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Ons verhaal
Ieder mens wil van waarde zijn en meedoen met de samenleving. Ook als je door een lichamelijke,
verstandelijke of psychische beperking moeilijker meekomt. Ook dan wil je het beste uit jezelf halen,
je vrije tijd goed besteden en plezier maken. Net als iedereen. Wij vinden het geweldig dat we daar
een bijdrage aan mogen leveren.

Ons doel is om meer mensen met een beperking actief te laten genieten van sport en culturele
activiteiten. We kijken waar behoefte aan is, ontwikkelen daarvoor maatwerkprogramma’s en zorgen
voor verbinding. We laten scholen, instellingen, verenigingen, bedrijfsleven en gemeente nauw
met elkaar samenwerken. Zodat ieder vanuit zijn eigen kracht kan bijdragen aan een stimulerende
omgeving en een veelzijdig aanbod, van voetbal en capoeira tot muziek en fotografie.

Dat doen we met grote passie en volle overtuiging. We weten dat iedereen zichzelf sociaal, mentaal
en fysiek beter ontwikkelt door een actieve leefstijl. Wat mooi is: alle partijen in het speelveld worden
steeds enthousiaster. Dat zien we in het bijzonder ook terug bij de mensen voor wie we het doen.
Met speciale aandacht maken we meedoen heel gewoon. En dat resulteert in blijvende participatie.

En dat is precies wat we willen. Meer mensen laten meedoen door mogelijkheden te bieden. Omdat
iedereen recht heeft op gelijke kansen. Doe je mee?
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Ambitie

Meedoen gun je iedereen

Onze missie
In een veranderende samenleving waarin iedereen tegenwoordig mee moet kunnen doen, hebben
sommige mensen een extra steuntje in de rug nodig. De achterstand in deelname aan vrijetijdsactiviteiten van mensen met een beperking op mensen zonder beperking is fors, gemiddeld 20 –
25% (afhankelijk van type beperking). Gezien deze achterstand, de beperkte toegankelijkheid en nog
onvoldoende infrastructuur om deel te nemen aan sportieve en culturele activiteiten, is er nog een
wereld te winnen. De ambitie van Special Heroes Nederland is om meer mensen te laten genieten
van een actieve leefstijl.

Samen met partners uit de zorg, onderwijs, revalidatie, sport, cultuur en overheid brengen we daar
verandering in. Dit doen we door het aanjagen van het proces dat leidt tot verbinding van deze
sectoren en partijen, zowel op landelijk, regionaal als lokaal niveau. Door behoeften inventarisatie,
ontwikkeling en verspreiding van programma’s en (kennis)producten die bijdragen aan het stimuleren
van een actieve leefstijl. Uitgangspunten hierbij zijn ‘inspireren, verbinden en realiseren’. De uitdaging
is om ieder mens met een beperking naar eigen keuze, op eigen niveau en waar mogelijk in eigen
omgeving bewegen/sport en kunst/cultuur aan te kunnen bieden.

Onze doelstelling is om de structurele deelname van mensen met een beperking aan sportieve en
culturele activiteiten door onze programma’s te laten stijgen met 12 tot 16% gedurende de periode
2016 – 2020. Een actievere leefstijl leidt tot een betere persoonlijke ontwikkeling en tot meer
welbevinden. Ook weten we dat de kwaliteit van leven aantoonbaar wordt verbeterd.
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Stichting Special Heroes Nederland maakt zich sterk voor de sociale,
mentale en fysieke ontwikkeling van mensen met een beperking door
een gezonde en actieve leefstijl te stimuleren en een zo groot en breed
mogelijk aanbod te creëren van sportieve en culturele activiteiten.

We hebben al veel bereikt

Steeds meer mensen met een beperking zijn actief

De afgelopen jaren hebben we een aantal programma’s opgezet, uitgevoerd en geperfectioneerd.
Dat hebben we in samenwerking gedaan met verschillende partijen, zoals de PO-Raad, Revalidatie
Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg NL, NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten
en Kenniscentrum Sport. Doel was om aanbod te creëren en mensen met een beperking de
mogelijkheid te bieden om blijvend mee te doen aan sport of sportieve activiteiten. Op dat
terrein hebben we veel bereikt.

o

De deelname van mensen met een beperking aan sport en bewegen is in de periode van
2012 – 2016 binnen de programma’s gemiddeld 12-15% gestegen.

o

Al bijna 400 van de 504 scholen voor speciaal onderwijs, 39 locaties van revalidatie
instellingen en 44 zorginstellingen (dag- en woonvoorzieningen voor mensen met een
verstandelijke beperking) hebben deelgenomen aan onze programma’s. In totaal bijna
80.000 mensen (kinderen, jongeren en volwassenen) met een beperking.

