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Samenvatting 

 
Mensen met een beperking hebben het recht zelfstandig aan de samenleving 
deel te nemen. Net als ieder ander. Dit recht is vastgelegd in het VN-verdrag 
handicap, dat per 14 juli 2016 in Nederland geldt. 
 
VTV werkt voor mensen met een beperking, die kwetsbaarheid ervaren om mee te doen in 
de samenleving. VTV neemt  een unieke positie in tussen zorg en welzijn en geeft met haar 
(collectieve) activiteiten en expertise concrete invulling en betekenis aan het verdrag. VTV 
doet dit door de samenwerking op te zoeken met lokale algemene voorzieningen zoals het  
reguliere welzijnswerk. Doel is het meetellen en meedoen en zo de participatie  van 
kwetsbare burgers in de (lokale) samenleving te versterken, zoveel mogelijk schotten weg te 
halen en waar mogelijk als geïntegreerd welzijnswerk doelmatiger en op inclusie gericht te 
werken.  
 
VTV zet dus in op een inclusieve lokale samenleving, waarin: 

 Iedereen zinvolle vrijetijdsbesteding heeft; 

 Iedereen vrienden kan maken en behouden; 

 Iedereen nieuwe vaardigheden kan aanleren; 

 En mantelzorgers worden ondersteund.  

 
VTV ondersteunt de mantelzorgers in uw gemeente. 13,8% van de inwoners is mantelzorger 
en staat week in, week uit klaar voor hun naaste en ondersteunt hen waar dit nodig is.  
 
De opdracht  
Zes samenwerkende gemeenten (Alphen aan den Rijn, Leiden, Leiderdorp, Nieuwkoop, 
Oegstgeest en Zoeterwoude) in Holland Rijnland hebben een gezamenlijke intentieverklaring 
ondertekend, om de functie van VTV in stand te houden.  
Hieraan is de vraag gekoppeld om naast de bestaande activiteiten een vernieuwd concept te 
ontwikkelen , waarbij de VTV expertise en ondersteuning nog meer lokaal worden ingezet  in 
samenwerking met andere organisaties op het gebied van  welzijn waaronder sport.  
VTV geeft een passend antwoord op de volgende vragen: 

 Hoe vergroten we de zelfredzaamheid en samenredzaamheid van mensen met een 
beperking? 

 Hoe worden mantelzorgers van mensen met een beperking ontlast? 

 Hoe zorgen we ervoor dat vrijwilligers en professionals vroegtijdig knelpunten en 
hulpvragen bij inwoners met een beperking signaleren, zodat er op tijd passende 
doorverwijzingen kunnen worden gedaan? 

 
Welzijn voor mensen met een beperking 
Regio Holland Rijnland telt ongeveer 550.000 inwoners. Dit betekent dat er naar schatting 
88.000 inwoners zijn die licht verstandelijk beperkt of zwakbegaafd zijn, want 16% van de 
bevolking heeft een beperking in het leren. Daarnaast zijn er nog diverse andere 
beperkingen, waardoor mensen een afstand hebben tot meedoen met reguliere 
welzijnsactiviteiten, leren en vrienden maken. VTV zet zich in voor: 

• Mensen met een verstandelijke beperking (VB), mentale leeftijd is 4 á 8 jaar; 
• Mensen met een licht verstandelijke  beperking  (LVB), mentale leeftijd is 8 á 11 jaar; 
• Mensen met een Totaal IQ tussen de 70 – 85, zwakbegaafdheid, mentale leeftijd  is 

12 á 14 jaar 
• Mensen met een autisme spectrum stoornis (ASS); 
• Mensen met een niet aangeboren hersenletsel (NAH); 
• Mensen met een chronische ziekte; 
• Mensen met een motorische beperking; 
• Mensen met een visuele (blind/slechtziend) beperking; 
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• Mensen met een zintuiglijke beperking; 
• Mensen met psychosociale problemen, problemen in gedrag; 
• Overige kwetsbare mensen, die een afstand tot het reguliere welzijnswerk en sport 

ervaren. 

 
Regulier waar mogelijk en aangepast waar nodig 
VTV brengt een schat aan ervaring mee en is complementair aan de welzijnsorganisaties die 
deze expertise niet in huis hebben. 
Er is al een nauwe samenwerking met diverse lokale partijen en alle lokale jeugd en 
volwassenen teams. Er kan indien nodig makkelijk worden doorverwezen, opgeschaald en 
afgeschaald bij signalering van een hulpvraag. Al 60% van alle activiteiten wordt buiten het 
VTV pand in Leiden gerealiseerd, dit percentage wordt ook nog eens vergroot. In de 
uitgebreide omschrijving is te lezen hoe VTV de samenwerking en verbinding met 
netwerkpartners verder wil gaan versterken. Een mooie koppeling tussen regulier welzijn en 
aangepast welzijn en daarnaast tussen welzijn en zorg is hiervan het resultaat. 
 
Diversiteit binnen de inclusieve samenleving 
Vrienden maken doe je niet alleen in je eigen stad of dorp, maar gaat ook over de grenzen 
heen. Ook sommige andere sport- en welzijnsactiviteiten gaan over gemeentegrenzen heen. 
De mogelijkheid om met mensen uit andere gemeenten een activiteitengroep op te bouwen 
is juist ook van meerwaarde.  
Mensen met een beperking hebben vaak een afstand tot regulier welzijnswerk,  maar 
compleet andere behoeften onderling. Wij kunnen voor deze mensen niet bepalen wie zij 
willen ontmoeten en wat ze in hun vrije tijd doen. Wel kunnen we ervoor zorgen dat zij een 
keuze hebben en ze bij het maken van een keuze ondersteunen. Om daarna ook hun 
omgeving mee te nemen, waar nodig.  
 
“Inclusie is niet alleen meedoen – het is meedoen én keuzevrijheid hebben” 
(VN- verdrag handicap) 
 
Investering  
Participatie werkt preventief en leidt tot inclusie, want het voorkomt uitsluiting van kwetsbare 
groepen, wat zal leiden tot hoge maatschappelijke kosten.  
Zelfredzaamheid voorkomt dat er een beroep moet worden gedaan op duurdere 
oplossingen. 
Dit plan is bedoeld om inzicht te geven in wat VTV kan bieden in uw gemeente. In de officiële 
subsidieaanvraag voor tweede half jaar 2018, wordt een  financiële onderbouwing 
opgenomen. Daarnaast willen we maandag 12 maart 2018, in het geplande gesprek, de 
berekening van de basiskostprijs doornemen, gebaseerd op de huidige kosten per 
deelnemer. Voor dit bedrag: 

 Kunnen de huidige deelnemers met een beperking blijven deelnemen aan de 
activiteiten van VTV en hoeven vriendengroepen niet uit elkaar gehaald te worden ; 

 Bouwen deelnemers  hun netwerk verder op; 

 Worden vrijwilligers begeleid; 

 Kunnen jongeren van speciaal onderwijs maatschappelijk stages blijven lopen; 

 Worden mantelzorgers rondom de deelnemers ondersteund; 

 Wordt in uw gemeente inclusie en participatie gestimuleerd en taboes worden 
doorbroken. 

 
Uitbreiding van deelnemers, de Sportconsulent en MEE op weg is niet in de 
kostprijsberekening meegenomen. De Sportconsulent wordt door de gemeente Leiden apart 
ingekocht en MEE op weg wordt door diverse gemeenten per traject ingekocht.  
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Welzijnsconcept (regionale aanpak) 
Het volgende concept, met bijbehorende prestaties en resultaten, biedt VTV aan: 

Conceptonderdeel Prestaties en resultaten (in het kort) 
Denktank bestaande uit 
deelnemers 
 

• Werkzaamheden blijven vraag gestuurd in 
plaats van aanbodgericht; 

• VTV is proactief. 
Sportconsulent Sport en doe 
MEE 

• Alle inwoners met een beperking kunnen 
deelnemen aan regulier sportaanbod; 

• Ondersteuning en coaching sportverenigingen; 
• Acceptatie van de beperking binnen club/ 

vereniging, taboes zijn doorbroken; 
Coördinatie van 
vriendengroepen en 
mantelzorgcontacten  

• Versterkt zelfredzaamheid en participatie; 
• Mantelzorgers  worden ondersteund en erkend. 
• Signalering van knelpunten. 

