Samenvatting samentafel Leiderdorp - Welzijn, Sport en Cultuur
Datum bijeenkomst 15 maart 2017
Locatie: Brasserie Park te Leiderdorp
Opgetekend door Hedwig Kauffman en Peter Hoekstra

Op 15 maart 2017 heeft de Samentafel Welzijn, Sport en Cultuur plaatsgevonden.
Centraal op de avond stond het leggen van verbinding tussen welzijn, sport en cultuur, het met elkaar
bespreken van en opvolging geven aan de gezamenlijke opgave.
Met een groep van 17 deelnemers is invulling gegeven aan deze onderwerpen.
Wederom is gebruik gemaakt van het krijt-zeil. Met behulp hiervan is dit verslag tot stand gekomen.
.
De kernwoorden van de avond zijn de volgende:
“Vinden, Verbinden en elkaars Kennis gebruiken”

Na de kennismakingsronde is gesproken over de
gezamenlijke opgave.
Enkele opgaven zoals ze op het zeil zijn genoteerd:
● Bevorderen geestelijke en fysieke gezondheid
● Wederzijds verwijzen => Ken elkaars
mogelijkheden
● Zoveel mogelijk mensen laten sporten
● Zorgen dat mensen aangehaakt blijven
● Werken aan een gemeenschap
(communitybuilding)
● Verenigingen en clubs (meer) laten samenwerken
● Wegwerken van drempels (zoals geschotte subsidies)
● Verbinding houden met de Leidse regio
● Cultuurnetwerk verbinden aan sport
● Bewust zijn van signalerende rol
● Jongeren motiveren
● Durf los te laten +> het gaat niet alleen om de eigen organisatie
● Overzicht creëren van lopende projecten,
● Stimuleren actieve cultuurparticipatie
● Gebruik elkaars kennis
● Ontwikkel nieuwe activiteiten met partners
● Op zoek naar andere vormen van financiering
● Gezamenlijk doelstellingen formuleren
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Met de deelnemers is gediscussieerd over verschillende punten.
● Het was glashelder dat er een volgende stap gemaakt dient te worden in de samenwerking.
Ook al zijn er veel verbindingen gaande en zijn er tijdens deze avond meer verbindingen
gemaakt, de verbinding tussen vooral sportclubs en cultuur en welzijn kan (nog) beter.
● Er zijn grenzen aan het niveau van
signalering. Vrijwilligers hoeven niet de kennis
en kunde van professionals over te nemen,
wel dienen ze zich bewust te zijn van hun
signalerende rol.
● Er dient meer kennis onderling uitgewisseld te
worden, zodat men beter elkaars activiteiten
kent. Bijvoorbeeld het cultuurnetwerk dat als
vliegwiel goed blijkt te werken en waar Sport graag op aangehaakt wenst te worden.
● Het delen van kennis kan leiden tot een meerwaarde en tot een ontdubbeling in het aanbod
(loslaten). Bijvoorbeeld cursisten van de volksuniversiteit actief inzetten zodat hun kennis direct
gebruikt kan worden.
● Er ligt voldoende kennis om gezamenlijk te werken aan specifieke opgaven. Bijvoorbeeld het
theater inzetten bij het tegengaan van pesten op het sportveld of maar ook de statistische
informatie die de gemeente heeft.
● Men staat open voor andere vormen van financiering vanuit de gemeente (opgave-gericht)

Conclusies
Vanuit onze rol als gespreksleider hebben we het volgende geconcludeerd.
● Er is samenwerking, maar deze kan nog gerichter.
● De focus in de samenwerking kan tot stand komen door de partijen te laten werken aan brede
maatschappelijke opgaven
● Er is interesse om ook na te denken over andere vormen van financiering (outcome / opgavegericht).
● Er is voldoende kennis bij de gemeente om opgaven te benoemen. Deel de maatschappelijke
analyse.
Vanuit De Hictoloog geven we het volgende advies mee:
● Bouw verder aan dit netwerk, zodat er een beweging ontstaat waarbij verenigingen uiteindelijk
willen aanhaken
● Geef vanuit de gemeente de opgave mee aan het netwerk. Deel de kennis die de gemeente
heeft met dit netwerk zodat in gezamenlijkheid de opgave geformuleerd kan worden en het
netwerk zelf kan nadenken over de invulling er van.
● Hang financiering op aan de opgave en of de outcome er van.
● Laat organisaties meer vloeiend omgaan met de financiering, zodat het goede behouden blijft.
● Verbind opgaven aan rollen (van burgers, verenigingen en organisaties).
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●
●

Stimuleer het werken in samenhang, zodat ook de verbinding wordt gemaakt met Jeugd,
Welzijn en Zorg.
Bijvoorbeeld door gebruik te maken van de volgende driehoek:
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Deelnemerslijst Samentafel Welzijn, Sport en Cultuur
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1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:

Naam
Helene Kok
Kevin Holstein
Guillietta Zanda
Joyce Thissen
Lorien de Roode
Tommy Sinteur
Ferdy Dreef
Gerbert van Aken
Ruud Luijendijk
Bart Kerkmeer
Hans Kruidenberg
Hélène Neerhoff
Marleen Stuivenberg
Kim van Goethem
Mirjam Muller
Alma van de Water
Vincent Ouwekerk
Hedwig kauffman
Peter Hoekstra

Organisatie
Emailadres
Theaterplaats
info@theaterplaats.nl
Sportcity Leiderdorp
kevin@sportcity.nl
Sportservicepunt Leiderdorp g.zanda@sportleiderdorp.nl
Sportservicepunt Leiderdorp j.thissen@sportleiderdorp.nl
Toverlei
lorienderoode@hotmail.com
Sportservicepunt Leiderdorp tommysinteur@gmail.com
Sportfondsen Leiderdorp
f.dreef@sportfondsen.nl
van der Does Liethorpgroep gerbert.vanaken@gmail.com
LVU
r.luijendijk1@hetnet.nl
Alecto
bart.alecto@gmail.com
Oranjevereniging
jpmkruidenberg@alrijne.nl
BplusC
H.Neerhoff@bplusc.nl
Gemeente Leiderdorp
m.stuivenberg@leiderdorp.nl
Gemeente Leiderdorp
k.van.goethem@leiderdorp.nl
Pluspunt
mmullier@pluspuntleiderdorp.nl
Fit for Free Leiderdorp
a.vandewater@fitforfree.nl
Fit for Free Leiden (L’schans) v.ouwerkerk@fitforfree.nl
De Hictoloog
hedwig@dehictoloog
De Hictoloog
peter@dehictoloog.nl

Niet aanwezig, wenst wel het verslag te ontvangen
20:
Giselle Joosten
Balletstudio Giselle

gisellejoosten@me.com
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