Wat we zien is dat het enthousiasme in het speelveld enorm is toegenomen. In de eerste plaats

Om over na te denken

natuurlijk bij de mensen met een beperking zelf, wat aanstekelijk werkt. Tegelijkertijd groeit het

Elke geïnvesteerde euro in de reductie van fysieke inactiviteit en

bewustzijn dat er op dit vlak echt iets moet gebeuren. Partijen werken daardoor sneller mee,

obesitas levert netto gemiddeld een euro winst op (PWC, 2010).

wat heeft geleid tot meer aanbod van activiteiten en blijvende participatie van mensen met een
beperking.

Inspireren, verbinden, realiseren
We schetsen perspectieven, koppelen de juiste partijen aan elkaar en zorgen dat initiatieven van
de grond komen.
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“Wanneer je iets echt wilt, dan lukt het ook. Je kunt ergens
als een berg tegenop zien, maar als je je talenten gebruikt,
sta je versteld van wat je kunt. En haal je meer uit jezelf. Die
onbereikbaar lijkende toppen kunnen wel degelijk worden
bereikt.”
In 1999 stond Katja Staartjes, als eerste Nederlandse vrouw op de top van
de Mount Everest

Succes werkt aanstekelijk
We kijken verder dan sportieve activiteiten alleen

Waar zijn we actief?

Sport & bewegen

Onderwijs

Onze oorsprong ligt in het ontwikkelen en uitvoeren van programma’s waarbij kinderen, jongeren

Binnen het onderwijs bieden we de programma’s Sport Heroes en Art Heroes aan. Daarmee laten

en volwassenen met een beperking in het speciaal onderwijs, de revalidatie- en zorginstellingen

we kinderen met een beperking ervaren hoe leuk sport en cultuur kunnen zijn. Deze programma’s

kennismaken met diverse activiteiten op het gebied van sport en bewegen. Door het succes van

zijn voor leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs, het speciaal basisonderwijs en op

deze programma’s in de afgelopen 10 jaar, hebben we vanuit verschillende sectoren de vraag

praktijkscholen.

gekregen om deze methodiek breder in te zetten op het domein van vrije tijd en gezondheid.
Binnen het voortgezet speciaal onderwijs en op praktijkscholen bieden we het P.A.-programma
Kunst & cultuur

aan voor jongeren van 15-19 jaar. Met dit programma leren jongeren hun talenten ontdekken en

Naast sport en bewegen richten we ons nu ook op kunst en cultuur. We willen breder aanbod

ontwikkelen door het organiseren van verschillende activiteiten.

van activiteiten creëren en het interessant maken voor meer mensen om mee te doen. Met deze
verbreding voegen we een nieuwe dimensie toe aan onze programma’s voor een actieve leefstijl.

Revalidatie
Binnen de sector revalidatie wordt het programma Revalidatie, Sport en Bewegen uitgerold.

Werk & participatie

Door een structurele inbedding van sport en bewegen binnen de behandeling en effectieve

We leiden jongeren met een beperking op tot professional assistent (P.A.). Door sportieve en

counseling van de ex-revalidant willen we de sportdeelname buiten de instelling structureel

culturele activiteiten te organiseren of te begeleiden leren ze zo hun talent te ontdekken en te

vergroten. Zo wordt een impuls gegeven aan een blijvende actieve leefstijl van de (ex-)revalidant.

ontwikkelen. De vaardigheden die ze opdoen komen van pas bij vervolgonderwijs of het vinden
van (vrijwilligers)werk.

Zorg
Sportdeelname van mensen met een verstandelijke handicap is (nog) niet vanzelfsprekend.

