
Projectplan voor de pilot 
‘Club extra’

   Voor kinderen welke extra ondersteuning nodig 
hebben
                                  bij activiteiten.

Deze pilot is een initiatief van de gemeente Weert,
in samenwerking met: 

Punt Welzijn, RICK, ‘Iedereen kan sporten’, 
Choice4Sport en PGZ.



2

Oktober 2019 – december 2020

Inhoudsopgave

 Inhoudsopgave
pagina 2

 Situatieschets  pagina 3
 Plan van aanpak voor de pilot in Weert pagina 4
 Tijdlijn / planning pagina 7
 Evaluatie, conclusies en aanbevelingen voor de toekomst             pagina 8



3

Situatieschets

De gemeenten in Midden-Limburg West (Leudal, Weert en Nederweert) willen graag de 
mogelijkheden van verenigingen en organisaties onderzoeken om kinderen met een 
beperking*, op een laagdrempelige manier, mee te laten doen met activiteiten in hun eigen 
omgeving. 
Zij dragen de visie uit dat ieder kind mee moet kunnen aan gezamenlijke activiteiten. 
Iedereen moet zijn eigen plek kunnen krijgen binnen het geheel. 

Het reguliere sport- en activiteitenaanbod is niet altijd passend voor kinderen met een 
beperking. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat er te weinig ‘know how’ is 
binnen verenigingen en organisaties om ‘goede’ begeleiding te kunnen bieden aan deze 
kinderen.  
Het vermoeden bestaat dat er momenteel nog te weinig kinderen met een beperking deel 
kunnen nemen aan, voor hen, passende (naschoolse) activiteiten in hun eigen 
woonomgeving. Dit zijn kinderen die niet naar een dagbestedingsplek of een zorgboerderij 
gaan. Hierdoor vallen zij tussen wal en schip. 

Vanuit de gemeente Weert zijn we samen met onze ketenpartners, waaronder Punt Welzijn, 
Regionaal Instituut voor Kunst en Cultuur (RICK) en ‘Iedereen kan sporten’ (IKS), met 
elkaar in gesprek gegaan en is er een plan gemaakt om deze kinderen naschoolse activiteiten 
aan te kunnen bieden. Denk hierbij aan sport, dans, muziek en creatief bezig zijn in 
groepsverband. Het is een kennismakingsprogramma. De kinderen zitten nergens aan vast. 
Zij kunnen ontdekken wat ze leuk vinden en zij kunnen hiermee succeservaringen opdoen. 
Het is bedoel voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar.
Het is van belang dat er naast een activiteitenbegeleider ook een professional aanwezig 
welke deskundig is in het omgaan met deze kinderen. 
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*Onder kinderen met een beperking verstaan we: Kinderen met een (licht)verstandelijke beperking en/of gedragsproblemen.

           Plan van aanpak voor de pilot  

Wat is het?
Er wordt een kennismakingsprogramma aangeboden met sport- en cultuuractiviteiten. Deze 
programma’s zijn gericht op kinderen in de leeftijdscategorie 8 tot en met 12 jaar. De 
leeftijdsgrens is een richtlijn, mede afhankelijk van de groepssamenstelling, de 
mogelijkheden (en beperkingen) van de deelnemende kinderen.
De kinderen maken kennis met verschillende activiteiten, gericht op sport, cultuur/kunst, 
dans en muziek. Afhankelijk van het enthousiasme over een bepaalde activiteit, wordt het 
verdere programma bepaald en waar nodig aangepast. 

Sport- en beweegactiviteiten
De basis binnen de sportactiviteiten is vooral ‘bewegen’. Binnen deze activiteiten is er 
uiteraard aandacht voor sport-specifieke elementen. 
Tijdens de activiteiten is er aandacht voor motorische vaardigheden, leren omgaan met 
regels, bevorderen van zelfbeheersing, weerbaarheid, doorzettingsvermogen en het 
ontwikkelen van sociale vaardigheden. Plezier beleven en het opdoen van succeservaringen 
zijn daarbij van belang.

