Jaarverslag 2016

Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Special Heroes Nederland. Vanaf 1 januari 2016 zijn de
programma’s van Stichting Onbeperkt Sportief voortgezet in Special Heroes Nederland en zijn de
kennisfuncties samen met NISB en Topsport Topics in opdracht van het ministerie van VWS
ondergebracht in Kenniscentrum Sport.
Stichting Special Heroes Nederland heeft in 2016 de programma’s voortgezet en het begin van 2016
gebruikt om op een nieuwe plek, Sportcentrum Papendal, de back office opnieuw in te richten, de
ontvlechting van Stichting Onbeperkt Sportief formeel en financieel af te ronden en haar koers voor de
periode 2016 – 2020 te bepalen.
Het strategisch plan is uitgewerkt en getoetst bij een aantal stakeholders. Als Stichting Special Heroes
Nederland richten we ons op het bevorderen van een gezonde en actieve leefstijl voor mensen met
een beperking en willen we de structurele participatie van mensen met een beperking stimuleren
binnen sport en cultuur. Dit realiseren we door het implementeren van programma’s in Nederland
waarbinnen we een verdere integratie en gerichte toeleiding vergroten vanuit de sectoren speciaal
onderwijs, zorg, revalidatie in (anders) georganiseerd verband, zodanig dat het aantal mogelijkheden
om actief te zijn met sport en/of cultuur en/of de kwaliteit verbetert en dat het (minimaal) aansluit bij
de vraag die mensen met een beperking hebben.
2016 was voor alle medewerkers van Special Heroes Nederland een zeer intensief jaar: enerzijds is er
hard gewerkt om alle doelstellingen te realiseren, anderzijds betekende de ontvlechting ook het, in
eerste instantie, ontbreken van een volledige back office en dus veel extra taken door minder mensen.
Daarom zijn we extra trots op de mooie resultaten van onze programma’s, de samenwerking met
onze partners, de producten die we ontwikkeld hebben en de bijdragen van alle medewerkers.
In 2016 heeft Special Heroes Nederland zich hard gemaakt voor gelijke kansen, rechten en
mogelijkheden voor mensen met een beperking vanuit de overtuiging dat actief zijn in sport en/of
cultuur bijdraagt aan een betere gezondheid en hogere kwaliteit van leven. De sport- en
cultuurparticipatiegraad, de infrastructuur en de toegankelijkheid daarvan zijn voor mensen met een
beperking in Nederland nog altijd onvoldoende. Samen met onze partners werken we dan ook aan
betere randvoorwaarden voor toename van participatie. We zijn aanjager en verbinder van de
implementatie van programma’s: we verkennen de vraag, vertalen de vraag naar en voeren
programma’s uit, verbinden partijen in deze implementatie en verankeren lokaal/regionaal deze
programma’s duurzaam.
In de periode 2012 – 2015 zijn programma’s succesvol geweest, hetgeen een belangrijk fundament is
voor een verdere uitbreiding en ontwikkeling. Daardoor kunnen we, met behulp van financiering door
de scholen en instellingen, gemeenten en provincies, fondsen en het bedrijfsleven de programma’s
succesvol continueren, doorontwikkelen en nieuwe programma’s opzetten, zoals het Kunst en Cultuur
programma in 2016 van start is gegaan.
Als implementatie organisatie gaan we onverminderd voort om passende stimuleringsprogramma’s
voor mensen met een beperking te ontwikkelen, toetsen, delen en verspreiden. We zetten ons ook in
de toekomst in voor succesvolle implementatie en verankering van onze programma’s in het speciaal
onderwijs, de revalidatie en de zorg en de vervoersregeling om de toeleiding van mensen met een
beperking te realiseren naar sport en/of cultuur.

Arnhem, mei 2017
Erna Mannen, Directeur-Bestuurder Stichting Special Heroes Nederland
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De belangrijkste resultaten
Algemeen
In 2016 is hard gewerkt aan het realiseren van de implementatie van programma’s binnen meer
scholen en instellingen. Nauwe samenwerking met partners in het onderwijs, de revalidatie, de zorg,
de overheid, de sport en cultuur heeft als resultaat dat meer mensen met een beperking kunnen
(gaan) deelnemen aan sport- en cultuuractiviteiten.
Dankzij startsubsidies in de periode 2012 - 2015 en de succesvolle resultaten van de programma’s
heeft een groot deel van de deelnemende scholen en instellingen de methodiek in zijn eigen beleid
verankerd, zijn aanzienlijke extra geldstromen verworven en ingezet, waardoor de programma’s bij
bestaande en nieuwe instellingen en scholen nog (minimaal) een aantal jaren doorlopen.
Succeservaringen maken ook dat scholen en instellingen met nieuwe vragen komen, waar Special
Heroes Nederland nieuwe programma’s of -onderdelen op ontwikkelt, veelal in samenwerking met
andere partijen (Kenniscentrum Sport, onderwijsinstellingen, financiers, etc.).
Alle sport- en cultuurprogramma’s binnen speciaal onderwijs, zorg en revalidatie groeien door, de
sportvervoersregeling ontwikkelt zich en ook het aantal samenwerkingspartners ontwikkelt zich.