Coördinatie van activiteiten voor 
mensen die (na training en 
coaching) niet te plaatsen zijn 
binnen het huidige sport- en 
welzijnsaanbod 

• Versterkt zelfredzaamheid en participatie; 
• Alle inwoners met een beperking kunnen 

deelnemen aan sport- en welzijnsaanbod, 
binnen hun eigen mogelijkheden; 

• Signalering van knelpunten 
Versterken en vergroten van het 
sociale netwerk: Netwerkcoach 
(Vrienden maken) 

• Alle inwoners hebben de mogelijkheid om 
vriendschappen aan te gaan en onderhouden; 

• Versterkt zelfredzaamheid, participatie en 
inclusie; 

• Zelfstandig wonen wordt bevorderd. 
MEE op weg • Zelfstandig kunnen reizen, in plaats van met 

aangepast vervoer reizen. 
Vrijwilligerswerk mogelijk 
maken 

• Vrijwilligers met of zonder beperking kunnen 
zinvol vrijwilligerswerk verrichten en 
participeren op deze wijze; 

• De vrijwilligers zijn betrokken en deskundig 
door  scholing en coaching. 

Training en coaching aan 
professionals en vrijwilligers 

• Inclusie wordt bevorderd; 
• Uitval bij regulier welzijnsaanbod wordt 

verkleind. 
Vakantieproject 
 

•  Respijtzorg, ontlasten van de mantelzorger; 
             Zinvolle vakantie invulling. 

 
Naast de duidelijke doelen en acties (weergegeven in bijlage 1) monitort VTV de voortgang 
van elke individuele deelnemer. Dit gebeurt middels de VTV Participatiemonitor. Veel 
deelnemers  zijn er bij binnenkomst aan toe om uit hun isolement te stappen en zijn blij met 
nieuwe sociale contacten. Zij kunnen met behulp van VTV van trede 1 stijgen naar 2,3 en 4.  
Mensen bepalen zelf – in overleg met VTV – welke ontwikkelingsdoelen zij zich stellen en 
aan welke activiteiten zij willen deelnemen. Op deze manier worden mensen individueel 
benaderd en wordt ieder individu gestimuleerd zijn eigen ‘oplossing’ te vinden of te 
bedenken. De oplossing is gericht op vergroten van de participatie, zelfredzaamheid en gaat 
uit van de eigen vaardigheden en talenten.  
 
De toekomst is nu 

VTV kijkt  ernaar uit de samenwerking binnen de samenwerkende gemeentes, met andere 
welzijnspartners aan te blijven gaan. Dit zodat we blijvend kunnen bijdragen aan de inclusie 
en participatie van mensen met een beperking. 
Regulier en lokaal waar mogelijk, regionaal en aangepast waar nodig. 
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Uitgebreide informatie 
 
Inleiding 

 
Mensen met een beperking hebben het recht zelfstandig aan de samenleving 
deel te nemen. Net als ieder ander. Dit recht is vastgelegd in het VN-verdrag 
handicap, dat per 14 juli 2016 in Nederland geldt. 
 
VTV werkt voor mensen met een beperking die kwetsbaarheid ervaren om normaal mee te 
doen  in de samenleving. VTV neemt  een unieke positie in tussen zorg en welzijn en geeft 
met haar (collectieve) activiteiten en expertise concrete invulling en betekenis aan het 
verdrag. VTV doet dit door de samenwerking op te zoeken met lokale algemene 
voorzieningen zoals het  reguliere welzijnswerk. Doel is het meetellen en meedoen  en zo de 
participatie  van kwetsbare burgers in de (lokale) samenleving te versterken, zoveel mogelijk 
schotten weg te halen en waar mogelijk als geïntegreerd welzijnswerk doelmatiger en op 
inclusie gericht te werken.  
 
Zes samenwerkende gemeenten (Alphen aan den Rijn, Leiden, Leiderdorp, Nieuwkoop, 
Oegstgeest en Zoeterwoude) hebben een gezamenlijke intentieverklaring ondertekend, om 
de functie van VTV in stand te houden.  
Hieraan is de vraag gekoppeld om naast de bestaande activiteiten een vernieuwd concept te 
ontwikkelen , waarbij de VTV expertise en ondersteuning nog meer lokaal wordt ingezet  in 
samenwerking met andere organisaties op het gebied van  welzijn waaronder sport.  
In dit stuk leest u het antwoord op deze vraag,  
 
Vrijetijdsbesteding, vrienden maken en leren voor mensen met een beperking 

Iedereen kan meedoen als het gaat om vrijetijdsbesteding, ontmoeting, vrienden maken en 
nieuwe vaardigheden leren. Het vraagt om een deskundige aanpak om dit voor mensen met 
een beperking binnen  het sociale (welzijn) domein mogelijk te maken. VTV coördineert 
activiteiten , coacht vrijwilligers, ondersteunt mantelzorgers en heeft een signaleringsfunctie. 
Tevens vindt er overdracht van kennis plaats in de vorm van  advies en training  aan onder 
andere Gemeenten,  Welzijnsorganisaties, Sportverenigingen en  overige clubs en 
verenigingen. 
 
VTV schuift met haar activiteiten zoveel mogelijk  op naar lokale inzet en dichtbij de inwoner 
met een beperking, met de bedoeling om deze mensen  meer en beter deel te laten nemen 
aan de lokale samenleving in eigen gemeente of wijk. Het is belangrijk om mensen met een 
(licht) verstandelijke beperking zoveel als mogelijk is te laten aansluiten bij het lokale aanbod 
aan activiteiten in gemeenten zelf. In de samenwerking met lokale organisaties ontstaan dan 
bovendien meer opties om lokaal leuke initiatieven op te starten. 
Op deze manier worden lokaal vriendschappen gestimuleerd en het lokale netwerk versterkt. 
Zo kunnen bijvoorbeeld lokale vriendencirkels ontstaan waardoor mensen met hulp van een 
vrijwilliger elkaar ondersteunen en gezellige activiteiten ondernemen. De vrijwilliger kan te 
allen tijde terugvallen op een professional van VTV.  
VTV bezit namelijk  een jarenlange ervaring in het coachen van vrijwilligers die activiteiten 
voor mensen met een verstandelijke beperking opzetten en onderhouden. 
Ook zijn er gemeentegrensoverschrijdende bestaande activiteiten en vriendenclubs binnen 
VTV. De deelnemers  moeten  ook een keuze kunnen maken om daaraan te blijven 
deelnemen. 

Gemeenten geven aan hun inwoners te blijven ondersteunen om dit mogelijk te maken en 
samen met  VTV, welzijnsorganisaties, sport- en vrijetijdsorganisaties te willen inzetten op de 



7 

opbouw van lokale structuren voor nieuwe instroom van mensen met een (licht) 
verstandelijke beperking. 
 
VTV zet dus in op een inclusieve lokale samenleving, waarin: 

 Iedereen zinvolle vrijetijdsbesteding heeft; 

 Iedereen vrienden kan maken en behouden; 

 Iedereen nieuwe vaardigheden kan aanleren; 

 En mantelzorgers worden ondersteund.  

 
Mantelzorgers 

VTV is er ook voor de mantelzorgers in uw gemeente. 13,8% van de inwoners is 
mantelzorger en staat week in, week uit klaar voor hun naaste en ondersteunt hen waar dit 
nodig is.  
Ouders en andere familieleden van mensen met een beperking maken deel uit van de 
13,8%. Ook zij zijn gebaat bij ondersteuning in hun mantelzorgtaken. Het feit dat hun partner, 
kind, broer of zus kan deelnemen aan VTV activiteiten en hier heel blij van wordt, betekent al 
een verlichting in het dagelijkse leven. Voor de mantelzorgers zelf hebben we 
ontmoetingsgroepen waarin zij ondersteuning bij elkaar vinden onder begeleiding van een 
VTV professional of ervaringsdeskundige.  
Door het verbreden van het lokale netwerk die mantelzorgers kunnen ondersteunen, kan 
preventief worden ingezet om draagkracht en draaglast goed in balans te houden van 
mantelzorgers. 
Meer mantelzorgers ervaren een goede balans in draagkracht en draaglast in hun leven. Zij 
kunnen hun activiteiten beter volhouden.  
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opdrachtbeschrijving 

 
De samenwerkende gemeenten binnen Holland Rijnland zoeken een passend antwoord op 
de vragen: 

 Hoe vergroten we de zelfredzaamheid en samenredzaamheid van mensen met een 
beperking? 