Voeding & gezondheid

Met het programma Zo Kan Het Ook! brengen we mensen met een verstandelijke handicap in

Een actieve leefstijl is goed voor je gezondheid. Goede voeding is dat ook. Vanuit die gedachte

beweging, in samenwerking met de dag- en woonvoorzieningen. Cliënten en begeleiders worden

bieden we nu ook de Beweegkuur aan, een gecombineerde leefstijlinterventie voor mensen met

niet alleen blijer van sport en bewegen, de fysieke en mentale gezondheid stijgen ook met de

een beperking. De focus ligt op de combinatie van meer bewegen en gezonder eten.

dag. De programma’s Zo Kan Het Ook!, Sport Heroes, Art Heroes en P.A worden steeds meer aan
elkaar verbonden en breiden uit naar (jeugd)zorginstellingen.
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“We zijn al sinds 2006 partner van Special Heroes Nederland
en hebben vanaf het begin altijd in het programma geloofd.
In 10 jaar tijd is de stichting met haar erkende en effectieve
methodiek uitgegroeid tot een succesvolle landelijke
organisatie. Samen met Special Heroes Nederland zetten we
ons in voor dezelfde gemeenschappelijke doelen: het versterken
van een gezonde en actieve leefstijl voor kinderen en jongeren
met een beperking en hen helpen om een volwaardige plek
in de samenleving in te nemen.”
Marcel Hofstede, Manager Sponsoring Menzis

Onderwijs
1. Sport Heroes

Onze methodiek
De methodiek is erop gericht om kinderen en jongeren blijvend deel te laten nemen aan sport
(en/of cultuur-)activiteiten, en kent drie praktische fasen:

Sport Heroes is een sportstimuleringsprogramma voor leerlingen binnen het speciaal onderwijs.
Binnenschools aanbod

Gestart vanwege het feit dat kinderen en jongeren met een beperking aanzienlijk minder sporten.
Met dit programma willen we leerlingen van 6 tot 19 jaar laten ervaren hoe leuk sporten en
bewegen kan zijn. Centraal hierbij staan de leerlingen en hun wensen en op basis daarvan worden

Sportaanbieders organiseren tijdens de lesuren
Fase 1

kennismakingsactiviteiten in blokken van twee tot zes
weken. Per schooljaar worden doorgaans drie blokken

passende sport- en beweegactiviteiten aangeboden. Van voetbal, atletiek, korfbal en judo, tot

aangeboden.

aan rolstoeldansen, hockey of freerunning. Er is veel mogelijk.

Het programma richt zich specifiek op de plaats waar kinderen en jongeren zich bevinden:
de (voortgezet) speciaal onderwijs scholen. De school is voor veel kinderen en jongeren een
Naschools/buitenschools aanbod

veilige plek. Daarom kiezen we ervoor om het programma te laten beginnen bij de school, zodat
leerlingen in deze veilige omgeving kennis kunnen maken met activiteiten en sportaanbieders.

Fase 2

Sportaanbieders verzorgen na schooltijd een aanbod
op school en/of bij de vereniging.

Vervolgens is de school de springplank naar buiten. Als de vertrouwde gezichten van de
binnenschoolse activiteiten ook het aanbod na schooltijd verzorgen, is de stap voor een kind
naar de sportclub sneller gezet. Het programma wordt in nauwe samenwerking met scholen,
lokale sportverenigingen en gemeenten uitgevoerd. Hierdoor ontstaan er mogelijkheden voor de
leerlingen om in hun vrije tijd structureel bij een sportvereniging te gaan sporten en bewegen.

Het doel van het programma is niet alleen verbetering van fysieke fitheid en gezondheid, maar
het zorgt ook voor meer zelfvertrouwen, zelfstandigheid en uitbreiding van de leefwereld van de
leerlingen.
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Nazorgtraject
Fase 3

Sportaanbieders, vakdocenten, coaches en andere
betrokkenen realiseren de continuïteit van het
programma en de sportdeelname van de leerling.

