)positionering van SBR. 

De opzet van de EVS-sessies (met name het relatief korte tijdsbeslag) liet niet toe om met 
de deelnemers ook over een oplossing van deze problemen te brainstormen. Voor een deel 
komen echter oplossingsrichtingen aan de orde bij verwante problemen, zoals samenwer
king en communicatie (3.1) en de focus op probleemgevallen (3.3).  

7 Aanvankelijk was de EVS-opzet om alleen voor de topdrie problemen te zoeken naar oplossingen. Op 
aangeven van de deelnemers is er voor gekozen om het probleem “capaciteit van accommodaties” 
(als derde gerankt) niet verder uit te werken omdat er binnen het kader van het huidige sportbeleid 
weinig mogelijkheden zijn om iets te doen aan dit probleem. Later in dit hoofdstuk komt dit punt 
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4. Conclusie 

De EVS-sessies hebben een beeld opgeleverd van welke problemen er in de uitvoering van 
het sportbeleid spelen en welke problemen als meest urgent of knellend worden ervaren. 
De aangedragen oplossingen zijn weliswaar waardevol maar worden veelal geformuleerd in 
nogal algemene en weinig operationele termen. Nadere uitwerking lijkt hier noodzakelijk. 
Onze suggestie is om die vertaalslag naar meer operationele oplossingen neer te leggen bij 
de voornaamste stakeholders, inclusief dragers van het gemeentelijke sportbeleid en 
vertegenwoordigers van het sportbureau, en van de (grotere) sportverenigingen. 

Op het gebied van samenwerking en communicatie moet duidelijk meer gebeuren: er 
wordt onderling en met partners te weinig gecommuniceerd (“gezond partnerschap”) en de 
wijze van communicatie zou meer open moeten zijn. Deelnemers roepen op tot het 
gezamenlijk ontwikkelen en uitvoeren van een brede visie op sport die de grondslag vormt 
voor een breed gedragen sportbeleid. 

Bovendien lijkt het te ontbreken aan een adequaat communicatieplatform voor de 
georganiseerde sport (de grotere, relatief goed georganiseerde verenigingen). Voor de 
hand ligt dan ook om na te gaan in hoeverre een sportraad – of een verwante oplossing – 
in deze behoefte kan voorzien. 

Onvoldoende duidelijk is ook waar de verantwoordelijkheid ligt voor welke taken op het 
gebied van het sportbeleid. Wat wordt het sportbureau geacht wel, en wat niet te doen? 
Dient de nadruk te liggen op “alle hands aan dek voor goeie plannen” of op advisering en 
ondersteuning voor verenigingen?  

In het raakvlak van het sportbeleid zelf en aanpalende gemeentelijke beleidsterreinen 
(zoals jeugdbeleid, wijkbeleid) dient een duidelijke beleidsmatige (en uiteindelijk politieke) 
keuze gemaakt te worden over de mate waarin sportbeleid geïntegreerd wordt ingezet bij 
de oplossing van wijkgebonden problematiek. Bovendien moet duidelijk worden of en in 
hoeverre wordt ingezet op sportbeleid in specifieke zin, al dan niet aanhakend op 
initiatieven, voorzieningen en kaders van de georganiseerde sport. Bij de verenigingen lijkt 
de ontevredenheid over de focus van sportbeleid op probleemwijken en –groepen evident. 
De (open) vraag is in hoeverre sportbeleid in deze meer specifieke zin uiteindelijk niet 
meer bijdraagt aan de realisatie van de beleidsdoelen van het sportbeleid. Beantwoording 
van deze vraag is een afgeleide van een beleidsmatige en politieke keuze. 

Regelrechte kritiek klinkt door in het probleem “snelheid van handelen” bij de gemeente 
Roosendaal en het SBR. De sportverenigingen zijn hierover ontevreden. Uit hun reacties 
blijkt een zekere mate van frustratie en berusting. Het gemeentelijk sportbeleid kan aan 
effectiviteit winnen door nadrukkelijker en frequenter de communicatie en interactie met 
de georganiseerde sport te zoeken. Sport accountmanagement en een sportraadachtig 
platform kunnen bijdragen aan de oplossing van dit knelpunt. 
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Bijlage A: Middagsessie 

1. Deelnemers 

In de lijst hieronder zijn de deelnemers van de middagsessie opgenomen. 

Liesbeth Heymans – Gemeente Roosendaal, afdeling Programmering 

Elvira van den Broek – Sportbureau Roosendaal 

Stefan Koevoets – Gemeente Roosendaal, afdeling Beleid 

Ant Schlooz – Sportbureau Roosendaal 

Ad Huigen – Basisschool de Cortendijck 

Nink van Putte – Zuidwesterjeugdzorg 

J.C.L. Musters – Basisschool de Vlindertuin 

Leshly Konings – Stichting Integraal Welzijn 

Edwin Spitters – Stichting Integraal Welzijn 

Conny van Overveld – Stichting Integraal Welzijn 

Leo Rijpert – V.V. Aliance 

Joost Oosterwijk – Politie Brabant, team Roosendaal 

Ad Vriends – Politie Brabant, team Roosendaal 

Joke Mol – Gemeente Roosendaal, afdeling BMRE 

Marlou van Meeuwen – Gemeente Roosendaal, afdeling BMRE 

2. Stellingen 

Nr Omschrijving 1 2 3 4 5 Tot. Gem. STD n 

1 7-Het is een kwalijke zaak dat veel sportverenigin
gen SBR niet eens kennen 

1 1 3 10 65 4,33 4 1,23 15 

2 4-De Brede School is voor het gemeentelijk 
sportbeleid een uitgelezen kans om sport op school 
beter op de kaart te zetten 

1 2 2 4 6 57 3,8 4 1,32 15 

3 1-Het sportbeleid van de gemeente Roosendaal 
moet meer dan nu op bevordering van breedtesport 
worden gericht 

2 4 6 3 55 3,67 4 0,98 15 



4 5-Sportactiviteiten hebben bijgedragen aan 
verbetering van de leefbaarheid in de wijk 

2 2 1 6 4 53 3,53 4 1,41 15 

5 6-Het SBR is een goed loket voor verenigingen die 
behoefte hebben aan ondersteuning 

3 5 4 3 52 3,47 3 1,06 15 

6 3-De uitvoering van het sportbeleid is in Roosendaal 
in goede handen 

3 7 3 2 49 3,27 3 0,96 15 

7 11- Het SBR schiet tekort in het succesvol 
aanpakken van het kadertekort op veel 
sportverenigingen 

1 3 8 2 1 44 2,93 3 0,96 15 

8 9-Het SBR is slechts nuttig voor een enkele 
sportvereniging, het merendeel heeft er niets aan 
(gehad) 

1 4 6 3 1 44 2,93 3 1,03 15 

9 2-De gemeente heeft verkeerde keuzes gemaakt in 
haar sportbeleid 

1 4 6 4 43 2,87 3 0,92 15 

10 8-Het SBR werkt goed samen met andere 
organisaties in de wijk 

1 5 6 3 41 2,73 3 0,88 15 

11 12-Het SBR is een slagvaardige organisatie 4 3 4 4 38 2,53 3 1,19 15 

12 10-De toegevoegde waarde van eht SBR is gering, 
omdat Sportbonden veel betere ondersteuning 
kunnen geven 

4 2 8 1 36 2,4 2 0,99 15 

1=helemaal oneens; 5=volledig mee eens, STD= standaarddeviatie. N= aantal stemmers.  