 Hoe worden mantelzorgers van mensen met een beperking ontlast? 

 Hoe zorgen we ervoor dat vrijwilligers en professionals vroegtijdig knelpunten en 
hulpvragen bij inwoners met een beperking signaleren, zodat er op tijd passende 
doorverwijzingen kunnen worden gedaan? 

 
Holland Rijnland telt ongeveer 550.000 inwoners. Dit betekent dat er naar schatting 88.000 
inwoners zijn die licht verstandelijk beperkt of zwakbegaafd zijn. Daarnaast zijn er nog 
mensen die vanwege een andere beperking niet, zonder (tijdelijke) vorm van ondersteuning, 
kunnen sporten, leren en vrienden kunnen maken en behouden. 
VTV heeft alle kennis en expertise in huis, waardoor een goed passend antwoord op 
bovenstaande vragen is ontstaan. 
 
 

VTV in Holland Rijnland 

 
Een beperking 

16% van de bevolking heeft een beperking in het leren. VTV richt zich op: 
• Mensen met een verstandelijke beperking (VB), mentale leeftijd is 4 á 8 jaar; 
• Mensen met een licht verstandelijke  beperking  (LVB), mentale leeftijd is 8 á 11 jaar; 
• Mensen met een TIQ tussen de 70 – 85, zwakbegaafdheid, mentale leeftijd  is 12 á 

14 jaar 
 
Daarnaast kunnen bij VTV ook de volgende mensen terecht, die een beperking ondervinden: 

• Mensen met een autisme spectrum stoornis (ASS); 
• Mensen met een niet aangeboren hersenletsel (NAH); 
• Mensen met een chronische ziekte; 
• Mensen met een motorische beperking; 
• Mensen met een visuele (blind/slechtziend) beperking; 
• Mensen met een zintuiglijke beperking; 
• Mensen met psychosociale problemen, problemen in gedrag; 
• Overige kwetsbare mensen, die een afstand tot het reguliere welzijnswerk en sport 

ervaren. 
 
Deze mensen zijn niet hun beperking, maar mensen die graag mee willen kunnen doen op 
het gebied van sport, nieuwe vaardigheden leren en vrijetijdsbesteding.  
 
Onderzoek 

Uit landelijk onderzoek (RIVM) blijkt dat de sport- en beweegdeelname van mensen met een 
beperking achterblijft in vergelijking met mensen zonder beperking.  
 
Een voorbeeld : 
De gemeente Oegstgeest kreeg diverse signalen dat het niet voor alle kinderen in 
Oegstgeest mogelijk is om deel te nemen aan sport- of beweegactiviteiten. Kinderen met 
leer- of gedragsproblemen kunnen vaak niet meekomen binnen het reguliere sportaanbod, 
maar ook het huidige G-aanbod blijkt niet goed passend. Naar aanleiding van de signalen  
heeft de gemeente Oegstgeest VTV gevraagd onderzoek te doen en antwoord te geven op  
de vraag: “Aan welke randvoorwaarden moet worden voldaan om ervoor te zorgen dat alle 
kinderen, wonende in Oegstgeest, kunnen sporten bij (regulier) sport- beweegaanbod?”  
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Uit de online enquête en de diepte-interviews met ouders blijkt dat er vooral behoefte is aan 
een overzicht van de sportmogelijkheden in de gemeente. De voorkeur is er om deel te 
nemen aan het reguliere sportaanbod, maar indien dit niet mogelijk is gaat de voorkeur uit 
naar aangepaste sportgroepen met kinderen die op vergelijkbaar niveau functioneren. Bij het 
zoeken naar een geschikte sportactiviteit is behoefte aan deskundige begeleiding. Een 
geschikte sportactiviteit wordt gevormd door veiligheid, structuur en goede begeleiding.  
Bij het succesvol kunnen sporten door de doelgroep blijkt de deskundigheid van trainers, de 
groepsgrootte en het leveren van maatwerk erg belangrijk. Daarnaast is het noodzakelijk om 
meer begrip voor de doelgroep te krijgen binnen verenigingen. Opvallend is dat verenigingen 
soms wel willen en denken open te staan voor de doelgroep, maar dat dit uit de 
ervaringsverhalen vanuit de doelgroep anders wordt ervaren.  
 
Op het gebied van meer deskundige  trainers is veel winst te behalen. De scholing voor de 
trainers met betrekking tot de doelgroep is belangrijk en noodzakelijk om het sporten voor 
kinderen met gedragsproblematiek mogelijk te maken.  
Samenwerken met andere gemeenten is noodzakelijk om kennis te delen, resultaten te 
behalen en efficiënt activiteiten op te zetten. Om dit te bereiken is overleg en coördinatie 
nodig. (bron Onderzoeks- en adviesrapport Op naar een sportieve jeugd). 
 
Te verwachten valt dat bovenstaande bevindingen, met nuanceverschillen, ook gelden voor 
de overige gemeenten in de regio en volwassenen met een beperking. En niet allen op het 
gebied van Sport, maar ook op het gebied van leren en vrienden maken. 
 
Casus: 
“ M. heeft een licht verstandelijke beperking en heeft deelgenomen aan de cursus Vrienden 
maken en zich aangesloten bij een VTV vriendengroep: Ik wilde zo graag een vriend hebben 
met wie ik na mijn werk lekker een kop koffie kan drinken, maar op iemand afstappen vond ik 
veel te eng. Nu heb ik een hele vriendengroep met wie ik regelmatig iets leuks ga doen. Wij 
bepalen met elkaar wat we willen doen, een vrijwilliger helpt ons erbij om ervoor te zorgen 
dat niemand de afspraak vergeet. Wanneer ik iets toch spannend vind, dan kan ik dat met 
haar bespreken. Geweldig dat ik nu mijn vrienden heb! “ 
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Invloed op het dagelijkse leven 

Zoals benoemd heeft 16% van de Nederlandse bevolking een lichte verstandelijke beperking 
of is zwakbegaafd. Dit is één op de zeven Nederlanders en in aantallen zijn dat maar liefst 
2,5 miljoen mensen.  
 

 
 
In de groep zwakbegaafden treffen we vaak kwetsbare mensen, met psychosociale 
problemen, laaggeletterdheid, autisme, verslavings- of schuldenproblematiek. 
 
Wat betekent zwakbegaafdheid voor de mensen zelf? Doorgaans zijn de mensen uit deze 
groep laagopgeleid: met goede begeleiding is VSO (praktijkonderwijs MBO, niveau 1) of 
vmbo misschien te halen, maar hoger zit er niet in. In het dagelijks leven hebben 
zwakbegaafden veelal te maken met een combinatie van: hun cognitieve beperking, 
een zwakkere gezondheid, gebrek aan sociale vaardigheden en een laag inkomen. 
Een laag inkomen leidt vervolgens weer tot allerlei financiële en sociale problemen, zo 
benadrukte het Sociaal Cultureel Planbureau in een essay over de onderkant van de 
arbeidsmarkt (Vooman et al). 
Ook kan het zijn dat mensen, door psychosociale problematiek, structurele geldzorgen 
of verslaving – al dan niet tijdelijk – op het niveau van zwakbegaafdheid functioneren. 
Daarmee vermindert ook voor een belangrijk deel hun probleemoplossend vermogen en 
neemt men vaak de verkeerde beslissingen, met als gevolg dat men soms nóg dieper in 
de problemen geraakt. 
Vroegtijdige signalering en herkenning van deze kwetsbare groep mensen in de eigen 
omgeving kan veel (extra) leed voorkomen. 
 
Casus: 
“ R. is 36. Pas afgelopen jaar is vastgesteld dat hij een licht verstandelijke beperking heeft. 
Door continue overschatting van zijn omgeving liep hij al die jaren op zijn tenen. 
Drugsgebruik, depressie en hoge schulden volgden.  
Wanneer eerder onderkend was dat R. een LVB heeft, had hij eerder de juiste ondersteuning 
kunnen krijgen” . 
 
