Veelgestelde vragen stimuleringsbudget regionale
samenwerkingsverbanden (pijler 1)
Het programma Grenzeloos actief is het sport- en beweegbeleid van het ministerie van VWS, dat streeft naar
het mogelijk maken van sporten en bewegen voor iedereen met een beperking. Het programma bestaat uit
vier pijlers. Voor informatie over het programma verwijzen wij u naar www.grenzeloos-actief.nl. Onderstaande
veelgestelde vragen hebben betrekking op het stimuleringsbudget dat per Wmo-regio ter ondersteuning voor
het opzetten, versterken of uitbreiden van regionale samenwerkingsverbanden (pijler 1) kan worden
aangevraagd in het kader van het programma Grenzeloos actief.
INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN
1. Wat is de doelstelling van het programma? En hoe verhoudt die zich tot het opzetten, versterken of
uitbreiden van een samenwerkingsverband?
2. Waarom is gehandicaptensport vaak regionaal georiënteerd?
3. Waartoe moet het ‘stimuleringsbudget regionale samenwerkingsverbanden’ leiden?
4. Welke afspraken worden bij de aanvraag van het stimuleringsbudget gemaakt over het opzetten, uitbreiden
of versterken van een regionaal samenwerkingsverband?
5. Hoe groot is een regionaal samenwerkingsverband?
6. Wat gebeurt er als het voorgenomen regionale samenwerkingsverband niet of gedeeltelijk overeenkomt met
een Wmo-regio?
COMMUNICATIE
7. Hoe kom ik in aanmerking voor het stimuleringsbudget?
8. Wanneer wordt bekend gemaakt welke Wmo-regio een aanvraag kan doen?
FINANCIEN
9. Wie financieren het opzetten, versterken of uitbreiden van een regionaal samenwerkingsverband?
10. Waar moet het stimuleringsbudget aan besteed worden?
11. Hoe wordt het stimuleringsbudget verdeeld over de Wmo-regio’s?
IN DE PRAKTIJK
12. Welke (financiële) verbindingen kunt u leggen?
13. Wat staat gemeenten (en de lokale organisaties) te wachten als zij willen inzetten op het opzetten,
uitbreiden of versterken van een regionaal samenwerkingsverband? Hoe verloopt een dergelijk proces?
ONDERSTEUNING
14. Welke ondersteuning is vanuit Grenzeloos actief beschikbaar?

ALGEMEEN
1.

Wat is de doelstelling van het programma? En hoe verhoudt zich die tot het opzetten, versterken of
uitbreiden van een samenwerkingsverband?