3. Ronde 1: Zwakke punten en problemen van het Roosendaal-
se sportbeleid 

Onderstaande tabel geeft aan hoe de deelnemers de aangedragen problemen in volgorde 
van belangrijkheid hebben gezet. Het hoogst scorende probleem – samenwerking en 
communicatie  - is door acht deelnemers (van de 16) bovenaan gezet, door twee  
deelnemers als op één na grootste probleem aangemerkt, enzovoort. Alle scores in 
aanmerking genomen, krijgt dit probleem een totaalscore van 148 en daarmee een 
gemiddelde ranking van 2,75. De – relatief hoge – standaarddeviatie in de scores bedraagt 
bij dit probleem 2,35. 

Nr Omschrijving 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totaal Gem. rangorde STD n 

1 Samenwerking en 
communicatie 

8 2 1 1 2  1  1  148 2,75 2,35 16 

2 Het afstemmen van de 
uitvoering van de sport met 
de maatschappelijke vraag en 
problematiek in de wijk 

 5  6 2 2 1 140 3,25 1,24 16 

3 Capaciteit binnen- en 
buitensportaccommodaties 

4 2 3 2 3 2 140 3,25 1,81 16 

4 De ' problemen' trekken zowel 
de aandacht als de activiteiten 

1 1 1 4 4 1 3 1  115 4,81 1,91 16 
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teveel naar zich toe 

5 Sportbureau is te weinig 
bekend bij de uitvoerders 

 2  3 4  1  1 3 2  108 5,25 2,54 16 

6 Men zet zich niet goed in de 
markt 

1  3  2 2 5 1 2  95 6,06 1,95 16 

7 Teveel toegespitst op 
probleemwijken 

1 1  2  4 3 4 1  92 6,25 2,05 16 

8 De gemeente heeft geen 
directe invloed op de 
sportvereniging. De gemeente 
en het SBR zijn afhankelijk 
van de kennis van de 
besturen 

1 1   1  1 1 5 6  77 7,19 2,51 16 

9 Te weinig gericht op integratie 1 1    2  2 1 5 4  70 7,62 2,75 16 

10 Onbekende budgetten die te 
verdelen zijn door de 
gemeente 

 1  1  2    12  55 8,56 2,73 16 

11 Commentaren richten zich nu 
vooral op het SBR. 
Roosendaals sportbeleid staat 
ter discussie 

16  16 11 0 16 

Original Items 

Samenwerking en communicatie 

•	 Te weinig samenwerking van partners in de uitvoering. 

•	 Samenwerking en communicatie, korte lijnen en snelle beslissingen en uitvoering. 

•	 Weinig tot geen samenwerking met hulpverlening. 

•	 Samenwerking op wijkniveau moeilijk af te stemmen. Varen een eigen koers. 

•	 SBR is niet pro-actief in de communicatie. SBR investeert te weinig in een goede 
relatie met partners. 

•	 Slechte of geen communicatie met SBR over een integrale aanpak bij jeugd. 

•	 SBR is teveel op de eigen interne organisatie gericht en weinig op grote brede 
integrale samenwerking. 

•	 De samenwerking tussen SIW en sportbureau is niet goed. 

• SBR komt niet over als een open, lerende organisatie. 

Capaciteit binnen- en buitensportaccommodaties 

•	 Beschikbaarheid sportaccommodaties. 

•	 Het grote gebrek aan geschikte sportaccommodaties op wijk- en stedelijk niveau. 



•	 Klopt ten aanzien van de binnensport, buitensport is volgens mij op peil. Kan 
natuurlijk altijd beter! 

•	 Vooral onvoldoende capaciteit wat betreft binnensportaccommodaties. 

•	 Buitensport heeft wel degelijk te kampen met ruimtetekort, zie bijvoorbeeld 
wachtlijsten. 

•	 bekendheid SBR met bestaande capaciteit buitenaccommodaties? 

•	 Is dat zo? 

Het afstemmen van de uitvoering van de sport met de maatschappelijke vraag en 
problematiek in de wijk. 

•	 Het SBR is niet of nauwelijks in beeld als het gaat over problematiek in de wijk. 

•	 Weinig tot geen bijstand bij de problemen in de overlastwijken. Dit terwijl sport 
toch een bindmiddel moet zijn. 

• Sport in de wijken is geen kerntaak van SBR. 

Men zet zich niet goed in de markt. 

•	 De burger op straat weet desgevraagd over het algemeen niet wat het sportbureau 
inhoudt. 

•	 Deze burger maakt ook deel uit van de wijk, sportvereniging. 

• Helemaal mee eens. 

De ' problemen' trekken zowel de aandacht als de activiteiten teveel naar zich toe. 

• Sportbeleid is veel breder dan alleen maar de projecten in de probleemwijken. 

Teveel toegespitst op probleemwijken. 

•	 Klopt ten dele. Dit zijn met name de BOS-projecten. 

•	 De inzet in een probleemwijk valt erg mee. 

•	 De extra aandacht voor probleemwijken is cruciaal en blijft essentieel de komende 
jaren. Belangrijk is dat de gemeente niet afhankelijk blijft van overheidsubsidies. 

Sportbureau is te weinig bekend bij de uitvoerders. 

•	 Roosendaalse bevolking kent overwegend het sportbureau niet. 

De gemeente heeft geen directe invloed op de sportvereniging. De gemeente en SBR zijn 
afhankelijk van de kennis van de besturen. 

•	 Kennisvergroting is ook een opdracht voor SBR. 

•	 Maar de vereniging moeten hier wel om vragen. SBR kan niets forceren/opleggen. 

•	 Er is geen collectieve opstelling van verenigingen onderling. Verenigingen zouden 
zich door onderlinge samenwerking/opstelling veel meer kunnen versterken. 

Te weinig gericht op integratie. 

• Bevordert sport integratie überhaupt wel? Integratie is een breder probleem. 
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•	 De uiteindelijke activiteiten zijn (behalve bij de clubs) te gesegmenteerd. 

•	 Sport meestal voor een kleine groep jongeren, de rest komt niet aan de orde. 
Bovendien is voetbal de hoofdmoot. 

•	 De integratie blijft juist buiten beschouwing. 

•	 Sport is bij uitstek het middel om bij de jeugd integratie te bevorderen. Zijn 
sportverenigingen zich daar wel van bewust? Hebben zij hier niet een grote rol in 
te spelen? 

•	 Niet mee eens. Het beleid is veel breder, slecht enkele projecten richten zich hier 
op (BOS). 

•	 Zie: te weinig gericht op integratie. 

•	 Er zijn ook projecten (buiten BOS) die zich richten op ouderen en mensen met een 
beperking. 

•	 Ik heb het idee dat het veel op allochtone jongeren gericht is maar weet dit niet 
zeker. Sluit je autochtone jongeren niet uit? 

Onbekende budgetten die te verdelen zijn door de gemeente. 