VTV zet zich in voor deze vroegtijdige signalering en verwijst warm door naar een jeugd- of 
wijkteam, ondersteunt mantelzorgers en zorgt ervoor dat iedereen met een beperking mee 
kan doen op het gebied van sport, beweging, nieuwe vaardigheden leren en vrienden 
maken.  
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Inclusie 

Solidariteit tussen mensen, gezond of niet gezond, beperkt of niet beperkt, is 
maatschappelijk noodzakelijk. Ruim 2 miljoen Nederlanders hebben een beperking 
of chronische ziekte, of worden in de loop van hun leven geconfronteerd met ziekte of 
beperking bij zichzelf of van familie of vrienden. Helaas lopen veel van deze mensen met 
een beperking tegen drempels aan, waardoor zij niet kunnen participeren (NIVEL, 
participatiemonitor 2015). 
Daarom is het in ons aller belang dat de samenleving zó is ingericht dat er steun is voor 
elkaar. En dat belemmeringen om mee te kunnen doen worden weggenomen en er kansen 
zijn om een volwaardig lid te zijn van de maatschappij. Want in de samenleving telt ieder(s) 
talent; ieder levert zijn of haar unieke bijdrage. 
Inclusie werkt preventief, in dié zin dat uitsluiting van kwetsbare groepen leidt tot hoge 
maatschappelijke kosten.  
Zelfredzaamheid, eventueel aangevuld met ondersteuning, voorkomt dat er een beroep moet 
worden gedaan op duurdere oplossingen. 
Inclusie en zelfredzaamheid bevordert voor de persoon in kwestie zijn of haar autonomie en 
daarmee ook zijn of haar waardigheid en welbevinden. 
 
“Inclusie is niet alleen meedoen – het is meedoen én keuzevrijheid hebben” 
(VN- verdrag handicap) 
 

Pleidooi om indien nodig over de grenzen van gemeenten heen te werken  
Naast bestaande vriendengroepen gaan ook veel van de sport- en welzijnsactiviteiten over 
gemeentegrenzen heen. En vrienden maken doe je niet alleen in je eigen stad of dorp, maar 
gaat ook over de grenzen heen. We nemen de volgende mensen als voorbeeld: 

 Een man van 56 die functioneert op het niveau van een 6 jarig kind en heel veel van 
treinen houdt; 

 Een andere man van 23 is hoog begaafd maar heeft veel moeite met 
prikkelverwerking; 

 Een volgende is een vrouw van 37 en functioneert cognitief op het niveau van een 10 
jarig kind, maar emotioneel op het niveau van een 5 jarige en heeft daarnaast een 
borderline persoonlijkheidsstoornis.  

 
Deze mensen hebben allemaal een beperking, maar waarschijnlijk compleet andere 
behoeften. Wij kunnen voor deze mensen niet bepalen wie ze willen ontmoeten en wat ze in 
hun vrije tijd doen. Wel kunnen we ervoor zorgen dat zij een keuze hebben en ze bij het 
maken van een keuze ondersteunen. En vervolgens ondersteunen we om hun omgeving 
mee te nemen. Dit zodat de wensen en keuzes die iemand maakt op het gebied van sport, 
vrijetijdsbesteding en vrienden maken tot uitvoering kunnen komen. Die keuzevrijheid moet 
er zijn, dat zijn wij verplicht aan alle mensen met een beperking.  
Regulier en lokaal waar mogelijk, regionaal en aangepast waar nodig. 
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Lokale samenwerking 

VTV brengt een schat aan ervaring mee en is complementair aan de welzijnsorganisaties die 
deze expertise niet in huis hebben. 
Er is een nauwe samenwerking met alle lokale jeugd en volwassenen teams en er kan indien 
nodig makkelijk worden doorverwezen, opgeschaald en afgeschaald. Mede gezien het feit 
dat de MEE collega’s in bijna alle wijkteams werken .  
 
Met ten minste de volgende organisaties, samenwerkingsverbanden heeft VTV reeds 
samenwerking, contact gelegd of is voornemens dit te doen: 
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Stichting Lumen Holland Rijnland;  
Sociaal team Oegstgeest; 
Lokale verenigingen en sportclubs. 
 
Daarnaast is VTV onderdeel van diverse samenwerkingsverbanden en lokale afspraken: 

 Grenzeloos Actief; 

 Stichting autisme café 

 Mantelzorgakkoord; 

 Platform jonge mantelzorgers; 

 Organisatie Dag van de mantelzorg Leiden; 
 Rijnlands Revalidatiecentrum; 

 Schoolsportcommissie Leiden 
 Vanuit verschillende (waaronder speciaal onderwijs) scholen 

(HBO, MBO, Waterland college en Kortevliet school) worden 
diverse activiteiten in gezamenlijkheid georganiseerd en 
Maatschappelijke en reguliere stages gelopen BIJ VTV.  

 Jaarlijks NL doet, Buurtbewoners koppelen aan deelnemers 
van VTV. Voorbeeld: Gezamenlijk een high tea bereiden en 

gezellig samen opeten waardoor mooie verbindingen ontstaan. 
 

 

  

 

   
 
Voorbeelden van nu lopende zaken: 

 In samenwerking met Libertas worden diverse projecten uitgevoerd, waaronder het 
recente project rondom de gemeenteraadsverkiezingen; 

 VTV trekt samen met Libertas en Radius op om ‘een goede buur’ vorm te geven en 
expertise in te brengen.  

 Met Alphen Beweegt is al een verkennend gesprek geweest en vanuit beide kanten 
wordt een samenwerking als meerwaarde gezien; 

 O.a. Tom in de buurt is benaderd;  
 
Met veel netwerkpartners is al een ruimere tijd samenwerking, daarnaast heeft VTV een start 
gemaakt met de kennismaking met de nog onbekende netwerkpartners. De komende 
maanden zullen onder andere in het teken staan van nog meer verbinding zoeken, om zo de 
samenwerking verder te concretiseren en om te zetten naar gezamenlijke acties. 

 



14 

Succesfactoren en aandachtspunten 

Een aantal netwerkpartners is gevraagd wat zij missen en een goede aanvulling zouden 
vinden op het huidige welzijnsaanbod en de voorzieningen voor mensen met een beperking 
en hun mantelzorgers. Daar waar het om sport, leren en vrienden maken gaat. Daarnaast is 
ook een moeder van een van de huidige deelnemers aan het woord gelaten. 
Een selectie uit de reacties: 
 
Anja van Goozen (Moeder van deelneemster Noor): “Ik maak mij zorgen. N.a.v. het 
krantenartikel (Leidsch Dagblad van 20 februari) is Noor in tranen, haar bowling en disco 
en…... Noor is mijn dochter en heeft het syndroom van Down. Noor vertelt al huilend dat zij 
dan haar vriendinnen niet meer ziet. Dat doet pijn, je word stil en dan komen de vragen: 
waarom, wat is er gebeurd en hoe nu verder en kan het niet anders? Wanneer de activiteiten 
zouden moeten stoppen dan worden vriendschappen en samenhang open gebroken. Een 
samenhang die voor deze kwetsbare groep zoveel betekent. Deze groep leeft al vaak 
geïsoleerd en hebben buiten hun werk weinig contacten.”… 
“Noor heeft weinig vriendinnen en bezigheden buiten de VTV. Hier heeft zij wel vriendinnen. 
Zij kijkt uit naar deze momenten ( 2x per maand). Ook al woont zij wel in Leiden en kan zij er 
hopelijk blijven, de lol gaat er vanaf, omdat haar vriendinnen uit een andere regio komen en 
straks misschien niet meer mogen komen. Mogelijkheden om deze opgedane 
vriendschappen in een andere context alsnog te ontmoeten wordt praktisch onmogelijk.”… 
 “Mijn gedachten gaan ook uit naar al die vrijwilligers die zich inzetten, iets moois hebben 
opgebouwd.  En naar die ouders die even ontlast werden”.  
 