“Tegenwoordig gaat het in het onderwijs niet meer alleen over
het leren van een vak. Maar juist ook om hoe je leerlingen
meeneemt in vaardigheden als samenwerken, omgaan met
anderen, plannen en organiseren. Dat betekent dat we ons
onderwijs meer overkoepelend moeten inrichten, bijvoorbeeld
aan de hand van projecten. En daar komt voor mij Special
Heroes Nederland in beeld. De methodiek van Sport Heroes en
het P.A.-programma heeft een brede aanpak, waarbij het echt
gaat over het versterken van allerlei vaardigheden van kinderen
en jongeren. Op deze manier bereiden we onze leerlingen beter
voor op de toekomst waar we ondertussen al middenin zitten.”
Linda van Druyten, Directeur van School De Brouwerij in Oosterbeek

Onderwijs
2. Art Heroes

Naast sport- en beweegdeelname, blijkt de participatie van kinderen en jongeren met een
beperking in kunst- en cultuuractiviteiten ook laag te zijn. Net als Sport Heroes draagt
het stimuleringsprogramma Art Heroes bij aan het vinden van een zinvolle en structurele
vrijetijdsbesteding waarin leerlingen zich kunnen ontwikkelen en hun talenten ontdekken. De
behoefte voor dit programma naast Sport Heroes was nadrukkelijk aanwezig, juist ook voor
leerlingen die geen affiniteit hebben met sport en bewegen maar wel met kunst en cultuur. In
2016 zijn we met dit programma gestart.

Het beoefenen van een kunstvorm biedt andere manieren van communicatie en doet een
beroep op verschillende zintuigen. Geluid, beeld, het lichaam en voorwerpen zijn dragers van
communicatie. Voor kinderen met een beperking bieden kunstdisciplines alternatieve routes om
belemmeringen te compenseren. Ze ontdekken een talent in zichzelf, wat hen drijft, en kunnen

“Art Heroes maakt het mogelijk dat onze dochter mee heeft

dat verder ontwikkelen tot een competentie. Het laat hun mogelijkheden in plaats van hun

kunnen doen aan een voorstelling samen met Introdans. Dat

beperkingen zien. Ook het programma Art Heroes draagt bij aan het vinden van een zinvolle

vond ze spannend maar ook heel gaaf. Ze was trots dat de

en structurele vrijetijdsbesteding waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen en hun talenten

opa’s en oma’s ook een keer bij haar kwamen kijken.”

ontdekken.
Ouder
Het programma Art Heroes wordt in samenwerking met scholen en culturele verenigingen en
instellingen aangeboden. We maken gebruik van dezelfde methodiek als bij Sport Heroes door
leerlingen eerst binnen de vertrouwde omgeving van de school kennis te laten maken met
culturele activiteiten. Vervolgens kunnen ze zich naschools/buitenschools structureel gaan
verdiepen.
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Een leven vol radartjes...

Wanneer ik een school binnen ga en er wordt muziek gemaakt in verschillende klassen omdat ons
programma daarvoor zorgt, dan zie ik een radartje voor me. Wanneer ik na een gesprek met een
directeur naar buiten loop en me realiseer dat deze school mee gaat doen met ons programma,
dan zie ik een radartje voor me. Later die week wanneer ik een docent rap spreek na zijn les en
hij mij enthousiast vertelt over een jongen die talent heeft voor rijmen, dan zie ik een radartje
voor me. Nog voor de week erop zit word ik gebeld door een buurtsportcoach met de vraag of we
voor deskundigheidsbevordering kunnen zorgen voor verenigingen, en weer zie ik een radartje.
Dat radartje dat ben ik, dat is ons programma. Wanneer een radartje in de schakel de andere
kant opdraait dan heeft dit grote gevolgen voor alle radartjes die daar achteraankomen. Ieders
radartje draait anders, en ieders radartje wordt op een andere manier geraakt.

We hebben uiteindelijk maar een klein radartje nodig om ons leven een andere draai
te geven.

Wendy van Creij, regionaal projectleider Brabant

Onderwijs
3. ‘Ik ben P.A.’

‘Ik ben P.A.’ is een programma om de participatie, het zelfvertrouwen en de talenten van
jongeren in het speciaal onderwijs en praktijkonderwijs te versterken, zodat ze werken aan
hun toekomstperspectief. Iedereen kan zoveel meer dan hij/zij denkt. In 2016 zijn we met dit
programma gestart, om jongeren enerzijds voor te bereiden op vrijwilligerstaken, maar ook om
ze te laten ervaren wat ze leuk vinden, waar ze goed in zijn, en te laten zien wat ze kunnen. Bij
het programma wordt de sport of cultuur als praktische leercontext gebruikt. Een context die
aantrekkelijk, veilig en uitdagend is. Jongeren leren vaardigheden binnen de veilige omgeving
van school. Vaardigheden die ook van pas komen bij de behandeling, arbeidstoeleiding en
vervolgonderwijs.