Kunst/cultuur, dans, muziek, schilderen, beeldend 2D en 3D, toneel
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Er zijn verschillende mogelijkheden voor deze activiteiten. Denk aan muziekinstrumenten 
bespelen, creatief bezig zijn, dans, zang of toneel. 
Het zou zelfs mogelijk zijn om de kinderen toe te laten werken naar een gezamenlijke 
voorstelling waarin een ieder zijn plek heeft op het gebied van dans, muziek, toneel, 
decorbouw en dergelijke. De kennismaking met deze activiteiten is van belang om de 
kinderen te laten ontdekken wat ze leuk vinden en wat bij hen zou kunnen passen. 

Wat is het doel?
In eerste instantie is het doel om de kinderen het plezier in verschillende activiteiten te laten 
ervaren en in een latere fase wellicht een bewuste keuze te laten maken voor een bepaalde 
activiteit of sport. Uiteindelijk kan dit resulteren in het doorstromen van het kind naar 
reguliere activiteiten. We dragen hier zoveel mogelijk bij aan het normalisatieproces. Als dit 
(nog) niet haalbaar is, zouden de kinderen wederom mee kunnen doen aan een nieuwe 
cyclus binnen dit project. 
Tevens proberen we via deze naschoolse activiteiten ervoor te zorgen dat (dure) indicatieve 
activiteiten vanuit de Jeugdwet minder nodig zijn. 
Dat de activiteiten dicht bij huis plaatsvinden, is een randvoorwaarde voor de uitvoering van 
dit project. 

Hoe te organiseren en met welke mogelijke organisaties
De coördinatie van de sportactiviteiten ligt in handen van Punt Welzijn. Zij regelen de PR, 
accommodatie(s), financiën, lesgevers, materialen e.d.
Daarnaast regelt Punt Welzijn het contact met externe experts welke ingehuurd kunnen 
worden voor een deskundigheidsbevordering of gezamenlijk verzorgen van de activiteiten. 
De coördinatie van de overige activiteiten, gericht op cultuur/kunst, dans en muziek ligt 
volledig in handen van RICK.

Mogelijke organisaties welke betrokken kunnen worden:
Choice4sport (alle doelgroepen);
PGZ.

Planning
Dit plan is relatief snel realiseerbaar mits accommodatie en lesgevers beschikbaar zijn en de 
samenwerkingspartners meedoen. Als er eerst een deskundigheidsbevordering dient plaats 
te vinden, dan zal de voorbereiding langer duren. De sportactiviteiten kunnen plaatsvinden 
in de sporthal Markeent. 
Maandag, dinsdag en donderdag van 16.30 tot 17.30 uur;
Woensdag van 15.00 tot 17.00 uur;
Vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur. 

RICK voert de activiteiten uit op de eigen locatie in Weert (Wilhelminasingel 12). Dit kan op 
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woensdag- en vrijdagmiddag. 
In 5 x 6 lessen kunnen de kinderen kennismaken met de verschillende disciplines:

• 6 lessen beeldend 2D (tekenen, schilderen, druktechnieken, fotografie)
• 6 lessen beeldend 3D (klei, hout, textiele werkvormen, enz.)
• 6 lessen dans
• 6 lessen muziek
• 6 lessen drama

Daarnaast is er een mogelijkheid om tweemaal een expositie te bezoeken en/of een 
voorstelling bij te wonen.
Voor de verschillende disciplines worden verschillende vakdocenten ingezet. Het kan zijn 
dat op basis van de intake de aantallen lessen of keuze voor disciplines aangepast worden.

PR
Er nagedacht moeten worden over de PR van de verschillende activiteiten.
Onderzocht zal worden wat de gemeente Weert hierin kan betekenen. 

Het plan is om na de carnavalsvakantie (maart 2020) te starten met het aanbod van de 
activiteiten. Inhoudelijk moet er nog overlegd worden wat we hierin aanbieden. Het is ook 
mogelijk om na de zomervakantie met een ‘vol’ programma te starten. 
Voor de start in maart 2020, zullen er in januari en februari 2020 aanmeld- en 
intakegesprekken plaatsvinden. In deze gesprekken kan met ouder(s) en kind(eren) 
besproken worden welke behoefte er is en of het aanbod passend is voor het betreffende 
kind. 

Kosten voor de sportactiviteiten:

Begroting* op basis van één schooljaar (42 weken) voor één activiteit (8 kinderen), en dit 
wordt begeleid door twee professionals.