Ludwien Wansink (EVA): “het zou heel mooi zijn wanneer mantelzorgers een respijtmoment 
kunnen hebben tijdens de sport of vrijetijdsactiviteit van degene voor wie zij zorgen. Contact 
en ervaringen uitwisselen tussen mantelzorgers onderling is heel waardevol en draagt bij 
aan de voorkoming van ontspoorde mantelzorg”. 
 
Coby Slingerland (MEE consulent en  medewerker van Sociaal team Oegstgeest): “Tijdens 
een Mantelzorg thema bijeenkomst voor NAH mantelzorgers uit Leiden, Leiderdorp en 
Oegtgeest (EVA, februari 2018) kwam naar voren dat de aanwezige mantelzorgers (25 
personen) zich veelal eenzaam voelden, onbegrip vanuit hun omgeving ervaren en zich er 
regelmatig alleen voor voelen staan. De mantelzorgers gaven aan dat tijdens de 
revalidatieperiode van de partner met NAH ook oog is voor de mantelzorger, maar zodra de 
partner met NAH thuis komt is er weinig meer. Een aantal mantelzorgers gaf aan behoefte te 
hebben aan ontmoeting met andere mantelzorgers, in een later stadium, juist na de 
revalidatieperiode”…. 
“een opbouwwerker zou zeer welkom zijn in Oegstgeest, er is veel op het gebied van 
vrijwilligerswerk en welzijn, maar de gezamenlijke lijn mist”.  
 
Corine Meijvogel (SWT medewerker team Binnenstad): “Na het geven van een training, 
bijvoorbeeld de training Vriendschap, relatie en seksualiteit, hebben de deelnemers veelal 
nog behoefte aan contact. Vaak komt het niet verder dan het uitwisselen van gegevens, want 
echt contact zoeken is toch wel spannend. Het zou mooi zijn wanneer na de groep een 
vriendengroep kan ontstaan voor de deelnemers. Zo heb je twee vliegen in 1 klap: de 
deelnemers hebben een groter netwerk en er is een signalerende functie van de deelnemers 
onderling en de betrokken vrijwilliger/consulent”. 
 
Carine Oversluizen (MEE consulent in de gemeente Zoeterwoude): “Ik denk dat er vooral 
behoefte is aan activiteiten voor ouderen met een beperking in Zoeterwoude, waarbij 
samenwerking wordt gezocht met bijvoorbeeld Zoeterwoude voor elkaar”. 
 
Sybille Tax (JGT medewerker): “Na het geven van een Brusjesgroep (jonge mantelzorgers 
die een broer of zus hebben met een beperking) hebben vaak ouders en kinderen onderling 
behoefte om contact te onderhouden en met elkaar door te praten over specifieke 



15 

onderwerpen, maar door de waan van de dag gebeurt dit in de praktijk zelden. Ik verwacht 
dat wanneer VTV hier een stukje regie in zou nemen er veel meer en langduriger profijt uit 
de Brusjesgroep kan worden gehaald”.  
 
Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat er behoefte is aan meer onderling 
contact tussen zowel mantelzorgers als mensen met een beperking. De vriendenkringen die 
VTV biedt en de ontmoetingsmogelijkheden die VTV aan mantelzorgers wil gaan bieden, zijn 
hier een prima oplossing voor.  
Door de samenwerking met diverse ketenpartners te versterken ontstaat een gezamenlijk en 
compleet welzijnsconcept zonder onderlinge overlap.  
Naast de geluiden uit de praktijk in de regio waar VTV actief is, zijn diverse onderzoeken 
geraadpleegd, waaronder die van Movisie. Movisie heeft bruikbaar onderzoek verricht naar 
succesfactoren en knelpunten waar het gaat om oog hebben voor mensen met een LVB 
binnen het sociale domein. De uitkomsten gebruikt VTV graag in de samenwerking met 
netwerkpartners, om de dienstverlening aan de mensen met een beperking en hun omgeving 
te optimaliseren.  
Succesfactoren en knelpunten die onder andere worden genoemd zijn, met de invulling die 
VTV eraan wil verbinden: 

 Bewustwording van de noodzaak van passend beleid voor mensen met een LVB is 
belangrijk – regulier waar mogelijk, aangepast waar nodig; 

 (wijkgericht) maatwerk, waarbij op kleinschalig niveau voorzieningen worden 
gecreëerd waarbij mensen met een LVB elkaar ondersteunen - netwerkversterking en 
vriendenkringen; 

 Een integrale aanpak – een gedeelde visie ontwikkelen op zowel beleidsniveau van 
de gemeente als op uitvoeringsniveau van de professionals, met VTV als 
verbindende factor met de benodigde expertise; 

 Samenwerking tussen het sociale domein en het onderwijs is van groot belang – Op 
het gebied van sport zijn er al diverse contacten tussen VTV en onderwijs. VTV wil dit 
uitbreiden, te denken valt aan gastlessen en activiteiten voor jonge mantelzorgers. 

 
De lokale en regionale signalen hebben ervoor gezorgd dat VTV een welzijnsconcept heeft 
ontworpen, welke in zijn geheel of op onderdelen toe te passen is in elke gemeente. 
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Welzijnsconcept (regionale aanpak) 
Het volgende concept, met bijbehorende resultaten, biedt VTV aan: 
Conceptonderdeel Resultaten en prestaties 
Denktank 
 

• In de danktank nemen leden, ouders en 
mantelzorgers deel, met als doel de 
dienstverlening steeds aan te laten sluiten op 
de vragen, zodat het concept vraag gestuurd 
blijft, i.p.v. aanbodgericht. 

• VTV is proactief, lokale netwerkpartners 
kunnen gebruik maken van de expertise van 
VTV (sporten, bewegen, vrienden maken en 
vrijetijdsbesteding met een beperking) 

Sportconsulent Sport en doe 
MEE (aparte inkoop) 

• Versterkt zelfredzaamheid en participatie; 
• Inwoners met een beperking kunnen 

deelnemen aan regulier sportaanbod; 
• Vrijwilligers, sportcoaches ed. kunnen omgaan 

met de betreffende beperkingen; 
• De sporter met een beperking wordt 

geaccepteerd door de leden van de vereniging; 
• Taboes doorbreken waar het gaat over het 

hebben van een beperking; 
• Uitval bij het reguliere sportaanbod wordt 

verkleind; 
• Regulier waar mogelijk, aangepast waar nodig. 

Coördinatie van 
vriendengroepen en 
mantelzorgcontacten  

• Versterkt zelfredzaamheid en participatie; 
• Mantelzorgers  worden ondersteund en erkend. 
• Vrijwilligers en professionals van VTV 

signaleren knelpunten en verwijzen indien 
nodig door. 

Coördinatie van activiteiten voor 
mensen die (na training en 
coaching) niet te plaatsen zijn 
binnen het huidige sport- en 
welzijnsaanbod 

• Versterkt zelfredzaamheid en participatie; 
• Alle inwoners met een beperking kunnen 

deelnemen aan sport- en welzijnsaanbod, 
binnen hun eigen mogelijkheden; 

• Vrijwilligers en professionals van VTV 
signaleren knelpunten en verwijzen indien 
nodig door. 

Versterken en vergroten van het 
sociale netwerk: Netwerkcoach 
(Vrienden maken) 

• Alle inwoners hebben de mogelijkheid om 
vriendschappen aangaan en onderhouden; 

• De eenzaamheid onder mensen met een 
beperking wordt teruggedrongen; 

• Zelfstandig wonen wordt bevorderd. 
MEE op weg (aparte inkoop) • Versterkt zelfredzaamheid en participatie; 

• Zelfstandig kunnen reizen, in plaats van met 
aangepast vervoer reizen. 

Vrijwilligerswerk mogelijk 
maken 

• Vrijwilligers met of zonder beperking kunnen 
zinvol vrijwilligerswerk verrichten; 

• De vrijwilligers zijn betrokken en deskundig 
door continue scholing en coaching vanuit 
VTV. 

Training en coaching aan 
professionals en vrijwilligers 

• Inclusie wordt bevorderd; 
• Uitval bij het reguliere welzijnsaanbod wordt 

verkleind. 
Vakantieproject 
 

• Respijtzorg, ontlasten van de mantelzorger; 
• Zinvolle vakantie invulling. 
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De uitgebreide omschrijving per conceptonderdeel vindt u in bijlage 3. 
De concrete acties per doel vangen we graag in kritieke prestatie indicatoren (KPI’s), zodat 
voor de opdrachtgever helder en controleerbaar is wat door VTV binnen de betreffende 
gemeente aan diensten wordt geleverd aan de inwoners (bijlage 1). 
 