Binnen het Sport P.A.-programma maken jongeren kennis met het leren organiseren van
verschillende takken van sport. Eerst volgen de leerlingen de Sport P.A.-cursus op hun eigen
school (binnenschools). De cursus wordt gegeven door een vakleerkracht bewegingsonderwijs
die hier een speciale training voor heeft gevolgd. Als eindopdracht organiseren of helpen ze

“Wij vinden het belangrijk om kwetsbare groepen in de

bijvoorbeeld als groep mee met een sportieve activiteit op de school, onder begeleiding van

samenleving een stapje verder richting zelfredzaamheid te

een coach. Na het binnenschoolse cursusprogramma gaan de leerlingen buiten de school aan

helpen. Zodat ze volop kunnen meedoen in onze samenleving

de slag (naschools) met hun individuele praktijkstage. Dat kan bij een vereniging zijn, bij een
andere school, of tijdens een event van Special Heroes Nederland. Bij het goed afronden van
het Sport P.A.-programma ontvangen de leerlingen een certificaat. En kunnen de leerlingen ook
(buitenschools) aan de slag.

Na het succes van Sport P.A. is de doorontwikkeling gestart naar Horeca, Media, Facility, Support,
Tech, Groen en Cultuur, omdat er ook leerlingen zijn die hun talenten op andere gebieden
ontdekken en bijvoorbeeld willen assisteren in de kantine van de club, met het beheren van een
website of met het onderhoud van de accommodatie.
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en gevoel hebben ertoe te doen. Special Heroes Nederland is
een mooi initiatief en maakt dit meedoen gemakkelijker. Zo
creëert het P.A.-programma kansen voor leerlingen met een
afstand tot de arbeidsmarkt en biedt het hen mogelijkheden
voor een opstapje naar (vrijwilligers)werk.”
Roelie van Stempvoort, Programmamanager Rabobank Foundation

Onderwijs

4. Gezonde school

Om kinderen en jongeren toe te leiden naar een gezonde en actieve leefstijl is naast beweeggedrag
ook het voorbereiden op voedings-, rook-, en alcoholgedrag van groot belang en daarbij het
betrekken van hun sociale omgeving (school, ouders).

In dit kader werken we samen met de Gezonde School (GGD, PO-Raad, RIVM en KVLO), waarbij
we de scholen voor speciaal onderwijs ondersteunen bij het toewerken naar het vignet Gezonde
school en gezamenlijk organiseren we de verkiezing van de sportiefste speciaal onderwijs-school
in Nederland.

Samen sterk voor een gezonde leefstijl
Met het programma Gezonde School willen we gezondheid bevorderen in het primair, voortgezet

“Het geven van sportlessen vind ik sowieso hartstikke leuk.
Ik hoop te leren hoe ik minder enthousiaste leerlingen kan
motiveren om aan sport te doen. Later wil ik als sportdocent
mijn leerlingen namelijk meegeven dat sport leuk is voor
iedereen.”
John (18 jaar), volgt de Sport P.A.-opleiding

en het middelbaar beroepsonderwijs. Een gezonde leefstijl voor alle leerlingen, dus ook voor
leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Op dit moment zijn er in Nederland 106 scholen
voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs met een vignet Gezonde School.

Arianne Westhuis, programmaleider Gezonde School: “We nodigen scholen in het (voortgezet)
speciaal onderwijs van harte uit om aan de slag te gaan met de Gezonde School aanpak.
Door deze aanpak komt een gezonde leefstijl in het dna van de school, dát is het uiteindelijke
doel. Wil je als school hiermee aan de slag dan heeft Special Heroes Nederland prachtige
stimuleringsprogramma’s voor het speciaal onderwijs om te ontdekken hoe leuk sporten,
bewegen en actief zijn in cultuur is en hoe gezondheid daar op een aantrekkelijke manier is
ingevlochten.”