Toename deelname leerlingen in het speciaal onderwijs
Na de successen op de speciaal onderwijs scholen in de periode 2009 – 2015 hebben in totaal
honderdvijfentachtig in de eerste tranche en honderdvijfennegentig scholen in de tweede tranche
meegedaan.
Van de in totaal honderdvijfennegentig cluster 2 en 4 scholen, hebben honderdtwee scholen het
programma in 2015 verankerd in hun beleid en negenenveertig scholen in 2016. Tien scholen zijn
gestopt (zes scholen ivm fusie en vier scholen ivm financiën/draagvlak). De overige scholen zullen
naar verwachting het programma in 2017 en 2018 gaan borgen.
Daarnaast zijn er in 2016 achttien nieuwe scholen gestart met het programma (twee cluster 3
scholen, negen cluster 4 scholen, zes SBO en één Praktijkonderwijs).
In 2016 is ook de start geweest van de implementatie van het programma Special Heroes Art op
veertien scholen. Daarvan zijn er dertien actief in het speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) en één in het
speciaal basisonderwijs. Het VSB fonds en de stichting NSGK ondersteunen de implementatie van het
Art programma. Binnen het programma wordt nauw samengewerkt met de LKCA (Landelijk
Kennisnstituut Cultuureducatie en Amateurkunst) en is in april de kick off gegeven tijdens een
gezamenlijk georganiseerd congres voor het Speciaal Onderwijs.
Daarnaast is in 2016 op vier scholen gestart met het programma Sport P.A. (professional assistent).
Hierbij krijgen VSO leerlingen (15-19 jaar) een opleiding waarin ze leren om bij het organiseren van
trainingen en wedstrijden te assisteren en dus ook actief te zijn in hun eigen vereniging. In 2016 zijn
achttien nieuwe scholen gestart om het P.A. programma in hun school te implementeren. De
Rabobank Foundation en de provincie Gelderland ondersteunen dit programma financieel. In 2017
starten nog achtentwintig scholen met het P.A. programma. De eerste resultaten laten enthousiaste
leerlingen zien die, naar eigen zeggen, met meer zelfvertrouwen zelfstandig werken, meer
verantwoordelijkheden krijgen en zich er trots door voelen.
In 2016 zijn 24.646 leerlingen bereikt (23.047 met Sport en 1.599 met Art).
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Events
In 2015 is een nieuwe eventstructuur ontwikkeld: Special Heroes Experience, Challenge en Battle. De
Experience is aan het begin van het schooljaar op een school, als kick off van het schooljaar. De
Challenge en de Battle aan het eind van het schooljaar, met een aantal scholen samen die met en
tegen elkaar sporten. In 2016 zijn er veertien Experiences georganiseerd, achttien Challenges en vier
Battles.

Deskundigheidsbevordering
Samen met NOC*NSF zijn in 2014 en 2015 modules ontwikkeld gericht op trainen en coachen van
kinderen/jongeren met:
- een visuele beperking;
- een auditieve beperking en spraakmoeilijkheden;
- gedragsproblemen. In 2016 zijn er vierentwintig themabijeenkomsten georganiseerd. De
meest voorkomende: trainen/coachen van kinderen en jongeren met gedragsproblemen en
autisme.
Daarnaast zijn in 2016 de eerste stappen gezet om in samenwerking met NOC*NSF (Grenzeloos
Actief), CALO Windesheim en Hanze Hogeschool toe te werken naar een nieuw
deskundigheidsbevorderingsplan, met daarin uitgewerkte lessenreeksen van sportbonden ten behoeve
van de verschillende doelgroepen, kennis over de betreffende doelgroepen en impliciet leren. De
nadere uitwerking hiervan volgt in 2017.
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Monitoring
Om de resultaten voor een langere periode te kunnen blijven volgen en de monitoring voor scholen op
een praktische manier te kunnen realiseren is een digitale monitoringstool ontwikkeld. Deze is in 2015
in gebruik genomen. In 2016 is deze tool doorontwikkeld, zodat de school deze ook kan inzetten voor
het kunst en cultuur programma.
Eind 2016 is een traject gestart om te toetsen of de tool voldoet aan de ‘Wet op de privacy regeling’,
dit wordt in 2017 voortgezet en afgerond.
Toekomst
Het programma is voortgezet vanuit de uitvoeringsorganisatie Stichting Special Heroes Nederland. Op
verzoek van de scholen is het programma verbreed. In samenwerking met verschillende partijen is
deze uitbreiding gestart. Binnen het domein vrije tijd zetten vijftig scholen de methodiek van Special
Heroes ook in op het gebied van kunst & cultuur (financieel ondersteund vanuit het VSB fonds en de
stichting NSGK). In 2016 zijn veertien scholen actief met Special Heroes Art.
Samen met ‘de Gezonde School’ is de ontwikkeling doorgezet voor passende ondersteuning voor
scholen uit het speciaal onderwijs (themacertificaat sport en bewegen), in 2017 kijken we samen met
de Gezonde School naar samenwerking op andere gezondheidsthema’s (voeding, veiligheid, sociaal
emotionele ontwikkeling).
Met de eerste successen van het P.A. programma ontstaan ook daar meer vragen. Met dezelfde
methodiek van binnenschools naar naschools naar buitenschools kunnen VSO leerlingen zich
oriënteren op het mee helpen organiseren en begeleiden van sportactiviteiten. Binnenschools
oriënteren en leren, naschools in de praktijk verdiepen en buitenschools bij de vereniging meehelpen
als vrijwilliger. De leerlingen ervaren welke taken ze leuk vinden en goed kunnen, krijgen
verantwoordelijkheid, zelfvertrouwen en zijn verbaasd wat ze aan het eind van het traject kunnen.
Scholen zijn zeer enthousiast en hebben behoefte aan meer modules (bv. communicatie, horeca,
media, etc.), omdat ze de sport- en cultuuromgeving als een zeer aantrekkelijke leercontext zien en
jongeren daarin veel (praktijk)ervaring op kunnen doen. In 2017 gaan meer VSO scholen en
Praktijkonderwijs van start met het P.A. programma.
Het zelf sporten binnen een vereniging en als P.A. meehelpen biedt de jongeren een steviger plek
binnen de vereniging (maatschappij) en vult hun arbeidsmarktportfolio.
Het jaar 2017 zal ook in het teken staan van het opzetten van lokaal opererende vrijetijdsteams. Een
lokale samenwerking tussen speciaal onderwijs, de sport- en cultuuraanbieders en HBO/MBO
instellingen. Dit met het doel een op maat en passend vrijetijdsaanbod op te zetten voor de doelgroep
en ze daar stapsgewijs naar toe te leiden.