•	 Te weinig budget. 

N.B. Commentaren richten zich nu vooral op het SBR. Roosendaals sportbeleid staat ter 
discussie. 

•	 Sportbureau is toch de uitvoerder van het beleid? 

•	 Wie verdeelt de budgetten? Het SBR? 

•	 SBR is de grootste uitvoerder van het Roosendaals Sportbeleid; aantal activiteiten 
ter uitvoering van het Beleid zijn bij het SBR uitgezet. 



4. Ronde 2: Oplossingen 

Hieronder worden de volgende drie problemen behandeld: 

- Samenwerking en communicatie 

- Inzetten van sport om de leefbaarheid in de wijk te bevorderen 

- De ' problemen' trekken zowel de aandacht als de activiteiten teveel naar zich toe 

De reden waarom hier niet in wordt gegaan op het probleem rondom de ‘Capaciteit binnen-
en buitensportaccommodaties’  staat uitgelegd in het verslag (paragraag 3.5). 

Samenwerking en communicatie 

Nr Omschrijving Totaal n 

1 SBR moet meer open communiceren met zijn partners en SAMEN met hen een 
brede visie ontwikkelen en uitvoeren. 

8 16 

2 Duidelijkheid over wat er in welke wijk er te doen is en samenwerken indien 
nodig om de leefbaarheid in de wijk te bevorderen. 

7 16 

3 Gemeente zou beter moeten sturen en afrekenen op samenwerking van 
organisaties (en in mindere mate verenigingen). Ieder heeft een aantal eerste 
verantwoordelijkheden, de gemeente moet scherper controleren of deze 
uitgevoerd worden en hoe die uitgevoerd worden. 

7 16 

4 SBR lijkt een gesloten club. Openheid en het besef van gedeelde taken en 
verantwoordelijkheden kan beter. 

7 16 
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5 Duidelijkheid in taken en verantwoordelijkheden. 6 16 

6 Een meer coöperatieve houding en gezond partnerschap van SBR die gebaseerd 
is op gemeenschappelijke en gezamenlijke missie gedestilleerd vanuit het 
sportbeleid/integraal beleid. 

6 16 

7 Gezamenlijke uitvoering van sportbeleid door goede afstemming van taken en 
verantwoordelijkheden door SBR. Sturing door gemeente is daarbij wenselijk. 

6 16 

8 Professionele instellingen hebben wel een eigen beleid maar moeten wel als 
ketenpartners een integrale samenwerking hebben om de leefbaarheid te 
bevorderen. 

6 16 

9 Organisaties die betrokken zijn bij uitvoering sportbeleid: gemeente, 
Sportbureau Roosendaal, sportverenigingen, scholen, sportbonden, commerciële 
sportaanbieders. 

5 16 

10 Periodiek overleg met gedegen agenda. 5 16 

11 Je mag van professionele organisaties verwachten dat zij goed met elkaar 
communiceren (duidelijke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden). Dit 
geldt ook voor de gemeente richting verenigingen. Door vroegtijdig verenigingen 
en andere organisaties te betrekken bij ontwikkelingen kan men meegroeien in 
het proces. Men weet dan wat men wel en niet mag/kan verwachten. 

4 16 

12 Laat SBR onderzoeken welke oplossingen/problemen wel door diversiteit 
getackeld zouden kunnen worden. 

2 16 

13 Afspraken maken over wijze van communiceren. 1 16 

14 Samenwerking zal niet eenvoudig zijn; diverse maatschappelijke deelnemers 
hebben een diversiteit aan belangen. 

1 16 

Items in de oorspronkelijke volgorde incl samengevoegde items 

SBR moet meer open communiceren met zijn partners en SAMEN met hen een brede visie 
ontwikkelen en uitvoeren. 

•	 Mijn ervaringen met SBR zijn heel positief. Ik ben op de hoogte van de visie en 
communicatie met SBR verloopt goed. 

Duidelijkheid in taken en verantwoordelijkheden. 

•	 Duidelijk doel, duidelijke verantwoordelijkheden, duidelijke meetpunten, heldere 
evaluatie. 

•	 Focus op inhoudelijke doelstellingen. 

•	 Werken met plan van aanpak en doelstellingen, alsmede evalueren, wel of niet de 
doelstelling gehaald. Waarom wel, waarom niet. Vervolgens aanpassing. 

•	 Graag enkele voorbeelden van onduidelijke taken/verantwoordelijkheid, wijze van 
communiceren, gebrek aan coöperatie. 

•	 Het lijkt alsof vooral het SBR debet is aan het probleem. Wat zijn de taken van de 
gemeente en de wethouder van sport? Hij is ook uitvoerder van het sportbeleid. 

Periodiek overleg met gedegen agenda. 



Afspraken maken over wijze van communiceren. 

Je mag van professionele organisaties verwachten dat zij goed met elkaar communiceren 
(duidelijke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden). Dit geldt ook voor de 
gemeente richting verenigingen. Door vroegtijdig verenigingen en andere organisaties te 
betrekken bij ontwikkelingen kan men meegroeien in het proces. Men weet dan wat men 
wel en niet mag/kan verwachten. 

Duidelijkheid over wat er in welke wijk er te doen is en samenwerken indien nodig om de 
leefbaarheid in de wijk te bevorderen. 

Gemeente zou beter moeten sturen en afrekenen op samenwerking van organisaties (en in 
mindere mate verenigingen). Ieder heeft een aantal eerste verantwoordelijkheden, de 
gemeente moet scherper controleren of deze uitgevoerd worden en hoe die uitgevoerd 
worden. 

• Een strakke regie vanuit gemeente. 

Een meer coöperatieve houding en gezond partnerschap van SBR die gebaseerd is op 
gemeenschappelijke en gezamenlijke missie gedestilleerd vanuit het sportbeleid/integraal 
beleid. 

Gezamenlijke uitvoering van sportbeleid door goede afstemming van taken en verantwoor
delijkheden door SBR. Sturing door gemeente is daarbij wenselijk. 

Samenwerking zal niet eenvoudig zijn; diverse maatschappelijke deelnemers hebben een 
diversiteit aan belangen. 

Laat SBR onderzoeken welke oplossingen/problemen wel door diversiteit getackeld zouden 
kunnen worden. 

Professionele instellingen hebben wel een eigen beleid maar moeten wel als ketenpartners 
een integrale samenwerking hebben om de leefbaarheid te bevorderen. 

SBR lijkt een gesloten club. Openheid en het besef van gedeelde taken en verantwoorde
lijkheden kan beter. 

Organisaties die betrokken zijn bij uitvoering sportbeleid: gemeente, Sportbureau 
Roosendaal, sportverenigingen, scholen, sportbonden, commerciële sportaanbieders. 

Inzetten van sport om de leefbaarheid in de wijk te bevorderen 

Nr Omschrijving Totaal n 

1 SBR moet met sport als bindmiddel met de andere partners de leefbaarheid in 
de wijk bevorderen. Dus bijvoorbeeld wegnemen van overlast door sport in de 
late uren. 