Naast de duidelijke beschrijving van prestaties, resultaten en acties monitort VTV de 
voortgang van elke individuele deelnemer. Dit gebeurt middels onze Participatiemonitor. Veel 
deelnemers zijn bij binnenkomst er aan toe om uit hun isolement te stappen en zijn blij met 
nieuwe sociale contacten. Zij kunnen met behulp van VTV van trede 1 stijgen naar 2, 3 of 4.  
Elke deelnemer ontwikkelt zich naar een voor hem gewenste en passende rol in de 
maatschappij op het gebied van sport, vrijetijdsbesteding en vrienden maken.  
Deelnemers bepalen zelf – in overleg met VTV – welke ontwikkelingsdoelen zij zich stellen 
en aan welke activiteiten zij willen deelnemen. Op deze manier worden mensen individueel 
benaderd en wordt ieder individu gestimuleerd zijn eigen ‘oplossing’ te vinden of te 
bedenken. De oplossing is gericht op het vergroten van de participatie en zelfredzaamheid 
en gaat uit van de eigen vaardigheden en talenten.  
 
 

 
Participatiemonitor VTV  
 
De toekomst is nu 

VTV kijkt  ernaar uit de samenwerking binnen de samenwerkende gemeentes, met andere 
welzijnspartners aan te blijven gaan. Dit zodat we blijvend kunnen bijdragen aan de inclusie 
en participatie van mensen met een beperking. 
Regulier en lokaal waar mogelijk, regionaal en aangepast waar nodig. 
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Bijlage 1 Kritieke prestatie indicatoren (KPI’s) 
 
Onderstaand is een (verkort) voorbeeld van hoe de acties bij de resultaten en prestaties er 
uit kunnen zien. Acties per onderdeel kunnen per gemeente en inwonersaantal worden 
bijgesteld en toegevoegd.  
 

Resultaten en prestaties Actie Q3,4 2018 Actie Q1,2,3,4 2019 
VTV is proactief, lokale 
netwerkpartners kunnen 
gebruik maken van de 
expertise van VTV (sporten, 
bewegen, vrienden maken 
en vrijetijdsbesteding met 
een beperking) 

1. Minimaal 5 lokale partijen/ 
verenigingen worden 
benaderd. 
2. Er wordt in kaart gebracht 
welke knelpunten worden 
ondervonden bij het werken 
met de kwetsbare doelgroep. 
3. Er wordt een passend 
aanbod geleverd, waarvan 
minimaal 3 workshops en op 
werkdagen de mogelijkheid 
voor consultatie en advies. 

1. Minimaal 10 lokale 
partijen, verenigingen 
worden benaderd. 
2. Er wordt in kaart gebracht 
welke knelpunten worden 
ondervonden bij het werken 
met de kwetsbare doelgroep. 
3. Er wordt een passend 
aanbod geleverd, waarvan 
minimaal 6 workshops en op 
werkdagen de mogelijkheid 
voor consultatie en advies. 

Inwoners van … weten VTV 
te vinden 

1. VTV is aanwezig bij de 
Nieuwe inwoners markt. 
2. VTV zorgt dat de folder 
goed verspreid blijft op 
strategische plekken als 
CJG, Gemeentehuis, 
huisartsenpraktijken, clubs 
en verenigingen. 
3. VTV organiseert elk 
kwartaal een inloopavond 
voor inwoners die vragen 
hebben op het gebied van 
sport, beweging en 
vrijetijdsbesteding met een 
beperking. 

1. VTV is aanwezig bij de 
Nieuwe inwoners markt. 
2. VTV zorgt dat de folder 
goed verspreid blijft op 
strategische plekken als 
CJG, Gemeentehuis, 
huisartsenpraktijken, clubs 
en verenigingen. 
3. VTV organiseert elk 
kwartaal een inloopavond 
voor inwoners die vragen 
hebben op het gebied van 
sport, beweging en 
vrijetijdsbesteding met een 
beperking. 

De eenzaamheid onder 
inwoners met een beperking 
wordt teruggedrongen 

1. 2 inwoners nemen deel 
aan het traject vrienden 
maken. 
2. Er zijn regionale 
doorlopende 
vriendengroepen, waar 
inwoners zich bij kunnen 
aansluiten. 

1. 4 inwoners nemen deel 
aan het traject vrienden 
maken. 
2. Er zijn regionale 
doorlopende 
vriendengroepen, waar 
inwoners zich bij kunnen 
aansluiten. 

VTV wil taboes doorbreken 
waar het gaat over het 
hebben van een beperking 

1. VTV organiseert een 
informatieavond voor 
inwoners, indien vragen zijn 
rondom een beperking 

1. VTV organiseert een 
informatieavond voor 
inwoners, indien vragen zijn 
rondom een beperking 

Bij VTV kun je zinvol 
vrijwilligerswerk doen, ook 
als je zelf een beperking 
hebt 

1. VTV werft actief 
vrijwilligers en werkt hierin 
samen met de lokale jeugd 
en volwassen teams. 

1. VTV werft actief 
vrijwilligers en werkt hierin 
samen met de lokale jeugd 
en volwassen teams. 
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Bijlage 2 Financiële onderbouwing 
 
Participatie werkt preventief en leidt tot inclusie, want het voorkomt uitsluiting van kwetsbare 
groepen, wat zal leiden tot hoge maatschappelijke kosten.  
Zelfredzaamheid voorkomt dat er een beroep moet worden gedaan op duurdere 
oplossingen. 
Dit plan is bedoeld om inzicht te geven in wat VTV kan bieden in uw gemeente. In de officiële 
subsidieaanvraag wordt een financiële onderbouwing opgenomen voor de toekomstige 
aanvraag. 
 
Daarnaast willen we maandag 12 maart 2018 in het geplande gesprek de berekening van de 
basiskostprijs doornemen, gebaseerd op de huidige prijs per deelnemer. Voor dit bedrag: 

 Kunnen de huidige deelnemers met een beperking blijven deelnemen aan de 
activiteiten van VTV; 

 Kunnen de huidige deelnemers een cursus vrienden maken volgen en deelnemen 
aan een vriendenkring; 

 Worden mantelzorgers rondom de deelnemers ondersteund; 

 Wordt in uw gemeente inclusie en participatie gestimuleerd en taboes worden 
doorbroken. 

 
Uitbreiding van deelnemers, de Sportconsulent en MEE op weg is niet in deze prijs 
meegenomen. De Sportconsulent wordt door de gemeente leiden apart ingekocht en MEE 
op weg wordt door diverse gemeentes per traject ingekocht.  
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Bijlage 3 Uitleg per conceptonderdeel 
 
Sportconsulent, Sport en doe MEE 
Sport en doe MEE heeft als doel om mensen met een beperking mee te laten doen binnen 
het reguliere sport- en beweegaanbod. Door het matchen van de sporter met een vrijwillig 
maatje én door gemeenten en sportverenigingen te ondersteunen bij het ontwikkelen van 
speciaal aanbod voor mensen met een beperking.  
Bewegen is gezond voor iedereen. En als je een beperking hebt is het soms lastig een 
geschikte sport of beweegactiviteit te vinden. Terwijl je misschien juist zo graag lekker wil 
bewegen om fit te blijven en in contact te komen met anderen. In de regio Leiden helpt de 
Sportconsulent van VTV de inwoners al jaren succesvol op weg. 
 
MEE op weg (training) 
Veel mensen met een beperking reizen al vanaf jonge leeftijd met het ‘speciaal’ vervoer naar 
school, een vrijetijdsbesteding of naar andere voorzieningen. Het reizen met ‘het busje’ of 
met de taxi is vanzelfsprekend geworden. Aan de ene kant zorgt dit speciaal vervoer ervoor 
dat mensen komen waar ze moeten zijn. Maar aan de andere kant zorgt het ervoor dat ze 
niet meedoen in de maatschappij. 
 