Coördinatie €500,-
Dienstverlening €6.200,-
Accommodatie €450,-
Materiaal €100,- (veelal gebruik maken van huidige/beschikbare materiaal)
Totaal: €7.250,- 
*Kosten op basis van de begroting van Choice4Sport in 2015 en de huidige SNS (Sport na School) 
begroting. 

Opbrengsten: contributie deelnemers maximaal 8 x €60 = €480,-.
Opties tot andere opbrengsten/inkomsten: sponsoring / fondsen / subsidies / serviceclubs / Jeugdsport 
Fonds.

Kosten voor activiteiten binnen kunst en cultuur:
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32 x 1,25 uur vakdocent 40 uur x 65,00 € 2600,00
40 uur 1 externe specialist € 3100,00
Voorbereiding 8 uur x 65,00 €   520,00
Accommodatie ---     ----
Materiaal (afhankelijk van discipline) stelpost €  320,00           
Intakes, coördinatie   €  500,00

Totaal: € 7040,00

Voor ontwikkeling van het programma is een max. van €500,00 per vakdocent beschikbaar 
uit RICK’s innovatiebudget. Dit is niet in de begroting opgenomen.

Opbrengst bij 8 kinderen: maximaal 8x €60 = € 480,00.

Optie tot andere opbrengsten/inkomsten: inzet Jeugdcultuurfonds

Plan van aanpak/Wens voor de langere termijn voor sportverenigingen:
De sportverenigingen dienen zelf de lessen te verzorgen en het aanbod te creëren. Ze worden 
hierbij ondersteund door een professional (bijvoorbeeld een medewerker van Punt Welzijn).
Deze manier van samenwerken is ontstaan vanuit de visie ‘Open Sportclub’ waarin 
verschillende (sport)verenigingen met elkaar samenwerken. 
Ook cultuuractiviteiten dienen voor alle kinderen, dus ook kinderen met een beperking, 
toegankelijk te zijn. Hier gaat RICK zich sterk voor maken. 
We hebben allemaal nog iets te doen in dit proces. We willen samen leren en groeien, zodat 
we ervoor kunnen zorgen dat kinderen mee kunnen doen aan voor hen passende 
activiteiten!
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                       Tijdlijn/Planning 

 Q4 2019 – Q1 2020
- Uitwerken van het plan van aanpak. Gesprekken met ketenpartners over hun 
mogelijkheden om als professional ondersteuning te bieden tijdens de activiteiten.
- PR en communicatie met ketenpartners om bekendheid te geven aan de pilot. Denk 
hierbij ook aan de scholen als belangrijke ‘vindplaats’. De combinatiefunctionarissen 
kunnen hier een belangrijke rol in spelen. Zij kunnen gesprekken aangaan met ouders 
die zoekende zijn naar een juiste plek voor hun kind voor deelname aan activiteiten. 

 De pilot is in Q3 2020 van start gegaan. Deze pilot loopt van september 2020 t/m 
december 2020. Vanwege de coronamaatregelen is de laatste bijeenkomst verplaatst 
naar januari 2021.

 December 2020: Evaluatie van de pilot en onderzoeken welke vervolgafspraken 
gemaakt kunnen worden. 
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Evaluatie, conclusies en aanbevelingen 

voor de toekomst

De vier deelnemende partijen, Punt Welzijn, RICK, PGZ en Choice4Sport hebben 
gezamenlijk besproken wat deze pilot voor toegevoegde waarde heeft voor de doelgroep.
Daarnaast werd de evaluatie bijgewoond door ‘Iedereen kan Sporten’ (IKS) en Centrum voor 
jeugd- en gezin. 

Allereerst moet vermeld worden dat deze pilot vanwege de coronacrisis én interne zaken bij 
de gemeente rondom financiën niet optimaal tot zijn recht is gekomen. 