9 16 

2 Duidelijker sturen op sport als 'MIDDEL'. In de huidige setting wordt misschien 
wel te veel verwacht van SBR; medewerkers van SBR zijn geen jongerenwer
kers of hulpverleners. SBR meer laten richten op ondersteuning van 
verenigingen (stedelijk) en voor de projecten in de wijken SBR inzetten om 
sportactiviteiten uit te voeren, niet verantwoordelijk maken voor andere 
(jeugd-/ leefbaarheidzaken, etc). 

6 16 

3 Inzetten van sport is een onderdeel om de leefbaarheid in wijken te 
verbeteren. Daarnaast zijn er tal van andere organisaties die op een ander vlak 

6 16 

Dialogic innovatie ● interactie 21 



ondersteuning kunnen bieden. 

4 Vanuit analyse van problemen heel concreet en doelgericht werken aan het 
verhogen van de leefbaarheid. 

6 16 

5 Verbeteren van de sportinfrastructuur is een van de doelstellingen van 
Sportbureau Roosendaal en gemeente Roosendaal. 

6 16 

6 Als het gaat om de leefbaarheid in de wijk is het niet belangrijk of het 
overwegend allochtonen zijn. Het gaat dan om de leefbaarheid te verbeteren. 

5 16 

7 Clubs de mogelijkheid bieden gebruik te maken van de ' professionals'. 5 16 

8 Duidelijkheid omtrent wat verwacht wordt van bijv. verenigingen om bijdrage 
te leveren aan verbetering van leefbaarheid in wijken. 

5 16 

9 Is sport in de wijken wel een opdracht aan SBR? Deze opdracht hoort meer bij 
de kerntaak van SIW. Zij hebben de vraag het best in beeld en kunnen deze 
naar mijn inzien het beste invullen. SBR zou hier faciliterend en ondersteunend 
in moeten zijn. 

5 16 

10 Meer gebruik maken van buitensportaccommodaties (mits bespelingnorm dit 
toestaat). 

5 16 

11 Monitoren van activiteiten om te zien welke resultaten/effecten worden 
behaald. 

4 16 

12 De scholen kunnen een grotere rol spelen bij met name de naschoolse 
activiteiten, zodat er meer "autochtone" kinderen deelnemen aan de 
activiteiten. Tevens moeten er meer (binnen)accommodaties komen in de 
wijken, anders jaag je de kinderen weer de straat op. 

3 16 

13 Instellen combinatiefuncties: mensen die zowel werkzaam zijn bij de vereniging 
als in de wijk. 

3 16 

14 Kan er wijkgericht een lijst van bestaande problematiek gemaakt worden? 3 16 

15 Samenwerking met bijvoorbeeld hulpverlening en thuiszorg om probleemge
zinnen aan te pakken, zowel in als buiten het gezin. 

3 16 

Items in de oorspronkelijke volgorde


Kan er wijkgericht een lijst van bestaande problematiek gemaakt worden? 


SBR moet met sport als bindmiddel met de andere partners de leefbaarheid in de wijk 


bevorderen. Dus bijv. wegnemen van overlast door sport in de late uren.


Meer gebruik maken van buitensportaccommodaties (mits bespelingnorm dit toestaat).


Vanuit analyse van problemen heel concreet en doelgericht werken aan het verhogen van 


de leefbaarheid.


Monitoren van activiteiten om te zien welke resultaten/effecten worden behaald.


Samenwerking met bijv. hulpverlening en thuiszorg om probleemgezinnen aan te pakken, 


zowel in als buiten het gezin.


Clubs de mogelijkheid bieden gebruikt te maken van de ' professionals'.




De scholen kunnen een grotere rol spelen bij met name de naschoolse activiteiten, zodat er 
meer "autochtone" kinderen deelnemen aan de activiteiten. Tevens moeten er meer 
(binnen)accommodaties komen in de wijken, anders jaag je de kinderen weer de straat op. 

Is sport in de wijken wel een opdracht aan SBR? Deze opdracht hoort meer bij de kerntaak 
van SIW. Zij hebben de vraag het best in beeld en kunnen deze naar mijn inzien het best 
invullen. SBR zou hier faciliterend en ondersteunend in moeten zijn. 

Als het gaat om de leefbaarheid in de wijk is het niet belangrijk of het overwegend 
allochtonen zijn. Het gaat dan om de leefbaarheid te verbeteren. 

Duidelijkheid omtrent wat verwacht wordt van bijv. verenigingen om bijdrage te leveren 
aan verbetering van leefbaarheid in wijken. 

Instellen combinatiefuncties: mensen die zowel werkzaam zijn bij de vereniging als in de 
wijk. 

Duidelijker sturen op sport als 'MIDDEL'. In de huidige setting wordt misschien wel te veel 
verwacht van SBR; medewerkers van SBR zijn geen jongerenwerkers of hulpverleners. 
SBR meer laten richten op ondersteuning van verenigingen (stedelijk) en voor de projecten 
in de wijken SBR inzetten om sportactiviteiten uit te voeren, niet verantwoordelijk maken 
voor andere (jeugd-/ leefbaarheidzaken, etc). 

Inzetten van sport is een onderdeel om de leefbaarheid in wijken te verbeteren. Daarnaast 
zijn er tal van andere organisaties die op een ander vlak ondersteuning kunnen bieden. 

Verbeteren van de sportinfrastructuur is een van de doelstellingen van Sportbureau 
Roosendaal en gemeente Roosendaal. 
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De ' problemen' trekken zowel de aandacht als de activiteiten teveel naar zich toe 

Nr Omschrijving Totaal n 

1 De activiteiten zijn teveel gericht op de probleemgroep. De vraag is of de aanpak 
juist is. De activiteiten moeten meer doelgericht zijn en de samenwerking hierbij 
met partners als SIW, sportverenigingen moet beter. Geen aparte aanpak maar 
een gezamenlijke. 

10 16 

2 Deze problemen moeten breder worden aangepakt. Niet alleen vanuit sport. Sport 
is slechts een "middel". Zie ook 1. samenwerking tussen professionele instellingen. 

7 16 

3 Gemeente kan hier juist beleid op maken. Problemen inventariseren en daarna 
prioriteiten stellen en budgetten toekennen. SBR kan hier ook een rol in spelen als 
de problemen gerelateerd zijn aan de doelstellingen van het SBR. 

6 16 

4 Gerichte, kijkend naar de behoefte, activiteiten aanbieden. Allochtone jongeren 
hebben vaak andere behoeftes dan autochtone jongeren. 

6 16 

5 Is het sportbeleid erop gericht de 'problemen' in de wijk op te lossen? 5 16 

6 Bij de start van de organisatie in beeld brengen wie en wat je wil bereiken. 
Denken we genoeg aan de andere groepen in de wijk? 

4 16 

7 In het sportbeleid zou de gemeente moeten opnemen dat voor wijkproblematiek 
SBR medeverantwoordelijk is voor de leefbaarheid. Nu behoort bijvoorbeeld 
overlast oplossen niet tot het beleid van SBR. 

4 16 

8 Haalbaarheid op financieel vlak is een voorwaarde; anders is oplossingsgericht 
denken een gegeven; wekt alleen maar frustratie op. 

4 16 

9 Er zou onderzoek gedaan kunnen worden of er daardoor groepen buiten de boot 
vallen/niet bediend worden terwijl er wel een vraag ligt. 