Het kabinet wil er aan bijdragen dat iedereen met een beperking dichtbij huis kan sporten en bewegen. De
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft aangegeven de bovenstaande doelstelling te willen
stimuleren en faciliteren met het programma Grenzeloos actief. Het programma bestaat uit vier pijlers. De
pijler ‘regionale samenwerkingsverbanden’ heeft als doel een landelijk dekkende structuur van ongeveer 43*
regionale samenwerkingsverbanden op te zetten. Binnen deze samenwerkingsverbanden worden vraag en
aanbod van sport en bewegen op elkaar afgestemd. De landelijk dekkende structuur kan in 2019 zelfstandig
gecontinueerd worden. Door in te zetten op een regionale netwerkstructuur kan er een duidelijke match
ontstaan tussen de vraag naar sport- en beweegactiviteiten en het beschikbare aanbod voor mensen met een
beperking.
*Dit betreft het aantal Wmo-regio’s. Gemeenten kiezen uiteindelijk zelf, op pragmatische wijze, voor de
schaalgrootte van een regionaal samenwerkingsverband. Een overzicht van de 43 Wmo-regio’s en de
gemeenten per Wmo-regio is te vinden op de website van Grenzeloos actief.
2. Waarom is gehandicaptensport vaak regionaal georiënteerd?
In de monitor ‘Onbeperkt Sportief’ (Mulier Instituut, 2013) is onderzoek gedaan naar de sportparticipatie van
mensen met een beperking. Daaruit blijkt dat deze nog steeds achter blijft in vergelijking met mensen zonder
beperking. Nederland telt 1,6 miljoen mensen met een matige of ernstige lichamelijke beperking (in de leeftijd
van 12 – 79 jaar). Precieze cijfers over de hoeveelheid mensen met een verstandelijke beperking zijn moeilijk
aan te geven. Het betreft ongeveer 142.000 mensen met een matige of ernstige verstandelijke beperking.
Ongeveer 70.000 kinderen maken vanwege de aard van hun beperking of stoornis gebruik van het speciaal
onderwijs. Alles bij elkaar hebben ruim 1,7 miljoen volwassenen en kinderen een matige of ernstige beperking.
Mensen met een beperking blijken minder vaak aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen te voldoen. Ook
sportdeelname en lidmaatschap van een sportvereniging blijven achter bij de reguliere bevolking. De
percentages verschillen als je kijkt naar het type beperking. Hoe ernstiger motorisch gehandicapt en ouder
iemand is, hoe lager de sportdeelname. Zowel de leeftijd als de ernst van de handicap hebben een eigen
invloed op de sportdeelname.
Landelijke stimuleringsprogramma's hebben een deel van de doelgroep (kinderen in het speciaal onderwijs en
mensen met een verstandelijke beperking vanuit de gehandicaptenzorg) bereikt, maar dit is slechts een klein
deel van de totale doelgroep. De groep mensen met een lichamelijke beperking is het grootst en meest divers
van aard en deze groep wordt niet of nauwelijks bereikt. Daarnaast blijkt de vraag naar sport- en
beweegaanbod versnipperd door de grote diversiteit van de beperkingen, het ontbreken van één specifieke
vindplaats en de diversiteit van de sportieve wensen van de doelgroep. Om die reden is gehandicaptensport
vaak regionaal georiënteerd.
3.

Waartoe moet het ‘stimuleringsbudget regionale samenwerkingsverbanden’ leiden?

Het stimuleringsbudget wordt ingezet voor het opzetten, uitbreiden of versterken van een regionaal
samenwerkingsverband waar de vraag naar sport- en beweegactiviteiten en het beschikbare aanbod voor
mensen met een beperking op elkaar worden afgestemd.

4.

Welke afspraken worden bij de aanvraag gemaakt over het opzetten, uitbreiden of versterken van een
regionaal samenwerkingsverband?

Bij de aanvraag voor het stimuleringsbudget horen een plan van aanpak en een begroting. In het plan van
aanpak worden o.a. afspraken gemaakt over:
a. Het formuleren van gezamenlijke regionale doelstellingen voor het matchen van vraag en aanbod. Denk
daarbij aan het aansluiten bij bestaande structuren en netwerken, zoals binnen zorg, revalidatie, onderwijs (bv
RMC), welzijn, sport en sociale netwerken van de decentralisaties. Besteed daarbij aandacht aan het betrekken
van de doelgroep.
b. De wijze waarop wordt bijgedragen aan de regionale doelstellingen.
5.

Hoe groot is een regionaal samenwerkingsverband?

Voor het opzetten, versterken of uitbreiden van een regionaal samenwerkingsverband wordt uitgegaan van
Wmo-regio’s. Nederland kent een indeling in 43 Wmo-regio’s. Kijk op de website van Grenzeloos actief voor
een overzicht van de Wmo-regio’s. Ook is een overzicht beschikbaar van de gemeenten per Wmo-regio.
6.

Wat gebeurt er als het voorgenomen regionale samenwerkingsverband niet of gedeeltelijk
overeenkomt met een Wmo-regio?