Kijk op www.gezondeschool.nl voor meer informatie.
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Revalidatie
1. Revalidatie, Sport en Bewegen

Het programma is een wetenschappelijk gefundeerd programma. Wetenschappelijk onderzoek in de
periode 2012–2017 heeft de samenhang laten zien tussen het beweeggedrag, gezondheidsbeleving
en daling van de zorgkosten van deelnemers aan het programma. Belangrijkste aanbevelingen zijn:
counseling op maat door het sportloket en de doorontwikkeling van Sportloket naar Leefstijlloket

Beweging is voor iedereen van belang. Voor mensen met een lichamelijke beperking of chronische

(naast bewegen ook aandacht voor voedingspatronen en rookgedrag en alcoholgebruik van

ziekte is bewegen extra belangrijk, maar ook minder vanzelfsprekend. Daarom maakt sporten

revalidanten). Met de BeweegKuur, waar Special Heroes Nederland vanaf augustus 2017 mede-

en bewegen deel uit van revalidatieprogramma’s bij revalidatiecentra en ziekenhuizen. Maar de

eigenaar van is, liggen hier veel mogelijkheden voor doorontwikkeling.

kunst is om te zorgen dat mensen ook ná hun revalidatie in beweging blijven. Het programma
Revalidatie, Sport en Bewegen richt zich hierop. Doel van dit programma: (ex-)revalidanten
stimuleren tot een actieve leefstijl.

Het besef dat een actieve leefstijl in de revalidatie structureel aandacht verdient, wint
steeds meer terrein. Het programma Revalidatie, Sport en Bewegen speelt hierop in en legt
de verbinding tussen de revalidatiesector en de sport- en beweegsector. Het sportloket in de
revalidatie-instelling speelt hierbij een belangrijke rol.

Het sportloket werkt volgens een vaste methodiek. In een adviesgesprek gaat de sport- en
beweegconsulent na wat iemands wensen en mogelijkheden zijn. Consulenten zijn heel goed op
de hoogte van het plaatselijke sport- en beweegaanbod, en zullen vervolgens een advies op maat

“De inzet is dat door het programma Revalidatie, Sport

geven. Ze kunnen bijvoorbeeld verwijzen naar een sportclub, maar ook adviseren over manieren

en Bewegen patiënten sneller en beter herstellen. Maar

om in het dagelijks leven actiever te worden. Na het adviesgesprek kan de (ex-)revalidant zich

het heeft ook heel veel voordelen op psychisch gebied.

oriënteren op sport- en bewegen en weer thuis neemt de consulent nog een paar keer contact

We weten bijvoorbeeld dat mensen met een handicap die

op om te informeren hoe het gaat.

gaan bewegen, minder bang worden om te bewegen. En
bijvoorbeeld hun handicap veel beter accepteren en meer
zelfvertrouwen krijgen.”
Dr. Rienk Dekker, revalidatiearts UMC Groningen
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Zorg
1. Zo Kan Het Ook!

Special Heroes Nederland stelt zorginstellingen in staat een substantiële bijdrage te leveren
aan de groei van de sport- en beweegdeelname van hun cliënten. In de periode 2009 - 2015 is
dit in het programma Zo Kan Het Ook! geïmplementeerd binnen meer dan 40 zorginstellingen
voor mensen met een verstandelijke beperking. De positieve impact van sport en bewegen
is van onschatbare waarde en er is duidelijk een lans gebroken voor het stimuleren van een
‘beweegcultuur’ in de zorg.

Ook na 2015 inspireert, stimuleert en ondersteunt Special Heroes Nederland (jeugd)
zorginstellingen om de sportdeelname van ruim 147.000 mensen met een verstandelijke
beperking blijvend te verhogen, maar ook de instellingen voor mensen met een visuele,
auditieve, lichamelijke beperking en psychische problematiek. Hierbij maken we de verbinding
tussen meerdere programma’s: Zo Kan Het Ook!, Sport Heroes, Art Heroes, P.A. We ontwikkelen
en testen nieuwe methoden, leveren kennis en expertise, bewaken en ondersteunen bij het
optimaliseren van de kwaliteit van het aanbod, en implementeren methoden in het werkveld.

“Het gedrag versterkt doordat ze onvoldoende invulling aan
de dag kunnen geven. Neem ze mee, ga wandelen, fietsen,
zwemmen. Je ziet dat de cliënten ervan opknappen. Ze
worden zelfstandiger en krijgen er meer eigenwaarde van.
Cliënten kunnen veel meer dan we denken.”
Jos Frowein, bewegingsagoog

Zorg
2. De Beweegkuur

Gezond leven is in de eerste plaats iets van mensen zelf. Gezonder eten, meer bewegen. Het
lukt echter niet iedereen om dit op eigen kracht te doen. De directe leefomgeving (school,
zorginstelling, wijk, werk, sportclub) speelt een belangrijke rol bij de keuze van mensen voor gezond
gedrag. Soms hebben mensen hierbij meer steun nodig, bijvoorbeeld door kennisoverdracht, het
uitnodigend maken en het verbeteren van gezondheidsvaardigheden.