Input evaluatie vanuit het onderdeel sport- en bewegen (Punt Welzijn en Choice4Sport):
In september 2020 is deze groep gestart met zeven deelnemers. Er zijn 14 bijeenkomsten 
gepland. Vanwege corona is de laatste bijeenkomst uitgesteld naar eind januari 2021. 
Uiteindelijk zijn er vijf kinderen overgebleven (twee zijn eerder gestopt in verband met 
gezondheidsproblemen en verhuizing). Bij de start van de activiteiten hadden al deze 
kinderen nog geen buitenschoolse activiteit waaraan ze deelnamen.                                                               
Uit de enquête welke is afgenomen, blijkt dat ouders en kinderen positief zijn over deze 
pilot. Zowel over de inhoud (het aanbod) als de manier waarop de begeleiding dit heeft 
aangepakt. De communicatie is goed verlopen en hier waren ouders tevreden over. 
Verder blijkt uit de enquête dat vier van de vijf kinderen geen activiteiten meer heeft nu de 
pilot is afgerond. Eén van de deelnemers gaat proberen om toch aansluiting te vinden binnen 
het reguliere aanbod. 
De kinderen maken geen gebruik van (gespecialiseerde) jeugdhulpverlening en zitten 
daadwerkelijk thuis zonder enige vorm van activiteiten. De ouders (en kinderen) hebben 
aangegeven dat ze dit jammer vinden. 
Het is voor Punt Welzijn optioneel om nog extra scholing te volgen en nog meer kennis te 
krijgen rondom de problematieken van de kinderen. Echter blijft de visie dat het ‘vier ogen 
principe’ overeind moet blijven. De combinatie van de begeleiders, vanuit twee disciplines, 
is helpend. 
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Advies:
- Maak een duidelijker, eenduidig, systeem rondom de betalingen door ouders. 
- De groepsgrootte van acht deelnemers wordt als optimaal ervaren. 

Input vanuit culturele activiteiten (RICK en PGZ):
In september 2020 is deze groep gestart met 8 deelnemers. Uiteindelijk waren er ongeveer 
zes à zeven kinderen die structureel hebben meegedaan. Er zijn 14 bijeenkomsten gepland. 
Vanwege corona is de laatste bijeenkomst uitgesteld naar eind januari 2021.
Het werken met een intake is helpend in het proces. Aan de voorkant kan goed beoordeeld 
worden of de kinderen passen in de groep. 
Ook hier is een enquête gehouden onder ouders. Deze ouders hebben weinig verbeterpunten 
ten aanzien van het programma en de uitvoering. Er zat een goede structuur in het 
programma. Ouders geven aan dat er voor hun kind geen alternatief is om deel te nemen aan 
een reguliere activiteit in de gemeente. Ook voor deze kinderen geldt dat zij, tot nu toe, geen 
gebruik maken van (specialistische) jeugdhulpverlening. 

De onderlinge samenwerking tussen RICK en PGZ wordt omschreven als zeer prettig. Ook 
hier geldt dat werken vanuit twee disciplines van belang is. Er wordt aangegeven dat de 
organisatie nóg beter kan. Samen nadenken over hoe het programma nog gestructureerd kan 
worden.   

De pilotfase is tot zijn einde gekomen. Maar de ideeën om verder te gaan zijn er nog altijd!
De betrokken partijen komen samen tot de conclusie dat het nodig is om in januari 2021 
samen verder te bespreken wat de (financiële) mogelijkheden zijn om een vervolg te kunnen 
geven aan dit product. Qua financiën kan er gedacht worden aan:
- 2021: incidentele subsidieaanvraag;
- 2021; Onderzoeken of er gebruik gemaakt kan worden van de subsidie welke door de 
provincie eenmalig wordt aangeboden (50% van de kosten);
- 2022; Algemene subsidieaanvraag door zowel Punt Welzijn als door RICK voor club extra. 
Dit zou vooral bedoeld moeten zijn voor het ‘inhuren’ van expertise. Let op: vóór juni 2021 
moet deze aanvraag bij de gemeente Weert ingediend zijn.

Het is van belang om gezamenlijk te onderzoeken welke eigen bijdrage reëel is voor ouders 
om hun kind(eren) deel te laten nemen aan de activiteiten. Dit bedrag zou, ongeveer, gelijk 
moeten zijn aan een reguliere contributie. Een deel van de kosten is hiermee dan gedekt. 
De gemeente Weert, coördinator Tanja van Duuren, gaat in 2021 in gesprek met Trias. Zij 
kunnen beoordelen van welke fondsen gebruikt gemaakt kan worden voor ouders die deze 
kosten niet kunnen betalen.

Het advies is om samen na te denken over de vraag hoe ‘club extra’ regulier kan worden 
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aangeboden mét speciale aandacht voor deze kinderen gezien hun beperkingen. 