3 16 

10 In beleid en uitvoering een verdeling maken voor actuele zaken maar ook ruimte 
reserveren voor ondersteuning van het algemene preventieve werk. 

3 16 



11 Als wijk niet als probleemwijk wordt gezien dit bekend maken.	 1 16 

Items in de oorspronkelijke volgorde inclusief samengevoegde items 

Bij de start van de organisatie in beeld brengen wie en wat je wil bereiken. Denken we 
genoeg aan de andere groepen in de wijk? 

•	 Is het sportbeleid erop gericht alle 'problemen' in de wijk op te lossen? 

Gerichte, kijkend naar de behoefte, activiteiten aanbieden. Allochtone jongeren hebben 
vaak andere behoeftes dan autochtone jongeren 

De activiteiten zijn teveel gericht op de probleemgroep. De vraag is of de aanpak juist is. 
De activiteiten moeten meer doelgericht zijn en de samenwerking hierbij met partners als 
SIW, sportverenigingen moet beter. Geen aparte aanpak maar een gezamenlijke. 

•	 Gezamenlijke aanpak. Leefbaarheid gaat samen met samenwerking tussen partijen 
en verplichting naar elkaar toe. Niet pamperen maar aanpakken. 

•	 BOS-projecten zijn een voorbeeld van een gezamenlijke aanpak. 

Gemeente kan hier juist beleid op maken. Problemen inventariseren en daarna prioriteiten 
stellen en budgetten toekennen. SBR kan hier ook een rol in spelen als de problemen 
gerelateerd zijn aan de doelstellingen van het SBR. 

Haalbaarheid op financieel vlak is een voorwaarde; anders is oplossingsgericht denken een 
gegeven; wekt alleen maar frustratie op. 

Als wijk niet als probleemwijk wordt gezien dit bekend maken. 

Is het sportbeleid erop gericht de 'problemen' in de wijk op te lossen? 

In beleid en uitvoering een verdeling maken voor actuele zaken maar ook ruimte 
reserveren voor ondersteuning van het algemene preventieve werk. 

Deze problemen moeten breder worden aangepakt. Niet alleen vanuit sport. Sport is 
slechts een "middel". Zie ook 1. samenwerking tussen professionele instellingen. 

In het sportbeleid zou de gemeente moeten opnemen dat voor wijkproblematiek ook SBR 
mede verantwoordelijk is voor de leefbaarheid. Nu behoort bijv. overlast oplossen niet tot 
het beleid van SBR. 

Er zou onderzoek gedaan kunnen worden of er daardoor groepen buiten de boot vallen/niet 
bediend worden terwijl er wel een vraag ligt. 
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Bijlage B: Avondsessie 


1. Deelnemers 

In de lijst hieronder zijn de deelnemers van de avondsessie opgenomen: 

Joost Schoenmakers – Tafeltennisvereniging ODT 

Edwin Rensen – Sportbureau Roosendaal 

Chris Gommers - Dynamo 

Bert van Gastel – Gemeente Roosendaal, afdeling Beleid 

Boudewijn van Antwerpen – Stichting Integraal Welzijn 

Yvonne Langen – THOR 

Herman Heldens – Gemeente Roosendaa, afdeling Beleid 

2. Stellingen 

Nr Omschrijving 1 2 3 4 5 Totaal Gemiddelde STD n 

1 7-Het is een kwalijke zaak dat veel sportvereni
gingen SBR niet eens kennen. 

1 1 3 2 26 3,71 4 1,38 7 

2 6-Het SBR is een goed loket voor verenigingen die 
behoefte hebben aan ondersteuning. 

1 2 3 1 25 3,57 4 0,98 7 



3 5-Sportactiviteiten hebben bijgedragen aan 
verbetering van de leefbaarheid in de wijk. 

1 1 4 1 25 3,57 4 1,27 7 

4 1-Het sportbeleid van de gemeente Roosendaal 
moet meer dan nu op bevordering van 
breedtesport worden gericht. 

5 2 23 3,29 3 0,49 7 

5 4-De Brede School is voor het gemeentelijk 
sportbeleid een uitgelezen kans om sport op 
school beter op de kaart te zetten. 

3 3 1 23 3,29 3 1,25 7 

6 12-Het SBR is een slagvaardige organisatie. 2 2 3 22 3,14 3 0,9 7 

7 3-De uitvoering van het sportbeleid is in 
Roosendaal in goede handen. 

1 5 1 22 3,14 3 0,9 7 

8 8-Het SBR werkt goed samen met andere 
organisaties in de wijk. 

2 2 3 22 3,14 3 0,9 7 

9 11- Het SBR schiet tekort in het succesvol 
aanpakken van het kadertekort op veel 
sportverenigingen. 

1 5 1 21 3 3 0,58 7 

10 9-Het SBR is slechts nuttig voor een enkele 
sportvereniging, het merendeel heeft er niets aan 
(gehad). 

1 1 2 3 21 3 3 1,15 7 

11 10-De toegevoegde waarde van het SBR is gering, 
omdat Sportbonden veel betere ondersteuning 
kunnen geven. 

2 2 2 1 16 2,29 2 1,11 7 

12 2-De gemeente heeft verkeerde keuzes gemaakt 
in haar sportbeleid. 

2 3 2 16 2,29 2 1,25 7 

1=helemaal oneens 5=volledig mee eens 
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3. Ronde 1: Zwakke punten en problemen van het Roosendaal-
se sportbeleid 

Nr Omschrijving 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Totaal Gem. rangorde STD n 

1 Het afstemmen van de 
uitvoering van de sport met 
de maatschappelijke vraag. 

2 2  1  1  1 69 4,14 3,18 7 

2 Capaciteit binnen- en 
buitensportaccommodaties. 

1 4  1  1  67 4,43 2,15 7 

3 Samenwerking en 
communicatie 

2 2 1  1 1 67 4,43 4,39 7 

4 Snelheid van handelen door 
gemeente en sportbureau. 

2 1 1  1 1  1 63 5 3,96 7 

5 De ' problemen' trekken zowel 
de aandacht als de activiteiten 
teveel naar zich toe. 

 1  1  1  2 1 1  61 5,29 2,14 7 

6 Onbekende budgetten die te 
verdelen zijn door de 
gemeente. 

 2  1 1 1  1 1 59 5,57 4,28 7 

7 Teveel toegespitst op 
probleemwijken. 

1  1 1   1  1 2 49 7 2,94 7 

8 Men zet zich niet goed in de 
markt. 

1  3 1 2  45 7,57 1,13 7 

9 Sportbureau is te weinig 
bekend bij de uitvoerders. 

1  1 1 2 1  1 44 7,71 1,98 7 



10 Gebrek aan synergie. 1 1 1 1 2 1 38 8,57 4,58 7 

11 Vraaggerichte benadering 
vanuit de wijk 

1  1 2 3 28 10 4,47 7 

12 De gemeente heeft geen 
directe invloed op de 
sportvereniging. De gemeente 
en SBR zijn afhankelijk van de 
kennis van de besturen. 