Gerichte aandacht voor actieve leefstijl revalidanten
Het programma Revalidatie, Sport en Bewegen is in 2012 gestart met 18 instellingen (twaalf
revalidatie instellingen en zes ziekenhuizen). De programmaperiode betrof 2012 – 2015.
Gekoppeld aan het programma is het wetenschappelijk onderzoek ReSpAct uitgevoerd. Ruim 1700
patiënten zijn gedurende een jaar gevolgd.
Veranderingen in het beweeg- en sportgedrag, de gezondheid(sbeleving) en de zorgconsumptie zijn
van deze personen in kaart gebracht. Ook is het proces van de implementatie en uitvoering van het
programma Revalidatie, Sport en Bewegen binnen de verschillende revalidatie-instellingen
gemonitord. Resultaten van het wetenschappelijk onderzoek zullen najaar 2017 bekend gemaakt
worden.
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In 2016 zijn tien nieuwe revalidatie instellingen ondersteund bij de opstart van een Sportloket in een
revalidatiecentrum of een ziekenhuis. Eind 2016 is het Sportloket op zesendertig locaties actief. Met
vijftien instellingen zijn licentieafspraken gemaakt. Meerdere instellingen hebben Sportloketten op
meerdere locaties.

Deskundigheidsbevordering
In 2016 is de door het Ministerie van VWS gesubsidieerde projectperiode van Revalidatie, Sport en
Bewegen formeel afgesloten met een congres in april voor 100 deelnemers. Daar zijn nieuwe
producten gepresenteerd zoals een promotiefilm. Een factsheet over RSB van de koepel Revalidatie
Nederland en een boek met story’s van 10 patiënten over wat het Sportloket voor hen heeft betekend.
Uiteraard is ook terug- en vooruitgeblikt op het programma en zijn voorlopige resultaten van ReSpAct
gepresenteerd. In het najaar van 2016 zijn twee regiobijeenkomsten voor de sport- en
beweegconsulenten georganiseerd en tenslotte twee driedaagse cursussen Motivational Interviewing
met in totaal 28 deelnemers.
Monitoring en onderzoek
Het wetenschappelijk onderzoek ReSpAct loopt nog door tot 1 juli 2017 om de effecten op lange
termijn te kunnen meten en benoemen (structurele participatie, effect op zorgconsumptie, etc.).
Gedurende de programmaperiode (2012-2015) is door monitoring en evaluatie de implementatie en
uitvoering van het programma RSB systematisch in kaart gebracht. De eindrapportage is voorjaar
2016 gepubliceerd.
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In samenwerking met Kenniscentrum Sport is gewerkt aan de doorontwikkeling van de registratietool.
Door landelijke problemen met datalekken in onder andere de gezondheidszorg en veranderende
wetgeving is in het najaar van 2016 een inventarisatie gestart naar de juridische aspecten van de
digitale tools. Dit wordt in het voorjaar van 2017 afgerond om te komen tot aanbevelingen voor
implementatie.
Ontwikkeling
Het programma Revalidatie, Sport en Bewegen heeft model gestaan voor de ontwikkeling van de
behandelmodule ‘Inactieve leefstijl’ binnen de nieuwe financieringssystematiek van de revalidatiezorg.
Met de ontwikkeling van deze generieke module heeft het programma RSB kans om volledig
gefinancierd te kunnen worden vanuit de revalidatiezorg.
Toekomst
Het programma Revalidatie, Sport en Bewegen wordt voortgezet vanuit de uitvoeringsorganisatie
Stichting Special Heroes Nederland. Op verzoek van de participerende instellingen ontwikkelt het
programma zich verder naar nieuwe doelgroepen binnen deze instellingen (ouderen, kinderen, etc.)
en op een aantal nieuwe instellingen (met name ziekenhuizen). Dit is mogelijk door aanvullende
financiering van de provincie Gelderland en Fonds Nuts Ohra.

Ondersteuning sport- en beweegactiviteiten zorginstellingen
In de afgelopen jaren is het programma Zo kan het ook! ingezet binnen ruim veertig dag- en
woonvoorzieningen voor de doelgroep mensen met een verstandelijke beperking. De aanpak heeft bij
veel zorginstellingen tot goede resultaten geleid. Gezien de breedte van de sector (mensen met een
lichamelijke beperking, motorisch-zintuiglijk-chronische aandoeningen en met een mentale beperking,
verstandelijk-psychosociaal) zijn in 2015 kengetallen over doelgroepen in de zorg verzameld en is
onderzocht of uitbreiding van kennisdiensten/methodieken gewenst en mogelijk is. Voor een aantal
doelgroepen is een bredere propositie uitgewerkt. Voor de doelgroep ouderen heeft dit geleid tot een
aanvraag bij en toekenning van Fonds Nuts Ohra in combinatie met het programma Revalidatie, Sport
en Bewegen. Het programma is in 2016 bij vijf instellingen van start gegaan.
Voor de doelgroep jongeren met een licht verstandelijke beperking is de samenwerking gezocht met
het programma Special Heroes. Jeugdhulpverleningsinstellingen zien de waarde van Special Heroes op
de scholen voor speciaal onderwijs, waar hun cliënten veelal onderwijs volgen, en verkennen de
mogelijkheden om het programma door te laten lopen (naschools) binnen de instelling. Met twee
jeugdhulpverleningsinstellingen is dit in 2016 opgepakt en uitgewerkt in een plan van aanpak.
Zeven instellingen zijn ondersteund bij het aanvragen van de Sportimpuls waarvan vijf instellingen een
toekenning hebben ontvangen. Special Heroes Nederland is als interventie eigenaar en adviseur
hierbij betrokken. Het gevraagde advies betreft met name het toewerken naar duurzame verankering.
Toekomst