Binnen dit werkgebied is Special Heroes Nederland actief. We voeren diverse activiteiten
in samenhang uit, brengen risicogroepen in kaart en ontwikkelen en organiseren preventie
interventies (met informatie- en kennisoverdracht). Een belangrijke stap hierin is het
mede-eigenaarschap van de Beweegkuur (vanaf 2017). Met de Beweegkuur maken we een
gecombineerde leefstijlinterventie (meer bewegen en gezonder eten) beschikbaar voor mensen
met een beperking.

“Het moeilijkste was volhouden. In het begin liep ik steeds
achteraan. Ik heb helemaal geen spijt dat ik ben gaan lopen
want ik ben heel blij dat ik het nu vol kan houden.”
Ronald, cliënt bij Sherpa, over zijn ervaring met gaan hardlopen
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Extra services om meedoen mogelijk te maken

Het realiseren van deze services gebeurt in nauwe samenwerking met gemeenten en/of lokale
coalities. Een voorbeeld van een lokale coalitie is een Heroes Vrijetijdsteam, de brugfunctie
tussen kennismaken binnen school, revalidatie- en zorginstelling naar structureel actief bij een
vereniging of aanbieder.

Voor mensen met een beperking vraagt het meedoen aan de verschillende sportieve en culturele

Het Heroes Vrijetijdsteam organiseert verdiepingsactiviteiten na de eerste kennismaking

activiteiten soms net iets meer randvoorwaarden. Daarom realiseren we naast onze programma’s

met sport- en/of cultuuractiviteiten en neemt de begeleiding naar de vereniging op zich.

in de verschillende sectoren een aantal services die gericht zijn op zelfregie, toegankelijkheid,

Deze op maat begeleiding kan verschillende onderdelen bevatten (kennisoverdracht, extra

betaalbaarheid en, daar waar nodig, voorzien van vormen van ondersteuning en begeleiding.

activiteiten, ondersteuning bij faciliteiten zoals vervoer, hulpmiddelen, financiën). Het lokale
Heroes Vrijetijdsteam bestaat uit professionals (vakleerkracht/beweegagoog, buurtsportcoach,

De services waar we ons voor inzetten:

o

Mobiliteit: door het uitvoeren van de sportvervoersregeling. Teamsporters met een
ernstige, lichamelijke beperking die niet zelfstandig kunnen reizen, kunnen budget
aanvragen voor taxivervoer naar trainingen en wedstrijden. Special Heroes Nederland
bekijkt met de sporter de vraag en geeft een persoonlijk reisadvies om bestaande
regelingen (lokaal en landelijk) efficiënt en effectief te benutten.

o

Materialen: door het bieden van ondersteuning bij het verkrijgen van de juiste sport(hulp)
middelen. Voor sporters met een beperking die een vraag hebben over sportmiddelen
zoals een sportrolstoel, prothese, handbike, is het vaak niet eenvoudig deze op de
juiste plek en/of de financiering ervan te vinden en te verkrijgen. Dit kan een reden zijn
om niet te sporten. Het oplossen hiervan vraagt samenwerking in de keten waar het
gebruikersperspectief centraal staat. Samen met partners zijn wij gestart met een traject
om de service en ondersteuning hierin te verbeteren.

o

Middelen: door het organiseren van financiële ondersteuning voor kinderen en jongeren
die in armoede leven, zodat doorstroom naar sport- en/of cultuurvereniging mogelijk is.
We werken hiervoor samen met het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds.
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projectleider Special Heroes) en studenten (HBO en MBO). De eerste teams zijn in Gelderland
gestart en breiden zich verder uit.