Zelfstandig reizen is belangrijk 
Het is onze missie om ervoor te zorgen dat mensen met een beperking mee kunnen doen in 
onze samenleving. Zelfstandig kunnen reizen is daarbij belangrijk. Het geeft meer vrijheid en 
dus ook mogelijkheden voor spontane acties. Zoals ’s avonds besluiten om met je vrienden 
naar de film te gaan. MEE wil denken in kansen en mogelijkheden, in plaats van in 
beperkingen. Met de creatieve oplossingen en ondersteuning van MEE op Weg bereiken de 
deelnemers een waardevol resultaat. 
 
Voor wie bedoeld? 
Het project is voor iedereen vanaf 12 jaar met een beperking die zelfstandig wil leren reizen. 
Het kan iemand zijn met een lichamelijke of verstandelijke beperking, autisme, chronische 
ziekte of niet-aangeboren hersenletsel. 
 
Versterken en vergroten van het sociale netwerk: Vrienden maken 
37,9% van de Leidse inwoners ervaart eenzaamheid, (bron gemeentelijke monitor sociaal 
domein). Mensen met een verstandelijke beperking of ASS hebben vaak een grotere 
drempel bij het maken van contact en aangaan van vriendschappen. Wij bieden hier een 
oplossing voor met het project ‘Vrienden maken”. Het programma is bedoeld voor mensen 
met een (licht) verstandelijke beperking  en/of een vorm van autisme, die zich eenzaam 
voelen en daar problemen van ondervinden. Dit project is door middel van fondsen tot stand 
gekomen, na dit project hebben meerdere gemeentes in Zuid – Holland Noord besloten het 
project te subsidiëren. 
 
 “twee consulenten hebben samen de cursus Vrienden maken gegeven in Lisse. 8 
deelnemers deden mee uit de verschillende gemeenten van de Bollenstreek en hebben 
onder andere geleerd hoe je contact kan maken, hun ‘ja’ en ‘nee’ gevoel te herkennen, hoe 
zij een praatje kunnen maken met iemand die zij niet goed kennen, de weg naar hun 
persoonlijke droomwens in kleine stapjes opgeschreven en het verschil geleerd tussen een 
kennis en een vriend. De cursus werd  afgesloten met een gezellige activiteit. De  planning 
en organisatie hiervoor is gedaan samen met een deelneemster van de cursus en 
ondersteunt door een stagiaire. Dit is tevens de start  van een nieuwe ontmoetings-
vriendengroep. Binnen de groep zijn prille vriendschappen ontstaan, zij zullen als groep 
verder begeleid worden bij het initiëren van nieuwe afspraken.” 
 
In de methodiek is tevens een vrijwillige netwerkcoach opgenomen. Deze vrijwilliger wordt 
vanuit VTV getraind en begeleid om als coach aan de slag te gaan. De meeste deelnemers 
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hebben een vrijwillige coach via “vrienden maken”. Deze coach kan een jaar lang 
ondersteunen bij het vergroten en versterken van het eigen netwerk. We hebben gemerkt dat 
wanneer deze mensen ‘los’ worden gelaten zij niet zelf de initiatieven nemen, terwijl ze met 
een klein steuntje in de rug dit wel doen en veel meer plezier beleven dan wanneer zij zich 
eenzaam voelen. Bij een vrienden maken traject van 1 jaar zit een jaar lang deelname aan 
een ontmoetingsgroep inbegrepen (inclusief begeleiding vanuit een vrijwilliger) en 
coördinatie van een VTV consulent en exclusief de kosten voor de activiteit. Hierbij wordt 
altijd rekening gehouden met de meestal lage inkomsten van de deelnemers. Zo is er een 
ontmoetingsgroep van jonge vrouwen die om beurten bij elkaar afspreken om thee te 
drinken). De ontmoetingsgroepen hebben als doel: 

 De deelnemers maken en behouden vriendschappen; 

 Mantelzorgontlasting. Doordat de deelnemers een leuke tijd hebben kunnen 
mantelzorgers op adem komen. Daarnaast kunnen ook mantelzorgers vanuit 
VTV aan elkaar gekoppeld worden en elkaar ontmoeten, zodat zij ervaringen 
kunnen delen en er lotgenotencontact ontstaat; 

 Signaalfunctie. Indien wordt gesignaleerd door de vrijwilliger dat het niet goed gaat 
met een deelnemer kan deze (in overleg met de deelnemer) doorverwijzen 
naar passende ondersteuning om zo verergering van problematiek te 
voorkomen. Dit is vooral voor mensen met een beperking die zelfstandig 
wonen met weinig toezicht een uitkomst; 

 
Uit ervaring is gebleken dat de deelnemers aan Vrienden maken een steuntje in de rug nodig 
blijven hebben bij het afspreken met elkaar. Daarom biedt VTV coördinatie door vrijwilligers, 
zodat na een jaar alle opgebouwde contacten en ervaringen door blijven lopen. Er zijn nu 
diverse vrienden en ontmoetingsgroepen in de regio Holland Rijnland die kunnen blijven 
afspreken door de lichte ondersteuning vanuit VTV. 
 
Coördinatie van vriendengroepen, mantelzorggroepen en activiteiten voor mensen die 
(na training en coaching) niet te plaatsen zijn binnen het huidige sport- en 
welzijnsaanbod 
Naast de coördinatie van de mantelzorggroepen en van de vriendengroepen biedt VTV ook 
coördinatie en organisatie van overige activiteiten. Voorbeelden zijn een timmerclub en 
eetcafé. Het gaat hierbij om deelnemers die (nog) niet, zonder langdurige begeleiding, bij het 
reguliere sport en welzijnsaanbod kunnen aanhaken. Te denken valt hierbij aan mensen met 
zeer moeilijk verstaanbaar gedrag.  
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Vrijwilligerswerk mogelijk maken 
Hoe zorgen we ervoor dat participatie en inclusie samenkomen in het duurzaam vergroten 
van vrijwillig aanbod? Met behulp van de integrale aanpak van VTV, als spil in het 
samenspel tussen mensen met een beperking, lokale vrijwilligersorganisaties, lokale zorg- 
en welzijnsorganisaties en ervaringsdeskundigen.  
 
Resultaten: 

 Inzicht van de deelnemer in de eigen capaciteiten en mogelijkheden om als vrijwilliger 
actief te zijn; 

 Succesvolle en duurzame plaatsing van mensen met een beperking als vrijwilliger; 

 Kennis en deskundigheid bij lokale zorgaanbieders, vrijwilligersorganisaties en 
welzijnsorganisaties om mensen met een beperking te werven, matchen en 
duurzaam te plaatsen; 

 Ontvankelijkheid bij organisaties die vrijwilligerswerk of – activiteiten aanbieden om 
mensen met een beperking een plaats te bieden en het aantal plaatsen te vergroten. 

 
Collectief waar kan, individueel waar nodig 

 Training ‘Kennismaking met vrijwilligerswerk’ voor vrijwilligers; 

 Individuele ondersteuning/begeleiding van vrijwilligers; 

 Inzet ervaringsdeskundigen als ambassadeur bij werving: vrijwilligers met een 
beperking en organisaties die inmiddels vrijwilligers met een beperking plaatsen; 

 Workshops en voorlichting t.b.v. kennismaking met mogelijkheden van mensen met 
een beperking voor lokale (vrijwilligers)organisaties; 

 Trainingen omgaan met mensen met een beperking voor lokale 
(vrijwilligers)organisaties; 

 Ondersteuning aan aanbieders en begeleiders van vrijwilligerswerk o.b.v. meerdere 
coaching gesprekken aan vrijwilligers; 

 Organiseren van duurzame samenwerkingsverbanden. 
 
Vrijwilligers kunnen bij VTV terecht voor vrijwilligerswerk. Daarnaast speelt VTV graag een 
rol ter aanvulling op de onafhankelijke cliëntondersteuning die vanuit MEE ZHN wordt 
geboden. De huidige vrijwilligers van VTV hebben jarenlange ervaring met het omgaan met 
mensen met een beperking en zouden in bepaalde situaties, (een deel van) de 
ondersteuning op zich kunnen nemen. Nieuwe vrijwilligers kunnen vanuit VTV worden 
getraind en gecoacht.  
 