Zo kan het ook! is één van de programma’s die deel uit maken van de uitvoeringsorganisatie Stichting
Special Heroes Nederland. In 2016 is een klein vervolg gegeven aan het eigenaarschap en de verdere
verspreiding. In 2017 wordt de verbinding met Special Heroes verder gezocht en ingezet binnen
jeugdhulpverleningsinstellingen.

8

Nauwe samenwerking gemeenten
De afgelopen jaren is er veel vooruitgang geboekt in het realiseren van een infrastructuur voor het
sporten en bewegen voor mensen met een beperking en is er bij een aantal doelgroepen een
voorzichtige toename zichtbaar. Special Heroes Nederland zet zich in om deze ontwikkeling ook met
kunst en cultuur te gaan maken.
Eén op de tien Nederlanders heeft een lichamelijke beperking (motorisch, zintuiglijk) en juist voor hen
willen wij letterlijk drempels verlagen om actief te kunnen zijn.
Om initiatieven die gehandicaptensport bevorderen blijvend lokaal en regionaal te verankeren is de rol
van gemeenten onmisbaar. Onbeperkt Sportief heeft destijds een model ‘de gemeentelijke
Sportmatch’ ontwikkeld en uitgevoerd om de potentiële behoefte aan gehandicaptensport per
gemeente in kaart te brengen en dit vervolgens af te zetten tegen het aanbod voor sporters met een
handicap. Met behulp van deze match kan de betreffende gemeente geadviseerd worden welke
verbeteringen of interventies op het gebied van gehandicaptensport wenselijk en mogelijk zijn. In
2016 zijn er geen sportmatches uitgevoerd, maar is wel de behoefte verkend bij een aantal
gemeenten om dit gezamenlijk op te pakken. Een tweetal gemeenten wil dit verder verkennen, zowel
in het kader van stimulering binnen sport als cultuur, alsmede de verbinding tussen speciaal
onderwijs-zorg-revalidatie. In aansluiting hierop komen meer vragen naar voren vanuit de Grenzeloos
Actief regio’s om dit op meerdere plekken verder uit te werken. Dit krijgt in 2017 een uitgebreider
vervolg.
Naast deze ‘Sport/Cultuurmatch’ is er nog een aantal belangrijke randvoorwaarden noodzakelijk om
sport en bewegen voor mensen met een beperking mogelijk te maken: inzet van de buurtsportcoach
met een belangrijke brugfunctie juist voor deze doelgroepen, (sport) hulpmiddelen, toegankelijkheid
van accommodaties en vervoer.
Special Heroes Nederland oriënteert zich op de wenselijkheid om, naast het uitvoeren van de
vervoersregeling, actief te zijn op al deze gebieden.
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De Vervoersregeling
Mede door de vervoersregeling kunnen teamsporters met een ernstige (lichamelijke) handicap
gezamenlijk trainen en aan competities deelnemen door het hele land. De sportvervoersregeling is een
tegemoetkoming in de kilometers voor het sportvervoer van mensen met een handicap. De regeling is
bedoeld voor teamsporters met een ernstige (lichamelijke) handicap die een teamsport beoefenen bij
een sportbond en niet zelfstandig kunnen reizen. In 2016 hebben 253 teamsporters een aanvraag
ingediend. De meeste aanvragen zijn gedaan vanuit de volgende sporten: rolstoelhockey,
rolstoeldansen, boccia, tennis, rugby, rolstoelbasketbal en zitvolleybal.
VWS financiert de sportvervoersregeling. Stichting Special Heroes Nederland kent de vervoersregeling
op basis van criteria toe. Transvision is het bedrijf dat het sportvervoer uitvoert.
Eind 2016 is Special Heroes Nederland samen met Kenniscentrum Sport met een inventarisatie gestart
onder bestaande en potentiële doelgroepen (in opdracht van het Ministerie van VWS) naar wensen en
behoeften met betrekking tot vervoer en inzet van de regeling, alsmede het verzamelen van andere
goede voorbeelden. In het voorjaar van 2017 wordt deze inventarisatie afgerond.