Het totaal beschikbare stimuleringsbudget is gebaseerd op 43* regio’s, waarbij de Wmo-regio het uitgangspunt
is. Bij het beschikbaar stellen van het stimuleringsbudget is de Wmo-regio leidend. In overleg kan gekeken
worden naar mogelijkheden voor maatwerk. Dit dient te worden afgestemd met de contactpersoon van het
programma Grenzeloos actief.
*Dit betreft het aantal Wmo-regio’s. Gemeenten kiezen uiteindelijk zelf, op pragmatische wijze, voor de
schaalgrootte van een regionaal samenwerkingsverband.
COMMUNICATIE
7.

Op welke wijze kom ik in aanmerking voor het stimuleringsbudget?

Per Wmo-regio ontvangen de betreffende gemeenten een brief als er een aanvraag voor het
stimuleringsbudget gedaan kan worden. Per **Wmo-regio kan er één aanvraag gedaan worden. Gemeenten in
een Wmo-regio bepalen zelf wie de aanvraag (hoofdaanvrager) doet namens de andere gemeenten. Afspraken
worden op hoofdlijnen vastgelegd in het aanvraagformulier. Voor het in aanmerking komen van het
stimuleringsbudget wordt door de hoofdaanvrager een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
ingediend met een bijbehorend plan van aanpak en begroting. De aanvraag wordt altijd vooraf afgestemd met
de contactpersoon vanuit Grenzeloos actief.
8.

Wanneer wordt bekend gemaakt welke Wmo-regio een aanvraag kan doen?

Vanuit het programma Grenzeloos actief heeft Vereniging Sport en Gemeenten in april 2016 de eerste tranche
Wmo-regio’s (gemeenten) geïnformeerd over het in aanmerking komen van het stimuleringsbudget.
Gemeenten die behoren tot de tweede tranche Wmo-regio’s hebben eind januari 2017 bericht ontvangen. De
derde tranche Wmo-regio’s worden in april 2017 geïnformeerd.

Toelichting:
Het tijdspad van de tweede tranche Wmo-regio’s ziet er als volgt uit: vanaf maart 2017 kan er één aanvraag per
**Wmo-regio worden ingediend. Een aanvraag indienen kan tot uiterlijk 1 juni 2017. U krijgt vóór 19 juli 2017
bericht of het stimuleringsbudget wordt toegekend. De eindrapportage dient uiterlijk 1 juli 2018 in bezit te zijn
van Vereniging Sport en Gemeenten.
Het tijdspad van de derde tranche Wmo-regio’s ziet er als volgt uit: vanaf juni 2017 kan er één aanvraag per
**Wmo-regio worden ingediend. Een aanvraag indienen kan tot uiterlijk 12 oktober 2017. U krijgt vóór 29
november 2017 bericht of het stimuleringsbudget wordt toegekend. De eindrapportage dient uiterlijk 12
november 2018 in bezit te zijn van Vereniging Sport en Gemeenten.
Als de aanvraag eerder wordt ingediend dan streven we ernaar om deze binnen zes weken te behandelen.
Mocht de aanvraag nog toelichting nodig hebben of incompleet zijn, dan neemt de contactpersoon van
Grenzeloos actief contact met u op en kan het zijn dat u na de aangegeven datum bericht krijgt.
FINANCIEN
9.

Wie financieren het opzetten, versterken of uitbreiden van een regionaal samenwerkingsverband?