  1  2 1 1 1 1 26 10,29 1,8 7 

13 Te weinig gericht op 
integratie. 

2 3 2 21 11 0,82 7 

Items in de oorspronkelijke volgorde incl. samengevoegde items 

Samenwerking en communicatie 

•	 De vraag is met wie: geldt dit in het algemeen of specifiek voor organisaties, 
gemeente en dergelijke. 

•	 Dit veronderstelt dat de gezamenlijke Roosendaalse sportverenigingen een 
gezamenlijk doel hebben en vandaar uit het nodig vinden om samen te werken. 
Het lijkt erop dat vooral eigen belang prevaleert: derhalve weinig samenwerking en 
communicatie. 

•	 Communicatie ontbreekt veel te vaak bij het maken van plannen. Er is dus 
éénrichtingverkeer tussen gemeente en sportvereniging. Het sportbureau heeft 
mijns inziens hetzelfde probleem met de gemeente. 

• Projecten van gemeenten of SBR komen niet altijd goed door bij de verenigingen. 

Het afstemmen van de uitvoering van de sport met de maatschappelijke vraag. 

•	 Het gaat niet alleen om het afstemmen op de maatschappelijke vraag maar ook 
om het realiseren van het gemeentebeleid en de daarin genoemde doelstellingen. 

Capaciteit binnen- en buitensportaccommodaties. 

•	 In ieder geval te weinig capaciteit voor binnensport. 

• Klopt, beperkt de mogelijkheden tot stimulering van sport. 

De ' problemen' trekken zowel de aandacht als de activiteiten teveel naar zich toe. 

•	 Mee eens. Er moet ook voldoende ondersteuning zijn voor verenigingen/wijken 
waar het op zich goed gaat. 

•	 Klopt. Komt ook door de vaak breed geformuleerde politiek-maatschappelijke 
doelstellingen waar alles aan alles wordt gekoppeld. 

•	 Dit zou ondervangen kunnen worden door meer ruimte in te bouwen voor flexibel 
beleid en niet de dienstverleningsovereenkomst volledig dicht te timmeren. 

•	 "Men" verwacht wel dat problemen opgelost worden; sport is daartoe een middel. 

•	 Welke problemen? In de wijken? 
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•	 Sport is er niet om direct problemen op te lossen. Het kan in veel gevallen een hele 
positieve bijdrage leveren. 

• Meer mogelijkheden om juist op kansen in te gaan en niet op basis van problemen. 

Sportbureau is te weinig bekend bij de uitvoerders. 

•	 Hangt af van de noodzaak om een beroep te doen op het SBR. 

•	 Het initiatief kan ook het best bij de verenigingen liggen. Als je e-mail adres bij het 
SBR bekend is krijg je regelmatig uitnodigingen voor bijeenkomsten, enzovoort. 

•	 Het Sportbureau moet zich telkens weer bewijzen en heeft alle hands aan dek om 
goeie plannen succesvol te maken voor haar eigen voortbestaan. Hetgeen jammer 
is, omdat SBR veel meer de kant uit zou moeten van adviserend en ondersteunend 
orgaan voor verenigingen en verlengstuk van de gemeente. Dat is ze nu niet! 

•	 Sportbureau zal in ieder geval voor voldoende naamsbekendheid moeten zorgen. 

•	 Sportbureau heeft in de zes jaar van haar bestaan veel projecten en programma’s 
gerealiseerd en daarmee bekendheid gekregen bij de uitvoeders en directe betrok
kenen. Het sportbureau kan/moet wel meer doen om haar successen en 
mogelijkheden beter en meer onder de aandacht te brengen. 

Men zet zich niet goed in de markt. 

•	 Wat gemeente betreft is dit juist. 

•	 Wat SBR betreft niet. 

Te veel toegespitst op probleemwijken. 

•	 Inderdaad moet goed in de gaten gehouden worden dat de wijken waarin weinig 
problemen zijn te kort komen. Maar in het algemeen moet het meest geïnvesteerd 
worden waar de problemen zijn. 

•	 Juist in de probleemwijken is het SBR prima bezig. Door de opzet van praktische 
plannen met de jeugd, waarvoor al diverse keren extra subsidie is verstrekt doet 
SBR veel goed werk voor met name allochtone jongeren. 

•	 Niet mee eens: moet en/en verhaal zijn en is het volgens mij ook. 

•	 Dit is juist. Het gaat er om zoveel mogelijk mensen en met name jeugd aan het 
sporten te krijgen. Dat is niet wijkafhankelijk. 

De gemeente heeft geen directe invloed op de sportvereniging. De gemeente en SBR zijn 
afhankelijk van de kennis van de besturen. 

•	 Klopt; verantwoordelijkheden en rollen dienen naar elkaar toe duidelijk te zijn; 
gemeente facilitair en inhoudelijk richtinggevend , SBR en sportverenigingen uit
voerend. 

•	 Hoeft ook niet maar gemeente wil met sport bepaalde maatschappelijke doelstel
lingen realiseren (leefbaarheid in wijken enzovoort). 

•	 Sportbureau heeft veel kennis over de huidige en toekomstige sportinfrastructuur 
en de mogelijkheden voor verenigingen daarin, enzovoort. daar is een wederzijdse 
afhankelijkheid. 

Te weinig gericht op integratie. 



•	 Niet alleen aandacht voor integratie van bijv. allochtonen. Met name de doelgroep 
20 tot 40-jarigen is vaak lastig aan een club te binden. Jeugd en 50-plussers lukt 
vaak beter. 

•	 Kan in ieder geval beter; is er wel een beleid? 

•	 Er zou wel aandacht moeten zijn voor het ontstaan of beter tegengaan van witte en 
zwarte sporten. 

•	 Dit probleem is te vaag, moet nader worden geconcretiseerd. 

Onbekende budgetten die te verdelen zijn door de gemeente. 

•	 Klopt. Regeling inzake subsidies is pas veranderd maar geen idee wat er te 
verdelen is. Je krijgt altijd wel iets voor de jeugd en dat is het dan. Meer informatie 
hierover zou wenselijk zijn. 

•	 Wat betekent dit; heeft de gemeente geld dat onvoldoende ingezet wordt; ondui
delijkheid subsidieverlening? 

•	 Op het moment dat de gemeente eindelijk zo ver is dat ze je plannen zien zitten en 
dit financieel willen steunen gaan er vervolgens nog een aantal rondes aan vooraf 
(budgetvergaderingen of hoe ze ook mogen heten) voordat er daadwerkelijk actie 
wordt ondernomen. Voor een leek erg moeilijk te volgen. 

Snelheid van handelen door gemeente en sportbureau. 

•	 Er worden vaak wel ideeën opgepakt maar de concrete uitwerking ervan duurt 
vaak lang of komt helemaal niet van de grond. 

•	 Bij zo ongeveer alles wat we graag gerealiseerd willen zien moet de lange adem 
een sterke eigenschap zijn. In het geval van gemeentelijk sportbeleid geldt dit 
meer dan ooit. Het duurt vaak lang voordat er reactie komt op gewone vragen en 
men heeft ook de neiging om zaken naar elkaar te schuiven. 