Verdere integratie monitoring en onderzoek binnen programma’s
Zoals hiervoor bij de programma’s al is beschreven is monitoring en onderzoek volledig geïntegreerd
in de programma aanpak. Daartoe zijn digitale registratietools ontwikkeld en in gebruik genomen, die
ook na de programmaperiode van VWS ingezet worden, zodat programma’s langer gevolgd kunnen
worden.
Het wetenschappelijk onderzoek ReSpAct maakt deel uit van het programma Revalidatie, Sport en
Bewegen. In overleg met het ministerie van VWS is ervoor gekozen om het wetenschappelijk
onderzoek langer te laten doorlopen (juli 2017), zodat lange termijn effecten en effect op
zorgconsumptie beter gemeten kunnen worden.
Special Heroes Nederland werkt op het gebied van monitoring en onderzoek samen met
Kenniscentrum Sport, die adviseert bij het ontwikkelen van de tool en verzamelt en verspreidt de
kennis die de tools genereren.
Special Heroes Nederland toetst de toepasbaarheid in de praktijk, zet de tools uit, stimuleert de
organisaties om de tool te gebruiken en stelt geanonimiseerde gegevens beschikbaar aan het
Kenniscentrum Sport.
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Over Special Heroes Nederland
Special Heroes Nederland is de onafhankelijke organisatie die programma’s/-onderdelen ontwikkelt,
verspreidt en helpt toepassen op landelijk, regionaal en lokaal niveau om mensen met een beperking
te stimuleren tot structurele participatie in sport en cultuur. Special Heroes Nederland kent de
volgende visie en missie:
Missie
De missie van Stichting Special Heroes Nederland is stimuleren dat meer mensen met een beperking
participeren in sport/bewegen en cultuur.
Stichting Special Heroes Nederland heeft de kennis, ervaring en capaciteit om programma’s te
implementeren, zodat mensen met een beperking verantwoord actief kunnen zijn in sport en cultuur,
maar kan dit niet alleen. Door verbreding van sport naar sport, bewegen, cultuur en gezondheid en de
decentralisatie van uitvoering is samenspel met lokale en regionale partijen en aanbieders van belang.
Stichting Special Heroes Nederland sluit hierbij aan en gaat uit van een maatschappelijk landschap
waarin gehandicaptensport/cultuur geen unieke eigenaar kent. De sectoren zorg, onderwijs,
revalidatie, sport/cultuur en overheid zijn medeverantwoordelijk voor het realiseren van meer sporten cultuurdeelname.
Visie
Stichting Special Heroes Nederland werkt vanuit de visie dat mensen met een beperking dezelfde
rechten en kansen hebben als ieder ander mens, en dat de kwaliteit van leven aantoonbaar wordt
verbeterd door structureel actief te zijn.
Uitdaging
De uitdaging is iedereen met een beperking sport & bewegen en kunst & cultuur aan te bieden naar
eigen keuze, op eigen niveau en waar mogelijk in de eigen omgeving. Gezien de achterstand in sporten cultuurdeelname van mensen met een beperking valt er nog een wereld te winnen.
Kernwaarden
Inspireren, verbinden, realiseren.
Ambitie
Special Heroes Nederland wil, samen met haar partners, de participatie in sport en cultuur van
deelnemers (met een beperking) aan de programma’s laten stijgen met 12 – 16%.
Doelen
In de monitor (On)beperkt sportief 2013 wordt geconstateerd dat interventies die zich richten op de
plaatsen waar mensen met een beperking zich bevinden succesvol blijken te zijn. De groep mensen
met een lichamelijke beperking is het grootst en meest divers van aard. Een groot deel van deze 1,6
miljoen mensen met een matige of ernstige lichamelijke beperking is echter niet via deze zogeheten
‘vindplaatsen’ te bereiken.
Een belangrijke conclusie uit het rapport is dat blijvende investeringen hard nodig zijn om de
achterstand in sport- en beweegdeelname van mensen met een beperking te verkleinen. Een mooie
uitdaging voor de toekomst is dan ook het investeren in de samenwerking met nieuwe en bestaande
‘vindplaatsen’, zodat meer mensen met een beperking worden bereikt.
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Om de ambitie te realiseren stelt Special Heroes zich ten doel om:
- de participatie van het aantal intermediairen (vindplaatsen onderwijs, zorg, revalidatie) te
verhogen
- het aantal lokale samenwerkingsteams en landelijke samenwerkingen te verhogen.
Om deze groei te kunnen behalen is het, zo is ook afgeleid uit onderzoek, noodzakelijk om maximaal
te blijven inzetten op het stimuleren van kinderen en jongeren uit het speciaal onderwijs, exrevalidanten en mensen uit woonvoorzieningen. Tegelijkertijd is het van belang om expliciete
aandacht te genereren voor nieuwe doelgroepen en vindplekken, zoals mensen met een visuele
beperking, (oudere) mensen met een zware verstandelijke en/of meervoudige beperking, mensen met
een chronische aandoening en jongeren in orthopedagogische behandelcentra.