Voor het opzetten, versterken of uitbreiden van een regionaal samenwerkingsverband per Wmo-regio wordt
een stimuleringsbudget beschikbaar gesteld door het ministerie van VWS. Daarnaast organiseert de
hoofdaanvrager van het stimuleringsbudget cofinanciering in de **Wmo-regio voor de uitvoering van het plan
van aanpak. Voor een succesvolle borging van de regionale samenwerkingsverbanden na 2018 wordt verwacht
dat ook gemeenten (en in mindere mate provincies) mensen of middelen inzetten.
10. Waar moet het stimuleringsbudget aan besteed worden?
Het stimuleringsbudget is bedoeld voor procesbegeleiding (30%) en werkbudget (70%). Een belangrijke rol is
weggelegd voor procesbegeleiding. Het gaat daarbij met name om het uitwerken van de gemaakte afspraken,
het verstevigen en uitbouwen van het regionaal samenwerkingsverband, het betrekken van de doelgroep(en)
en het bewaken van de voortgang van het realiseren van de doelstellingen. De procesbegeleider is bekend bij
de contactpersoon van Grenzeloos actief.
11. Hoe wordt het stimuleringsbudget verdeeld over de Wmo-regio’s?
Bij de verdeling van het stimuleringsbudget per Wmo-regio wordt onderscheid gemaakt tussen de
verschillende fases waarin een regionaal samenwerkingsverband zich bevindt. Er is een maximaal bedrag
beschikbaar per fase van de ontwikkeling. Het daadwerkelijke budget per Wmo-regio wordt toegekend op basis
van de aanvraag met bijbehorend plan van aanpak en begroting. Fasen van ontwikkeling:
- VER ontwikkeld: maximaal € 8.000;
- GEMIDDELD ontwikkeld: maximaal € 12.500;
- NIET/NAUWELIJKS ontwikkeld: maximaal € 15.000.
De beoogde landelijke dekking van regionale samenwerkingsverbanden gaat uit van 43* regio’s. Mocht om
pragmatische redenen de schaalgrootte van een (beoogd) regionale samenwerkingsverband afwijken van de
Wmo-regio en er dus sprake is van maatwerk dan zou het stimuleringsbudget kunnen worden aangepast aan

de betreffende situatie. De stuurgroep van Grenzeloos actief beslist uiteindelijk over de verdeling van het
stimuleringsbudget per Wmo-regio.
*Dit betreft het aantal Wmo-regio’s. Gemeenten kiezen uiteindelijk zelf, op pragmatische wijze, voor de
schaalgrootte van een regionaal samenwerkingsverband.
Toelichting: Wat wordt bedoeld met fases van een regionaal samenwerkingsverband? Op het
aanvraagformulier geeft de hoofdaanvrager aan in welke fase de Wmo-regio zich bevindt. De keuze wordt
gemaakt op basis van onderstaande indeling. Om te komen tot een keuze kunt u gebruik maken van de
ondersteuning vanuit Grenzeloos actief (in 2015 heeft een inventarisatie plaats gevonden).
Wmo-regio, fasen van ontwikkeling:
-

-

-

VER ontwikkeld
 Er is een samenwerkingsverband waarbij de meeste gemeenten betrokken zijn.
 Er zijn regionale doelstellingen geformuleerd, gerealiseerd en geëvalueerd.
 Er is structureel afstemming over de vraag van de doelgroep naar sport- en beweegactiviteiten en
het beschikbare sport- en beweegaanbod.
GEMIDDELD ontwikkeld
 Er is een samenwerkingsverband waarbij enkele gemeenten betrokken zijn.
 Er zijn afspraken tussen enkele gemeenten gemaakt over samenwerking.
 Er is regelmatig tot incidenteel afstemming over de vraag van de doelgroep naar sport- en
beweegactiviteiten en het beschikbare sport- en beweegaanbod.
NIET/ NAUWELIJKS ontwikkeld
 Er is geen samenwerkingsverband of regionale samenwerking waarbij gemeenten betrokken zijn.

