
 

Het jaar 2019 in één overzicht 

Art Heroes  
In 2019 waren er 21 scholen van start gegaan en hebben 
inmiddels 8 scholen het programma geborgd. 
Gamedesign workshops tijdens Art Heroes-programma 
 
Healthy Heroes 
Nieuw programma in domein voeding en gezondheid. In 2019 namen 7 
scholen in Limburg deel aan 1e pilot en daarna volgden nog 5 scholen met 
deelname aan het programma. Activiteiten en pilots Healthy Heroes 2019 

  
Sport Heroes 
In totaal zijn er 129 scholen verbonden aan Sport Heroes. Ruim 13.000 
leerlingen hebben deelgenomen aan sportclinics.  
Het verhaal van Jaylano (8 jaar), ’t Hofpark in Apeldoorn 
  
Events 
Verspreid in hele land vonden er 29 Sport Heroes Challenges en 
Sport Heroes Battles plaats. Tevens veel events vanuit Art Heroes en/of 
combinatie met sport. Mooie regionale events waarbij de scholen 
met bijna 6.000 leerlingen genoten van een sportieve, creatieve en 
intensieve dag. Sport Heroes Survivalrun Challenge Havelte 2019 

 
Ik ben P.A. 
In 2019 waren 29 scholen actief met het programma Ik ben P.A. Na Sport, 
Horeca, Media en Art zijn de thema’s Groen en Techniek ontwikkeld. 
Certificaat uitreiking 

Revalidatie en zorg 
In juni vond het Symposium Revalidatie Sport en Bewegen Next Level plaats. Doel: zorg- en 
sportprofessionals op het gebied van revalidatie, sport en bewegen te informeren en te inspireren. 
En tevens om doorontwikkeling te initiëren richting gezonde en actieve leefstijl. Parallel hieraan 
loopt de ontwikkeling van een Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI), opdracht vanuit 
het Nationaal Preventieakkoord. 
 
Deskundigheidsbevordering 
In 2019 zijn er 17 scholingsbijeenkomsten geweest waaraan meer dan 50 verenigingen hebben 
deelgenomen. Tevens zijn er 9 bijeenkomsten geweest van scholingstrajecten van ClubExtra. 
Én: lancering Special Heroes Campus, doorontwikkeling van het ClubExtra programma en start 
Europese KidMove project. 
 
Services 
Sportvervoersregeling uit voor teamsporters; in 2019 hebben 141 sporters deelgenomen aan 
deze regeling en zijn in totaal 154.582 kilometers gerealiseerd. Binnen het project 
‘Sporthulpmiddelen beter beschikbaar en bereikbaar’, is in 2019 een onderzoek onder gemeenten 
uitgevoerd en een concept handreiking voor sport- en zorgprofessionals ontwikkeld. 

Doelen realiseren 
Onze programma’s zorgen ervoor dat kinderen, jongeren en volwassenen met een 
beperking gestimuleerd worden om het beste uit zichzelf te halen, hun vrije tijd goed te 
besteden en daar plezier in te hebben. We implementeren programma’s in de sectoren 
onderwijs, zorg en revalidatie. Zoals Sport Heroes (sport en bewegen), Art Heroes (kunst en 
cultuur) en Ik ben P.A. (werk en participatie) en Beweegkuur (voeding en gezondheid).  

Team Special Heroes Nederland  
De Stichting bestaat begin 2019 uit totaal 16 medewerkers (10,68 FTE) en eind 2019 in 
totaal 20 medewerkers (13,37 FTE).  

Financieringsmix 2019  

  

Partners en relaties  
Ons doel is om de structurele participatie van mensen met een 
beperking verhogen en daarmee de kwaliteit van leven 
verbeteren. Het is onze werkwijze om samen met partners in 
co-creatie programma’s te ontwikkelen en te implementeren. 
Samenwerking is noodzakelijk om programma’s te realiseren, 
te versterken en door te ontwikkelen.  
 
Vanuit landelijke samenwerkingen met het Ministerie van 
VWS/ZonMw binnen het Nationaal Preventieakkoord,  
Sportakkoord en Maatschappelijke diensttijd), zijn in2019 
stappen gemaakt om deze door te vertalen naar lokaal/ 
regionale samenwerkingen.   
 

 Geeft met hun bijdrage de events van Stichting 
Special Heroes nog meer glans. 
 

 Menzis partner in gezonde en actieve leefstijl 

https://specialheroes.nl/wat-doen-we/sport-en-bewegen/
https://specialheroes.nl/wat-doen-we/kunst-en-cultuur/
https://specialheroes.nl/wat-doen-we/kunst-en-cultuur/
https://specialheroes.nl/wat-doen-we/werk-en-participatie/
https://specialheroes.nl/wat-doen-we/voeding-en-gezondheid/
https://specialheroes.nl/team_leden/
https://www.facebook.com/SpecialHeroesNL/posts/2232380866862165?__tn__=-R
https://specialheroes.nl/verhaal/ontwikkelingen-en-hoogtepunten-healthy-heroes-2019/
https://specialheroes.nl/verhaal/je-geeft-ze-ook-op-een-andere-manier-de-kans-om-hun-talent-te-laten-zien/
https://www.facebook.com/SpecialHeroesNL/posts/1879503468816575
https://specialheroes.nl/nieuwsbericht/media-p-a-certificaat-in-the-pocket-voor-ixperium-leerlingen/
https://specialheroes.nl/wat-doen-we/voeding-en-gezondheid/
https://specialheroes.nl/nieuwsbericht/zonmw-kent-subsidie-toe/
https://specialheroes.nl/nieuwsbericht/4people-geeft-events-stichting-special-heroes-nederland-nog-meer-glans/?fbclid=IwAR05auaqZrHuXEh2p9de-qp8s8xcCfgMzIVZoQNS1fufOIigrbtGy-le5Vs
https://specialheroes.nl/nieuwsbericht/4people-geeft-events-stichting-special-heroes-nederland-nog-meer-glans/?fbclid=IwAR05auaqZrHuXEh2p9de-qp8s8xcCfgMzIVZoQNS1fufOIigrbtGy-le5Vs
https://specialheroes.nl/nieuwsbericht/menzis-blijft-special-heroes-nederland-trouw/
https://specialheroes.nl/nieuwsbericht/symposium-revalidatie-sport-en-bewegen-next-level/
https://www.specialheroescampus.nl/