Strategie en beleid
Gezien de grote achterstand in participatie bij mensen met een beperking en toegankelijkheid van de
infrastructuur is er nog een wereld te winnen. Het streven is om, gebaseerd op de algemene
groeiambitie die door de sportwereld in Nederland is uitgesproken de sport- en cultuurdeelname, zowel in
georganiseerd verband (vereniging en stichting) als in anders- of ongeorganiseerd verband (sportschool,
dag- en woonvoorzieningen, zorginstellingen en scholen) te laten stijgen met 16% in een periode van 5
jaar tijd. Aangezien deze achterstanden ook voor cultuur gelden, heeft de groeiambitie betrekking op
sport en cultuur.
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Om deze ambitie invulling te geven zijn de volgende doelen geformuleerd:
1. De bekendheid met, kennis en bewustwording van het belang en de betekenis van, het actief
zijn in sport en/of cultuur voor mensen met een beperking verhogen.
2. Door verdere (organisatorische) integratie en de gerichte toeleiding vanuit onderwijs, zorg,
revalidatie in (anders) georganiseerd verband het aantal mogelijkheden om actief te zijn met
sport en/of cultuur zodanig te vergroten en/of kwaliteit te verbeteren dat het (minimaal)
aansluit bij de vraag die mensen met een beperking hebben.
3. De kwaliteit van het beleid en randvoorwaarden zoals kader, aanbod, voorzieningen en
evenementen structureel verhogen.
4. Faciliteren van een (digitale) gemeenschap met en voor gebruikers, participanten en partners
waarin betrokkenen (mensen met een beperking, hun begeleiders, familie, de intermediairs,
financiers en beleidsmakers) elkaar informeren, stimuleren en ontmoeten, van dienst zijn en
(h)erkend voelen.
Programma’s implementeren en kennis overdragen zijn een belangrijke basis om te stimuleren dat
meer mensen met een beperking actief zijn met sport en cultuur. Special Heroes Nederland ontwikkelt
programma’s, producten en diensten en helpt deze toepassen binnen het brede werkveld van sport en
cultuur. Dit doet zij door het gericht in kaart brengen van vragen, het ontwikkelen en verankeren van
producten en diensten, het organiseren van bijeenkomsten, het delen van kennis via (online) tools en
het verzorgen van procesbegeleiding. Hiervoor werken we nauw samen met intermediairs in de
sectoren zorg, onderwijs, revalidatie, sport/cultuur en overheid. Uitgangspunten hierbij zijn
‘inspireren, verbinden en realiseren’. Anderen inspireren om met behulp van kennis eigen invulling te
geven aan de thema’s sport en cultuur in de organisatie, het verbinden van organisaties en mensen
om van elkaar te leren en kennis te delen en het realiseren van producten en diensten die hierbij
ondersteunen. Om de vragen uit het veld te beantwoorden is de ketenaanpak het uitgangspunt: het
verkennen van vragen, het verzamelen van kennis, het verrijken en (laten) valideren van kennis, het
verspreiden van kennis en het helpen gebruiken van kennis (implementeren en verankeren).
Stichting Special Heroes Nederland is aanjager in deze cyclus van het verkennen van de vraag, het
vertalen van de vraag naar en het uitvoeren van programma’s, het verbinden van partijen in die
implementatie en het verankeren van programma’s.
Het Kenniscentrum Sport en LKCA (Landelijk Kunsteducatie Centrum Amateurkunsten) richten zich
meer op de andere V’s: het verzamelen, verrijken, valideren en verspreiden van kennis.
Het uitvoeren van een goede ketenaanpak vraagt intensieve samenwerking. Binnen het netwerk van
beleidsbepalers, intermediairs en aanbieders heeft Special Heroes Nederland de ambitie om vanuit een
gezamenlijke invulling een aanjagersrol te vervullen, het proces te faciliteren en een platform te
bieden. Zij organiseert en stimuleert samenwerking en kennisdeling tussen werkveldpartijen, zowel
binnen als tussen werkvelden.

Historie
In 2000 werd een intentieverklaring getekend door de toenmalige organisaties NEBAS (Nederlandse
Bond voor Aangepast Sporten), NSG (Nederlandse Sportbond voor Geestelijk Gehandicapten) en
NOC*NSF om de onderlinge samenwerking te intensiveren. Deze verklaring vormde de aanzet tot het
overdragen van de sportbondfunctie van NEBAS naar de reguliere sportbonden. In 2001 vond de fusie
van NEBAS en NSG plaats (NebasNsg) met in 2008 als nieuwe naam Stichting Gehandicaptensport
Nederland. In datzelfde jaar vond de overdracht plaats van de verantwoordelijkheid van de
Paralympische ploeg van Gehandicaptensport Nederland naar NOC*NSF.
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Begin 2013 zette Stichting Gehandicaptensport Nederland een nieuwe koers in die leidde tot een
nieuwe naam: Stichting Onbeperkt Sportief. Voor die tijd waren ook de Sportbond/Vereniging
Gehandicaptensport Nederland en Sailwise onderdeel van Stichting Gehandicaptensport Nederland.
Sinds 1 januari 2013 zijn zij echter zelfstandige organisaties die respectievelijk in Nieuwegein en
Enkhuizen zijn gevestigd. Vanaf 1 januari 2016 zijn de kennisfuncties van Onbeperkt Sportief
ondergebracht bij Kenniscentrum Sport (samen met NISB en Topsport Topics) en de
uitvoeringsactiviteiten van de programma’s Special Heroes en Revalidatie, Sport en Bewegen, Zo Kan
Het Ook! en de vervoersregeling in de Stichting Special Heroes Nederland.

Samenwerkingsverbanden
Net als in voorgaande jaren is in 2016 veel energie gestoken in het verder of opnieuw concretiseren
van samenwerkingen met onder andere NOC*NSF (Grenzeloos Actief), Huis voor Beweging, de
Speeltuinbende, Kenniscentrum Sport, LKCA, Meer Muziek in de Klas, Revalidatie Nederland, de PORaad, de Gezonde school en VSG. Gezamenlijk zijn eventuele overlappingen en hiaten verkend en
besproken om toe te werken naar een maximaal rendement van de investeringen. Er is daarbij zowel
naar verticale (bijvoorbeeld op een thema als deskundigheidsbevordering) als horizontale
(samenwerking op programma’s of binnen een sector) gekeken. Tevens zijn andere
samenwerkingsverbanden verkend om de uitvoeringsactiviteiten van de programma’s te starten en/of
te continueren.
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Organogram

Raad van Toezicht

Directie
directeur

Office management
Managementassistent

Communicatie
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Financiën & P&O
Externe inhuur

