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Inhoud

•  Presta:e	  denken	  en	  opdracht	  Gezond	  en	  Wel	  
(gemeente)	  
–  Doel	  gemeente	  
–  Presta:e	  Denken;	  wat	  is	  er	  veranderd?	  

•  Del1	  voor	  Elkaar	  (Haaglanden	  Beweegt)	  
–  Organisa:e	  
–  Aanpak	  opdracht	  
–  Ophalen	  input	  



Doel  gemeente

•  OntschoMen	  in	  beleid	  en	  uitvoering	  
•  Meer	  flexibiliteit	  in	  de	  uitvoering	  
•  Eén	  opgave;	  één	  aanspreekpunt	  
•  Aanspreken	  van	  en	  benuMen	  van	  professionele	  kracht	  

•  Samenwerking	  op	  basis	  van	  filosofie	  van	  Presta:e	  
Denken	  



Wat  is  Presta(edenken?



Filosofie  Presta(edenken

1.  Methodische	  aanpak	  
2.  Focus	  op	  presta:e;	  afspraken	  over	  maatschappelijke	  

effecten	  
3.  Maximale	  benuYng	  van	  de	  markt	  (waarde	  creëren)	  

	  -‐	  Rolverheldering	  
	  -‐	  Ruimte	  geven	  

4.  Minimaliseren	  risico’s	  
5.  Simpelheid	  en	  logica	  



Wat  is  er  concreet  veranderd?

Van:	  
-‐ ‘opgelegde’	  samenwerkingsverbanden	  per	  wijk	  met	  
partners	  vanuit	  onderwijs	  en	  sport.	  
-‐ buurtsportcoaches	  waren	  vooral	  uitvoerend	  ac:ef.	  
	  
Naar:	  
-‐ vraaggerichte	  inzet;	  uitvoerende	  par:j	  bepaalt	  inzet	  
binnen	  overeengekomen	  presta:eafspraken.	  
-‐ een	  meer	  coördinerende	  rol.	  



Proces
2013 	  	  
Uitvoeringsno::e	  Gezond	  en	  Wel	  (Sportraad	  is	  des:jds	  om	  reac:e	  
gevraagd);	  proces	  met	  4	  professionele	  welzijnspartners	  
	  
2014	  
Transi:etraject;	  intern	  en	  extern	  (4	  welzijnspartners)	  	  
Opdrachtdocument	  Gezond	  en	  Wel	  2015-‐2016	  (gemeente)	  
Plan	  van	  aanpak	  Del1	  voor	  Elkaar	  (4	  welzijnspartners)	  
	  
2015	  
Subsidieverstrekking	  partners	  Del1	  voor	  Elkaar	  
Start	  Del1	  voor	  Elkaar	  (opdracht	  voor	  2	  jaar)	  
	  
2017	  en	  2018	  
Con:nuering	  opdracht	  na	  aanscherping	  opgave	  







Organisa(e  Del2  voor  Elkaar

•  Hoofdpartners:	  Par:cipe	  Del1,	  MEE/VTV,	  
Kwadraad,	  Haaglanden	  Beweegt/MVV	  

•  Informele	  zorgpartners:	  Au:sme	  Informa:e	  
Centrum,	  Alzheimer	  midden	  Delfland,	  
Inloophuis	  Debora,	  Buddy	  Netwerk,	  Ouderen	  
Federa:e	  

•  Samenwerkingspartners:	  Financiën	  voor	  
Elkaar	  (Humanitas	  en	  Isofa),	  Pieter	  van	  
Foreest	  



Opdracht  DvE  2017-‐2018:  Presta(evelden
•  het	  realiseren	  van	  sterke	  wijken:	  wijken	  waar	  

betrokkenheid,	  samenredzaamheid	  en	  leelaarheid	  
centraal	  staan;	  

•  het	  ondersteunen	  van	  gemakkelijk	  meedoen,	  het	  
bevorderen	  van	  talentontwikkeling	  en	  een	  gezonde	  
leefs:jl	  van	  bewoners	  van	  Del1;	  

•  het	  bevorderen	  van	  langer	  zelfstandig	  wonen	  van	  
ouderen,	  mensen	  met	  een	  beperking	  en	  het	  
ondersteunen	  van	  hun	  mantelzorgers	  en	  omgeving;	  	  	  

•  het	  s:muleren	  van	  vrijwillige	  inzet	  als	  middel	  om	  een	  
sterke	  samenleving	  te	  bereiken.	  

	  



Opdracht  DvE  2017-‐2018:  Pijlers



Presta(es  Sport  en  bewegen

	  
20%	  van	  de	  contacten	  van	  Del/	  voor	  Elkaar	  

voelt	  zich	  beter	  naar	  aanleiding	  van	  	  
regelma9g	  bewegen	  





 Gezond 

  Kansrijk 

    Veilig 

 Maatschappelijk 



10 thema's  

Del1ste	  Sociale	  
context	  

Wetenschappelijk	  
Onderzoek	  	  

Del1	  voor	  Elkaar	  
presta:es	  





Doelstellingen:  

•  De sociale basis sportinfrastructuur verbetert 

•  Sportverenigingen vitaliseren en organisatiekracht versterken 

•  Sportverenigingen een maatschappelijke rol vervullen 

•  Divers en aantrekkelijk sportaanbod  
 
•  Inzet vrijwilligers  
 
•  Een samenwerking en gezamenlijke maatschappelijke 

verantwoordelijkheid tussen scholen, sportverenigingen en 
maatschappelijke partners  







Ondersteuningsaanbod
1.  Het	  bieden	  van	  basisondersteuning	  

– Organisa:eniveau	  
2.  Vitaliseren	  van	  sportverenigingen	  

– Organisa:eniveau	  
3.	  Sociaal	  maatschappelijk	  rol	  en	  impact	  

–  Interven:e-‐	  en	  ac:viteitenniveau	  



Activiteitenniveau 



Interventieniveau 



Organisatieniveau 



  
Vragen?    

  
  
  
  
  




Input  van  sportverenigingen:

1.	  Wat	  doe	  je	  al	  op	  een	  van	  de	  10	  thema’s?	  	  

2.	  Met	  welk	  thema	  zou	  je	  vanuit	  jouw	  
sportvereniging	  meer	  mee	  aan	  de	  slag	  willen	  
gaan?	  (meeste	  affiniteit	  mee?)	  (max.	  3)	  



Afslui(ng