Facts & Figures
Periode 2012 - 2017
Onderwijs

Revalidatie

Participatie (voortgezet) speciaal onderwijs aan programma Sport Heroes

Participatie programma Revalidatie, Sport en Bewegen

Cluster 1 (visuele beperking)
Cluster 2 (auditieve beperking)
Cluster 3 (lichamelijke en/of
verstandelijke beperking)
Cluster 4 (gedragsproblemen)
Totaal

Aantal

Aantal

Deelnemende

Deelname

Aantal instellingen

Deelnemende

leerlingen in NL

scholen in NL

scholen

patiënten

in NL

instellingen

740

9

7

9.200

43

43

27.500

174

136

31.500

278

126

68.940

504

312

Revalidatiecentra

24

20

Ziekenhuizen

90

19

114

39

Totaal

Zorg

Participatie programma Zo Kan Het Ook!

Participatie speciaal basis-/praktijkonderwijs aan programma Sport Heroes
Aantal

Aantal

Deelname

leerlingen

scholen in NL

scholen

Speciaal basisonderwijs

34.000

312

27

Scholen voor praktijkonderwijs

27.000

177

12

Totaal

61.000

489

39

6.536

Deelname

Aantal instellingen

Deelnemende

cliënten

in NL

instellingen

Zorginstellingen voor
mensen met een
verstandelijke beperking

69.970

140:

44:

1.000 locaties

345 locaties

Participatie sportaanbieders aan Sport Heroes

Deelnemende
sportaanbieders
12 provincies, gemiddeld 40-45 sportaanbieders per provincie
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480 - 540
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Onze organisatie
In verbinding met mensen en organisaties

Special Heroes Nederland is een stichting en een professionele organisatie. We komen voort uit
diverse fusie organisaties uit de gehandicaptensport (zoals Nebas-NSG, Gehandicaptensport NL
en Onbeperkt Sportief) en zijn een implementatie-organisatie met een landelijke infrastructuur
die goed is in programmatisch werken. We hebben kennis en expertise in huis en zijn een betrokken
club mensen. We hebben een duidelijk doel voor ogen: de structurele participatie van mensen
met een beperking verhogen en daarmee de kwaliteit van leven verbeteren. Onze werkwijze is
om samen met onze partners in co-creatie programma’s te ontwikkelen en te implementeren.
Met directe lijnen naar de praktijk, naar onze doelgroepen.
Samenwerking
Dankzij heldere doelen en zichtbare resultaten ontstaan er steeds meer samenwerkingen op
lokaal en landelijk niveau. Samenwerking is noodzakelijk om het programma te realiseren, te
versterken en door te ontwikkelen. De methodiek gaat daarom uit van een samenwerking tussen
onderwijs, sport, cultuur, zorg, revalidatie, overheden en bedrijven op lokaal, regionaal en
landelijk niveau.

“Stichting Special Heroes Nederland heeft al veel mooie resultaten bereikt.
We hechten aan duurzame, passende programma’s en oplossingen voor
onze doelgroepen, die we samen met veel partnerorganisaties borgen.
Naast de methodiek en de partners zijn het ook de mensen van Stichting
Special Heroes Nederland die het verschil maken voor de doelgroep van
mensen met een beperking: als individu en als team. We krijgen veel
energie wanneer we samen dingen voor elkaar krijgen voor onze doelgroep

De afgelopen jaren is al een aantal partnerships ontstaan. Zo werken we samen om passende en

en delen graag die energie.

aantrekkelijke diensten/programma’s te ontwikkelen en te implementeren met:

o

Branche- en kennisorganisaties, zoals Kenniscentrum Sport, Landelijk Kennisinstituut

Als je snel wilt gaan, ga je vaak alleen. Als je ver wilt gaan, ga je samen.

Cultuureducatie en Amateurkunst, NOC*NSF, PO-Raad, Vereniging Gehandicaptenzorg

Wij willen voor en met onze doelgroep ver gaan en daarbij ook een mooie,

Nederland, Revalidatie Nederland, Vereniging Sport en Gemeenten, Koninklijke
Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding.

o

Fondsen (Menzis, Rabobank Foundation, VSBfonds, Nederlandse Stichting voor het
Gehandicapte Kind, Fonds NutsOhra).
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o

Overheden (Ministeries van VWS en SoZaWe, provincies en gemeenten).

o

Onderwijsinstellingen (Universiteiten, HBO’s, MBO’s).

duurzame route lopen. Doe mee, dan komen we verder!”
Erna Mannen, directeur Stichting Special Heroes Nederland

Stichting Special Heroes Nederland
Papendallaan 60 | 6816 VD Arnhem
www.specialheroes.nl
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