Onderwijs

Team Noord
Coördinator
Regionaal projectleider
Programma assistent

ICT
Externe inhuur

Team Oost
Coördinator
Regionaal projectleider
Programma assistent

Team Zuid
Coördinator
Regionaal projectleider
Programma assistent

Team West
Coördinator
Regionaal projectleider
Programma assistent

Revalidatie

Overheid

Zorg
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Medewerkers en personeelsbeleid
Special Heroes Nederland kenmerkt zich als een kleinschalige, effectieve en slagvaardige organisatie
waar het leuk en plezierig is om te werken. Binnen de platte matrix organisatie die in 2016 is ontstaan
zijn de vraag en wens van de gebruikers en markten leidend. Er vindt steeds meer kruisbestuiving
plaats tussen de behoeften van de sectoren revalidatie, onderwijs, zorg, overheid en sport/cultuur, en
de diensten en producten die vanuit de programma’s worden geleverd. Om binnen het netwerk gang
te maken is het de wens om sterk in te zetten op accountmanagement, marketing en communicatie,
innovatie. Door de ontvlechting en daardoor het zijn van een kleine organisatie is dit nog volop in
ontwikkeling.
Met ingang van 1 januari 2016 is (de kennisfuncties van) Onbeperkt Sportief gefuseerd met het
Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB).
Voor Special Heroes Nederland betekende dit begin 2016 dat er geen afdeling personeel en
organisatie beschikbaar was. Dit is deels ingehuurd (salarisadministratie) en deels zijn onderdelen
opgepakt door bestaande personeelsleden.
Overzicht aantal fte’s in dienst van de Stichting per 31 december 2015
Opmerking: de medewerkers die werkzaam zijn voor de Stichting Special Olympics Nederland waren
in dienst van de Stichting en werden vanuit hier gedetacheerd. Om die reden staan zij apart vermeld
in het overzicht. Met ingang van 1 januari 2016 is Stichting Special Olympics Nederland zelfstandig
verder gegaan evenals Special Heroes Nederland.
Onbeperkt Sportief
aantal fte 2015

Special Heroes Nederland
aantal fte 2016

Directie

1,00

1,00

(programma)Managementassistentie

0,62

0,42

Personeel & Organisatie

0,11

0

Communicatie

1,16

0,63

Programma management

1,78

0,63

Bedrijfsvoering (incl. financiën)

4,09

0

Regionale Coördinatie

6,15

4,97

Kennismanagement

2,63

0

Stichting Special Olympics Nederland

3,16

0

20,70

7,65

Afdeling

Totaal
2015: Aantal medewerkers Onbeperkt Sportief: 23
2016: Aantal medewerkers Special Heroes Nederland: 12
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Samenstelling Raad van Toezicht en Directie
In 2015 heeft de Raad van Toezicht besloten om van een Raad van Toezicht model naar een Bestuur
te gaan. In september 2016 is besloten deze wijziging weer terug te draaien naar een Raad van
Toezicht met ingang van 28 december 2016.
Bestuur/Raad van Toezicht
Bestuur/Raad van Toezicht bestond uit:


De heer H. van Geffen

Voorzitter (lid vanaf 29 juni 2015)
Vanaf 1 januari 2016 voorzitter Bestuur en vanaf 28 december 2016 voorzitter Raad van
Toezicht


Mevrouw drs. M. Smit

Lid (vanaf 1 januari 2016)
Vanaf 1 januari 2016 lid Bestuur en vanaf 28 december 2016 lid Raad van Toezicht


De heer E. Lenselink

Lid (vanaf 1 januari 2016)
Vanaf 1 januari 2016 lid Bestuur en vanaf 28 december 2016 lid Raad van Toezicht
Betrokkenheid
In het jaar 2016 is het Bestuur/Raad van Toezicht zes maal bijeen geweest voor vergaderingen.
Daarnaast heeft de Raad van Toezicht een aantal (personeels) evenementen bezocht.
Directie
Vanaf 1 januari 2016 was mevrouw E. Mannen directeur van Stichting Special Heroes Nederland,
vanaf 28 december 2016 is zij directeur-bestuurder.
Personeelsvertegenwoordiging
De PVT is per 31 december 2015 bij het beëindigen van de Stichting Onbeperkt Sportief formeel
gestopt. Gezien de (kleinere) omvang van de stichting vanaf 1 januari 2016 is in overleg met de
personeelsleden afgesproken om geen PVT in te stellen, maar een personeelsvergadering. Deze
personeelsvergadering maakt onderdeel uit van de landelijke overleggen (6 per jaar).
In 2017 wordt dit geëvalueerd, besproken met de personeelsleden en wederom vastgesteld.

Marketing en events
De successen van en de eerste investering (van het Ministerie van VWS) in de programma’s hebben er
toe geleid dat verschillende partijen zich hebben verbonden aan de uitbreiding en doorontwikkeling
van de programma’s. In 2015 zijn er proposities ontwikkeld voor groei in de verschillende sectoren en
doelgroepen. Daar is in 2015 een start mee gemaakt en dit kreeg in 2016 een vervolg in de
uitvoeringsorganisatie.
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Dit heeft in 2015 geleid tot:
- Eind 2015 heeft Special Heroes (onderwijs) nieuwe partners gevonden in het VSB fonds en NSGK
die de doorontwikkeling in Special Heroes Art (kunst en cultuur) mogelijk gaan maken, naast de
bestaande partners: ministerie van VWS, Menzis, de provincies Gelderland, Brabant en Limburg, de
Rabobank Foundation, REC’s in Noord-, Oost- en Midden-Nederland en een aantal gemeenten.