12. Welke (financiële) verbindingen kunt u leggen?
Het verdient aanbeveling om aan te sluiten bij bestaande structuren, netwerken, programma’s etc. Denk hierbij
aan het al dan niet gezamenlijk inzetten van een buurtsportcoach, geschikte interventies (Sportimpuls), sociale
netwerken die zijn opgezet in het kader van de decentralisaties en programma’s zoals Special Heroes,
Revalidatie, Sport en Bewegen en Zo kan het ook! (subsidies VWS eind 2015 afgelopen). Vanuit de
kwaliteitsimpuls buurtsportcoaches zijn diverse profielen voor buurtsportcoaches ontwikkeld, waaronder een
profiel voor aangepast sporten / gehandicaptensport. Bovendien vindt u op de website van het programma
Sport en Bewegen in de Buurt veel informatie en inspiratie.
Ook hebben verschillende gemeenten en provincies specifiek sport- en beweegbeleid voor mensen met een
beperking (zie ook onderzoek Gehandicaptensportbeleid in gemeenten en provincies). Voor het versterken van
de verbinding met provinciaal en regionaal beleid met als doel om lokaal een winwin situatie te creëren, kunt u
gebruik maken van de ondersteuning van Sportkracht 12. Voor het versterken van de verbinding met de
doelgroep mensen met een beperking kunt u onder andere gebruik maken van de ondersteuning van MEE NL.
Daarnaast worden alle partijen uitgedaagd om lokaal zoveel mogelijk samenwerking te zoeken met fondsen en
bedrijven om de middelen voor de uitvoering te vergroten.
Voor sport- en beweegaanbieders is er gefaseerd per Wmo-regio een stimuleringsbudget beschikbaar met als
doel het uitbreiden en versterken van het sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking. De
regiocoach of provinciaal consulent brengt sport- en beweegaanbieders op de hoogte van de mogelijkheid om

gebruik te maken van het stimuleringsbudget. Lees voor meer inspiratie een praktijkvoorbeeld van No limits
gym in Nieuwerkerk aan den IJssel.
13. Wat staat gemeenten (en de lokale organisaties) te wachten als zij willen inzetten op het opzetten,
uitbreiden of versterken van een regionaal samenwerkingsverband? Hoe verloopt een dergelijk
proces?
In het stappenplan regionale samenwerking worden stappen beschreven voor het opzetten, uitbreiden of
versterken van een regionaal samenwerkingsverband. Bij de stappen vindt u tips, een inspirerende animatie en
wordt u verwezen naar instrumenten die u kunt inzetten.

ONDERSTEUNING
14. Welke ondersteuning is vanuit Grenzeloos actief beschikbaar?
Voor specifieke ondersteuning om o.a. te komen tot het indienen van een aanvraag, plan van aanpak en
begroting is ondersteuning beschikbaar vanuit een werkgroep met vertegenwoordigers van NOC*NSF, MEE NL,
Sportkracht 12, Kenniscentrum Sport en Vereniging Sport en Gemeenten. De contactpersoon uit deze
werkgroep verricht desgewenst ook ‘hands-on’ werk in de **Wmo-regio. Kenniscentrum Sport en het RIVM
werken samen op kennisontwikkeling voor het programma. RIVM verzamelt feiten en cijfers over aantallen
mensen met een beperking en hun sport- en beweeggedrag. Kenniscentrum Sport verzamelt, ontwikkelt en
verspreidt kennis via onder meer www.allesoversport.nl. Een voorbeeld hiervan is het stappenplan over het
opzetten en versterken van regionale samenwerking met bijbehorende tips, animatie en instrumenten.
Vragen? Neem contact op met een van de werkgroep leden via grenzeloosactief@nocnsf.nl of 026 – 483 4400.
Voor algemene informatie en instrumenten kunt u terecht op de website van Grenzeloos actief. Zo vindt u
bijvoorbeeld een magazine met praktijkvoorbeelden. Ook het programma Sport en Bewegen in de Buurt zet in
op sport en bewegen voor mensen met een beperking. Dit doen de samenwerkende partijen door specifieke
sportimpulsen en opleidingsmogelijkheden voor buurtsportcoaches nadrukkelijk onder de aandacht te
brengen.
*Dit betreft het aantal Wmo-regio’s. Gemeenten kiezen uiteindelijk zelf, op pragmatische wijze, voor de
schaalgrootte van een regionaal samenwerkingsverband. **Gemeenten kiezen uiteindelijk zelf, op
pragmatische wijze, voor de schaalgrootte van een regionaal samenwerkingsverband. Het totaal beschikbare
stimuleringsbudget is gebaseerd op 43* regio’s, betreffende het aantal Wmo-regio’s.
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