•	 Met name bij grote trajecten is dit een fors probleem. Bijv. bij de bouw van een 
nieuwe sportaccommodatie heb je te maken met lange doorlooptijden, vele instan
ties bij de gemeente, etc. Voor een vereniging zou een centraal aanspreekpunt bij 
de gemeente een goede oplossing zijn. Die persoon weet dan beter de weg binnen 
de gemeente dan de bestuurders van de vereniging. 

Gebrek aan synergie. 

•	 Het moet mogelijk zijn om met een goede bundeling/taakverdeling meer te 
bereiken met de huidige inzet van middelen. 

•	 Verenigingen/instellingen dienen elkaar te versterken. 

•	 De programma’s zoals die worden uitgevoerd in het kader van het sportbeleid van 
de gemeente Roosendaal worden landelijk geroemd omdat er juist zoveel samen
werking en synergie ontstaat. Meer synergie is altijd gewenst!? 

Vraaggerichte benadering vanuit de wijk. 

•	 Het goforsport (GFS) programma kent een methodische opbouw waarbij van 
aanbodgericht naar vraaggericht wordt gewerkt. Indien nieuwe vragen bij het GFS 
programma binnen komen, is het de sportcommissie die daar op in zal gaan. Bij 
voldoende gebleken succes wordt een subsidie bij de gemeente aangevraagd, op 
wordt op zoek gegaan naar andere mogelijkheden. 
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•	 Zou uitgangspunt behoren te zijn voor iedereen die subsidie ontvangt. 

•	 Daarmee is ook bedoeld het flexibel kunnen inspelen op problemen in de wijk, bijv. 
d.m.v. een post onvoorzien. 

•	 Bij het uitvoeren van het sportbeleid door het sportbureau heeft het SBR te maken 
met georganiseerde en niet-georganiseerde sportbeoefening. Vooral bij de laatste 
zou meer vraaggericht werken welkom kunnen zijn. 

4. Ronde 2: Oplossingen 

Hieronder worden de volgende drie problemen behandeld: 

- Het afstemmen van de uitvoering van de sport met de maatschappelijke vraag 

- Samenwerking en communicatie 

- Snelheid van handelen door gemeente en sportbureau 

De reden waarom hier niet in wordt gegaan op het probleem rondom de ‘Capaciteit binnen-
en buitensportaccommodaties’  staat uitgelegd in het verslag (paragraag 3.5). 

Het afstemmen van de uitvoering van de sport met de maatschappelijke vraag 

Nr Omschrijving Totaal n 

1 Voordat beleid geformuleerd gaat worden praat je (de verantwoordelijke 
ambtenaren binnen de gemeente) met vertegenwoordigers uit diverse groepen uit 
de samenleving én met vertegenwoordigers van sportverenigingen. 

7 7 

2 Het lijkt noodzakelijk het gemeentelijk beleid beter onder de aandacht te brengen 
en daarbij ook duidelijk te krijgen wat de competenties zijn van de gemeente en wat 
van het SBR. 

3 7 



3 Verken de mogelijkheden en de haalbaarheid van een sportraad. 3 7 

4 Elke gesubsidieerde instelling dient vraaggericht te werken, kwestie van scherpere 1 7 
subsidievoorwaarden. 

Items in de oorspronkelijke volgorde incl samengevoegde items en commentaar 

Het gaat niet alleen om het afstemmen op de maatschappelijke vraag maar ook om het 
realiseren van het gemeentebeleid en de daarin genoemde doelstellingen. 

Daarnaast is een aantal opmerkingen gemaakt (zonder oplossingskarakter): 

En met name de vraag of sportbureau hiervoor de geëigende instelling is. 

•	 Wanneer het om sportgerelateerde vragen gaat of waar sport wordt ingezet om 
een bepaald nevendoel te bereiken, is daar expertise en specialisme nodig. Deze is 
zeker aanwezig bij Sportbureau Roosendaal. 

Dit is makkelijk gezegd; de oplossing is zeer complex en vergt een zeer vraaggerichte 
benadering. 

Politiek staat wellicht (te) ver van de werkelijkheid af? Of is te veel probleemgericht bezig 
in de beleidsontwikkeling en -formulering. 

Uiteraard is het wenselijk, gezien vanuit de gemeente, om zoveel mogelijk in te spelen op 
de maatschappelijke vraag. Hoe dit te realiseren is lastiger. Een oplossing heb ik direct niet 
voorhanden. 

Voor alle drie de problemen geldt dat ze niet SMART zijn geformuleerd; de oplossingen 
zullen dus weinig concreet kunnen zijn 

Aangedragen oplossingen: 

Voordat beleid geformuleerd gaat worden, praat je (de verantwoordelijke ambtenaren 
binnen de gemeente) met vertegenwoordigers uit diverse groepen uit de samenleving én 
met vertegenwoordigers van sportverenigingen. 

Het lijkt noodzakelijk het gemeentelijk beleid beter onder de aandacht te brengen en 
daarbij ook duidelijk te krijgen wat de competenties zijn van de gemeente en wat van het 
SBR. 

Elke gesubsidieerde instelling dient vraaggericht te werken, kwestie van scherpere 
subsidievoorwaarden. 

Verken de mogelijkheden en de haalbaarheid van een sportraad. 

Samenwerking en communicatie 

Nr Omschrijving Totaal n 

1 Zorg dat het beleid en specifieke projecten van gemeente/SBR bij alle verenigingen 5 7 
bekend is. Introduceer bijv. een website voor alle verenigingen van de gemeente 
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Roosendaal. Stimuleer samenwerkingsprojecten en laat de verenigingen weten welke 
mogelijkheden er zijn (en welke subsidies beschikbaar zijn). 

2 Duidelijk maken naar alle verenigingen wat de doelstellingen zijn voor bijvoorbeeld het 
komende jaar en deze meer betrekken bij het zoeken naar invulling hiervan. 

4 7 

3 Maak als gemeente duidelijk welke ambtenaar voor welk onderdeel verantwoordelijk is. 
Als vereniging proberen we ook één contactpersoon aan te wijzen voor contacten met 
de gemeente. Die persoon heeft overleg met diverse afdelingen binnen de vereniging en 
behartigd vervolgens de belangen van al die geledingen. Bij de gemeente zou dat dus 
ook precies zó kunnen. 

4 7 

4 Jaarlijkse tevredenheidmeting van gebruikers en beleidsmakers. 2 7 

5 Wordt er wel voldoende gebruik gemaakt van bijvoorbeeld provinciale steuninstellingen? 2 7 

6 Als je als gemeente eenmaal besluiten hebt genomen die de verenigingen (of andere 
instanties) aangaan/raken dan is het wel zo charmant om dat kenbaar te maken aan die 
betreffende partijen. 

1 7 

7 Leg uit waarom iets zo lang moet duren. Kweek begrip. 1 7 

8 Samenwerking kun je opleggen in subsidiecontracten. 1 7 

Items in de oorspronkelijke volgorde incl samengevoegde items en commentaar 

Samenwerking: de vraag is met wie; geldt dit in het algemeen of specifiek voor 
organisaties, gemeente, en dergelijke. 

Dit veronderstelt dat de gezamenlijke Roosendaalse sportverenigingen een gezamenlijk 
doel hebben en van daaruit het nodig vinden om samen te werken. Het lijkt erop dat 
vooral eigen belang prevaleert; derhalve weinig samenwerking en communicatie. 