Training en coaching aan professionals en vrijwilligers 
(Vrijwillige) medewerkers die op het gebied van vrijetijdsbesteding en nieuwe vaardigheden 
leren te maken hebben met mensen met een beperking kunnen vanuit VTV getraind en 
gecoacht worden.  
Er kunnen trainingen worden verzorgd, met de volgende thema’s: 

 Motiverende gespreksvoering; 

 Vraagverheldering; 

 Autisme spectrum stoornis (ASS); 

 Niet aangeboren hersenletsel (NAH); 

 Licht verstandelijke beperking (LVB); 

 Lichamelijke beperking (LB); 

 (Kinder) mishandeling, misbruik en (huiselijk) geweld (meldcode); 

 Trainingen ontworpen op maat zijn altijd mogelijk. 
 
Voorbeeld van een training over omgaan met een Licht verstandelijke beperking: 
Tijdens de training van 1 dagdeel worden de volgende doelstellingen behaald: 

1. De vrijwilliger/ medewerker leert signalen te herkennen van (L)VB; 
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2. De vrijwilliger leert een aantal basisvragen te stellen, waardoor een vermoeden van 
een beperking nader kan worden onderzocht (het stellen van een diagnose blijft te 
allen tijden voorbehouden aan personen met een daarvoor bestemde opleiding) 

3. De vrijwilliger krijgt handvatten hoe hij om kan gaan met de specifieke beperkingen; 
4. De vrijwilliger weet waar hij met signalen terecht kan; 
5. De vrijwilliger krijgt een beeld van hoe het is om met deze beperkingen te leven, 

waardoor begrip ontstaat.  
 
De trainingen van VTV zijn informatief, interactief en worden op maat gemaakt. Hierdoor 
wordt rekening gehouden met de persoonlijke leerdoelen van de cursisten.  
 
Ook  coaching on the job en coaching op specifieke onderwerpen wordt, bijvoorbeeld 
aansluitend op een training, geboden aan professionals en vrijwilligers. Dit kan na het 
meemaken van een moeilijke situatie, maar bijvoorbeeld ook op een structurele basis.  
Bij coaching on the job gaat de consulent vanuit VTV meekijken tijdens bijvoorbeeld het 
sporten. Het doel hiervan is, dat de deskundigheid van de betrokkenen wordt vergroot en 
iedereen met een beperking zo goed mogelijk begrepen wordt en zoveel als mogelijk mee 
kan doen met het regulier aanbod in de buurt. 
 
Daarnaast speelt VTV graag een rol ter aanvulling op de onafhankelijke cliëntondersteuning 
die vanuit MEE ZHN wordt geboden. De huidige vrijwilligers van VTV hebben jarenlange 
ervaring met het omgaan met mensen met een beperking en zouden in bepaalde situaties, 
(een deel van) de ondersteuning op zich kunnen nemen. Nieuwe vrijwilligers kunnen vanuit 
VTV worden getraind en gecoacht.  
 
Vakantieproject 
Tijdens de zomervakantie worden activiteiten georganiseerd waar mensen zich op kunnen 
inschrijven. Zo kunnen de mantelzorgers even op adem komen of met elkaar een 
ontspannende activiteit ondernemen en hebben de deelnemers een fijne vakantie invulling.  
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Bijlage 4 Activiteiten 
 
Onderstaand een overzicht van alle activiteiten waar mensen bij het huidige VTV gebruik van 
kunnen maken. Dit activiteitenoverzicht zal naar behoefte van de deelnemers steeds worden 
bijgesteld. 
Momenteel is het zo dat 60% van alle activiteiten buiten het VTV gebouw plaatsvinden, maar 
verspreid over diverse steden en dorpen. 
 

 
 
 

 Vriendengroepen en cirkels 
 Cursus vrienden maken 

 Disco 
 Schaatsen 
 Skaten 

 Voetballen 
 Muziek maken 

 Samen koken, samen eten 
 Streetdance 
 Dansen 

 Korfbal 
 Toetertoer 

 Varen 
 Vakantieactiviteiten 
 Timmeren 

 Breien/handwerken 
 Schilderen 

 Fitness 
 Eetcafé 
 Wandelen 

 Bowlen 
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Bijlage 5 Lokale invulling  
 
Eigen kenmerken 
Elke gemeente heeft eigen kenmerken en zelfs op wijkniveau zijn er grote verschillen 
onderling. VTV past de aanpak aan, op lokale en regionale signalen en behoeften van 
bewoners. 
Door de Denktank van vrijwilligers, deelnemers en professionals kan de aanpak indien nodig 
worden bijgesteld. Daarnaast is VTV middels de MEE collega’s nauwe verbonden met alle 
lokale teams, waardoor ook via deze route signalen kunnen binnen komen.  
 
Voor dit stuk is een uitgebreide beschrijving van specifieke kenmerken voor elke stad/dorp te 
uitgebreid.  
 
Alphen aan den Rijn 
In Alphen aan den Rijn is de lokale situatie anders ten opzichte van andere gemeentes in de 
regio, omdat Zorg en Welzijn grotendeels zijn ondergebracht in TOM in de buurt (ook actief 
in Kaag en Braassem en Nieuwkoop) en jeugdhulp bij GO! Voor jeugd (ook actief in Kaag en 
Braassem). In diverse overleggen (in verschillende samenstellingen tussen gemeente , MEE 
medewerkers die in de SPT’s werkzaam zijn en VTV medewerkers) is besproken aan welke 
activiteiten de inwoners met een (L)VB, een niet aangeboren hersenletsel en  autisme, 
behoefte hebben.  
De gemeente heeft over de activiteiten voor bovengenoemde doelgroepen, afspraken 
gemaakt met TOM in de Buurt. Echter, in de praktijk blijkt dat mensen uit deze doelgroep 
regelmatig “verdwijnen” in de grote groep. TOM in de Buurt organiseert  veel, veelal in 
groepen, maar de signalen geven aan dat er niet voldoende passende activiteiten voor 
bovengenoemde groepen zijn.  
Over welke activiteiten spreken we dan: 

 Trainingen: 
o Training Sociale vaardigheidstraining voor kinderen, jongeren en volwassenen 
o Training Vriendschap, relatie, seksualiteit voor jongeren en volwassenen 
o Weerbaarheidstraining voor kinderen, jongeren en volwassenen 

 ontmoetingsgroepen 
o NAH-ontmoetingsgroep 
o Autisme-ontmoetingsgroep 
o Mantelzorggroep 

 Lotgenotengroepen 
o Brusjesgroep 

 Vrijetijdsgroepen 
 
VTV zet graag in op samenwerking met TOM en MEE, zodat ook de inwoners die net een 
andere aanpak nodig hebben kunnen meetellen en meedoen. 
Een voorbeeld hiervan is een Training sociale vaardigheden. In een reguliere training gaat 
het over oorzaak – gevolg en moet je de opgedane kennis zelf in de praktijk brengen. Dit is 
juist vaak heel moeilijk voor mensen met een beperking, waardoor de aansluiting en het 
gewenste effect van de training achter blijven. 
 
In Alphen aan den Rijn wil VTV graag een samenwerkingsverband organiseren in de vorm 
van een paraplu. Onder deze paraplu vallen dan allerhande activiteiten, zoals hierboven 
omschreven.  De paraplu wordt “vastgehouden” door TOM in de Buurt, VTV en MEE. Voor 
Alphen Beweegt zou ook een mooie rol weggelegd kunnen zijn, om zo de paraplu te 
vergroten. Contacten met TOM in de buurt en Alphen Beweegt zijn al gelegd. 
De verdeling onderling kan er als volgt uitzien: 
TOM in de buurt: Zorg en welzijn voor de brede doelgroep; 
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VTV: Welzijn gericht op inwoners die buiten de boot (dreigen te) vallen en waar een 
specifieke aanpak voor nodig is; 
MEE: Onderdeel servicepleinteams, kan expertise individueel, maar ook groepsgericht 
aanbieden; 
Alphen Beweegt: Voor een gezonde leefstijl bij kwetsbare inwoners in de gemeente Alphen 
aan den Rijn. 
 
Wellicht kunnen de gemeenten Kaag en Braassem en Nieuwkoop ook aansluiten. 
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