- In 2016 is daar voor het onderwijs het Fonds Nuts Ohra aan toegevoegd, om het programma te
implementeren binnen twintig SBO scholen en heeft Menzis een nieuwe projectperiode toegekend om
gezonde en actieve leefstijl te stimuleren (sport, cultuur, gezondheid en P.A.) op nieuwe scholen.
- In 2015 heeft, voor het programma Revalidatie, Sport en Bewegen, naast het ministerie van VWS,
de provincie Gelderland middelen toegekend om het programma in vijf extra ziekenhuizen te
implementeren.
- Voor 2016 is daar het Fonds Nuts Ohra aan toegevoegd die financiële ondersteuning heeft
toegezegd om het programma specifiek voor de doelgroep ouderen verder te ontwikkelen en uit te
voeren op vijf plaatsen in Nederland.
Met de support van deze partners en het ministerie van VWS als financier van de Vervoersregeling
continueert en ontwikkelt Special Heroes Nederland de programma’s de komende jaren. Hiermee zijn
de missie, visie en doelen van Onbeperkt Sportief geborgd en verbreed in de nieuwe organisaties
Kenniscentrum Sport en Stichting Special Heroes Nederland.
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Bij de resultaatbeschrijvingen van de programma’s zijn de verschillende events al nader toegelicht.
Events van sport- en beweegactiviteiten enerzijds en de events van kennis overdragen en uitwisselen
anderzijds. In 2016 zijn in totaal meer events georganiseerd dan gepland.

Communicatie
In 2016 is vanuit corporate communicatie vooral ingezet op het aanpassen van alle
communicatiemiddelen op de nieuwe situatie (ontvlechting) en de nieuwe naam van de stichting
Special Heroes Nederland, zodat activiteiten door konden gaan en vindbaar bleven.
Tevens is een groot aantal communicatieactiviteiten en –middelen ontwikkeld voor de verschillende
sectoren en de programma’s Special Heroes en Revalidatie, Sport en Bewegen: lesboeken,
jaarverslagen, folders, posters, banners, gadgets, online nieuwsbrieven, artikelen, persberichten,
handboeken, social media, etc.
Nadat in 2016 het strategisch plan van de stichting is ontwikkeld en uitgezet, zal dit in 2017 worden
uitgewerkt in een nieuwe marketing- en communicatiestrategie.
Alle communicatie inzet heeft vooral bijgedragen aan de zichtbaarheid van de activiteiten van
Stichting Special Heroes Nederland, met name bij de intermediaire organisaties als zorg- en
revalidatie-instellingen, scholen voor speciaal onderwijs, gemeenten en provincies en andere –
potentiële- samenwerkingspartners.
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Bedrijfsvoering
ICT
In 2016 werden we, net als in 2015 voor de ICT-werkzaamheden in belangrijke mate gesteund door
een externe partij: Avensys. De uitvoerende ICT-afdeling is meegegaan naar het Kenniscentrum
Sport. Avensys heeft de stichting op ICT ondersteund bij de verhuizing en het onderhoud en beheer in
2016. De overgang is soepel en zonder problemen verlopen.
Special Heroes Nederland maakt hierdoor gebruik van de reeds bestaande ICT structuur en werkwijze.
Deze zal in 2017 een aantal kleine aanpassingen krijgen, maar voldoet goed.
Facilitaire zaken
In 2015 heeft facilitaire zaken (van Onbeperkt Sportief) zich voornamelijk bezig gehouden met de
voorbereidingen van de verzelfstandiging van Stichting Special Olympics Nederland en Stichting
Special Heroes Nederland en de overgang van 12 medewerkers naar Kenniscentrum Sport. Facilitaire
zaken heeft alle verhuizingen voorbereid en begeleid en bovendien is er ondersteuning verleend bij
evenementen van Stichting Special Olympics Nederland. In het vierde kwartaal is facilitaire zaken
begonnen aan de afbouw van het kantoorpand in Bunnik en in het eerste kwartaal van 2016 is alles
afgerond en het kantoorpand in Bunnik overgedragen aan de verhuurder.
In 2015 is gestart met de overgang naar een nieuw CRM systeem en de verbetering en beheersing
van de operationele processen binnen ICT en Facilitaire zaken (binnen Special Heroes Nederland nu
Officemanagement). Het gaat daarbij om zaken als:


het voorbereiden en implementeren van een nieuw informatie- en relatiebeheersysteem
(AFAS) om het relatiebestand op te bouwen en te beheren, met als doel alle informatie over
relaties in één systeem vast te leggen en toegankelijk te maken voor alle medewerkers. Dit is
in 2016 stapsgewijs opgebouwd en wordt in de zomer van 2017 afgerond;



het implementeren van een nieuw HRM systeem (AFAS) om samen met de nieuwe organisatie
het personeelsbestand op te bouwen en te beheren, met als doel alle informatie in één
systeem vast te leggen en door middel van diverse autorisaties toegankelijk te maken voor
directie en medewerkers. Dit is in 2016 opgestart en extern belegd bij NOC*NSF die ook de
salarisadministratie uitvoert;



met hulp van Avensys blijven werken aan een stabiele en optimale ICT-omgeving, ook in de
nieuwe ICT omgeving, hetgeen in 2016 is gerealiseerd.

Financieel
De financiële administratie van Onbeperkt Sportief is meegegaan naar het Kenniscentrum Sport.
Special Heroes Nederland heeft dit bij een externe partij belegd. In het eerste kwartaal van 2016
hebben de medewerkers van de financiële afdeling ondersteund bij het afronden van de jaarrekening
2015 en is de externe partij gestart met de financiële administratie van 2016.
Het Bestuur heeft een nieuwe accountant benoemd in 2016: Sportaccountant.

20

Tenslotte zijn in 2016 alle financiële afgesproken verplichtingen van de ontvlechting nagekomen en
afgerond met Kenniscentrum Sport en Special Olympics. Dit proces is in goede harmonie verlopen en
afgerond, zodat we in 2017 echt verder kunnen bouwen op het goede fundament uit het verleden.
Op de pagina’s hierna volgt de jaarrekening inclusief de accountantsverklaring
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Colofon
Stichting Special Heroes Nederland
Papendallaan 60
6816 VD Arnhem
T 06 10 95 47 76
info@specialheroes.nl
www.shnederland.nl

Coördinatie, redactie en opmaak jaarverslag: afdeling communicatie
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