Communicatie ontbreekt veel te vaak bij het maken van plannen. Er is dus 'n éénrichting
verkeer tussen gemeente en sportvereniging. Het sportbureau heeft mijns inziens hetzelfde 
probleem met de gemeente. 

Projecten van gemeenten of SBR komen niet altijd goed door bij de verenigingen. 

Oplossingen: 


Samenwerking kun je opleggen in subsidiecontracten. 


•	 Opleggen helpt niet en is geen samenwerking meer; dit is net zoiets als tegen een 
kind zeggen: wat hebben we nu afgesproken? 

•	 Andere keuze is om geen subsidie aan te vragen. 

Zorg dat het beleid en specifieke projecten van gemeente/SBR bij alle verenigingen bekend 
zijn. Introduceer bijvoorbeeld een website voor alle verenigingen van de gemeente 
Roosendaal. Stimuleer samenwerkingsprojecten en laat de verenigingen weten welke 
mogelijkheden er zijn (en welke subsidies beschikbaar zijn). 

Jaarlijkse tevredenheidmeting van gebruikers en beleidsmakers. 

Duidelijk maken naar alle verenigingen wat de doelstellingen zijn voor bijvoorbeeld het 
komende jaar en deze meer betrekken bij het zoeken naar invulling hiervan. 



Maak als gemeente duidelijk welke ambtenaar voor welk onderdeel verantwoordelijk is. Als 
vereniging proberen we ook één contactpersoon aan te wijzen voor contacten met de 
gemeente. Die persoon heeft overleg met diverse afdelingen binnen de vereniging en 
behartigd vervolgens de belangen van al die geledingen. Bij de gemeente zou dat dus ook 
precies zó kunnen. 

Als je als gemeente eenmaal besluiten hebt genomen die de verenigingen (of andere 
instanties) aangaan/raken dan is het wel zo charmant om dat kenbaar te maken aan die 
betreffende partijen. 

Wordt er wel voldoende gebruik gemaakt van bijvoorbeeld provinciale steuninstellingen? 

Ook al heb je als gemeente niet direct antwoord op de vraag, dan is het al een stuk 
vriendelijker wanneer je de vraagsteller informeert over de termijn dat de gemeente denkt 
een antwoord te hebben. (Dit is natuurlijk ook communicatie). Een mooi voorbeeld van hoe 
het wél kan, was onlangs aan de orde toen de gemeente niet meteen antwoord kon geven 
op een vraag betreffende de implementatie van een vergunning. De contactpersoon 
vertelde dat ze ging overleggen met andere gemeenten en vertelde ook precies wanneer 
ze terug zou bellen. Dit kwam ze ook na, ook al had ze het antwoord nog niet. 

Leg uit waarom iets zo lang moet duren. Kweek begrip. 

Snelheid van handelen door gemeente en sportbureau 

Nr Omschrijving Totaal n 

1 Eventueel meer bevoegdheden geven aan het sportbureau kan doorlooptijden 
aanmerkelijk bekorten, denk hierbij aan subsidie mogelijkheden. 

4 7 

2 Via een aanspreekpunt bij een gemeente zal de snelheid wellicht niet vergroot worden 
maar is er hopelijk bij de vereniging meer inzicht in doorlooptijden. Het betreffende 
aanspreekpunt kent de procedures en kan de vereniging informeren en binnen de 
vereniging vinger aan de pols houden. Verder zou het mogelijk zijn om mogelijk 
processen te versnellen die niet zo duur zijn (zaken met een relatief laag bedrag kunnen 
dan mogelijk sneller uitgevoerd worden). 

4 7 

3 De gemeente kent een lang besluitvormingstraject waaraan moeilijk te 'ontsnappen' 
valt. Oplossingen kunnen zijn dat SBR meer vrijheid van handelen krijgt bij het 
uitvoeren van het beleid. 

3 7 

4 Proces van subsidieaanvraag moet worden bijgesteld. Een vereniging moet nu in mei 
2007 de begroting van 2008 doorgeven bij de subsidieaanvraag. Er is nog geen 
vereniging die dit dan al in detail beschikbaar heeft. Dus wat gebeurt: begroting van 
2008 is de begroting van 2007 + bijv. 5%. 

3 7 

10 Met name bij grote trajecten is dit een fors probleem. Bijvoorbeeld bij de bouw van een 
nieuwe sportaccommodatie heb je te maken met lange doorlooptijden, vele instanties 
bij de gemeente, enzovoort. Voor een vereniging zou een centraal aanspreekpunt bij de 
gemeente een goede oplossing zijn. Die persoon weet dan beter de weg binnen de 
gemeente dan de bestuurders van de vereniging. 

0 7 

Items in de oorspronkelijke volgorde incl samengevoegde items en commentaar 

Er worden vaak wel ideeën opgepakt maar de concrete uitwerking ervan duurt vaak lang of 
komt helemaal niet van de grond. 

Dialogic innovatie ● interactie 35 



Bij zo ongeveer alles wat we graag gerealiseerd willen zien moet de lange adem een sterke 
eigenschap zijn. In het geval van gemeentelijk sportbeleid geldt dit meer dan ooit. Het 
duurt vaak lang voordat er reactie komt op gewone vragen en men heeft ook de neiging 
om zaken naar elkaar te schuiven. 

Met name bij grote trajecten is dit een fors probleem. Bijvoorbeeld bij de bouw van een 
nieuwe sportaccommodatie heb je te maken met lange doorlooptijden, vele instanties bij 
de gemeente, enzovoort. Voor een vereniging zou een centraal aanspreekpunt bij de 
gemeente een goede oplossing zijn. Die persoon weet dan beter de weg binnen de 
gemeente dan de bestuurders van de vereniging. 

Opmerking: 

De oplossing van dit vraagstuk reikt verder dan dit specifieke probleem. 

Oplossingen: 

De gemeente kent een lang besluitvormingstraject waaraan moeilijk te 'ontsnappen' valt. 
Oplossingen kunnen zijn dat SBR meer vrijheid van handelen krijgt bij het uitvoeren van 
het beleid. 

Eventueel meer bevoegdheden geven aan het sportbureau kan doorlooptijden aanmerkelijk 
bekorten, denk hierbij aan subsidie mogelijkheden. 

Via een aanspreekpunt bij een gemeente zal de snelheid wellicht niet vergroot worden 
maar is er hopelijk bij de vereniging meer inzicht in doorlooptijden. Het betreffende 
aanspreekpunt kent de procedures en kan de vereniging informeren en binnen de 
vereniging vinger aan de pols houden. Verder zou het mogelijk zijn om mogelijk processen 
te versnellen die niet zo duur zijn (zaken met een relatief laag bedrag kunnen dan mogelijk 
sneller uitgevoerd worden). 

Proces van subsidieaanvraag moet worden bijgesteld. Een vereniging moet nu in mei 2007 
de begroting van 2008 doorgeven bij de subsidieaanvraag. Er is nog geen vereniging die 
dit dan al in detail beschikbaar heeft. Dus wat gebeurt: begroting van 2008 is de begroting 
van 2007 + bijvoorbeeld 5%. 
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