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1. Voorwoord   
 

Eind 2019 heeft Special Heroes Nederland in haar Jaarplan 2020 het voornemen uitgesproken de 
portfolio verder uit te breiden en te verbreden naar alle domeinen van gezonde en actieve leefstijl. 
Met veel aandacht voor ‘Meer bewegen en gezonder eten’ binnen de domeinen van sport & bewegen, 
kunst & cultuur, voeding & gezondheid, werk & participatie. Een veelbelovende start in de eerste 
twee maanden 2020. 

Vervolgens is de wereld in maart 2020 geconfronteerd met een pandemie, het coronavirus. De 
bestrijding van het virus vraagt al meer dan een jaar lang veel van mensen. Er zijn stevige 
maatregelen genomen om het virus te bestrijden. Die stevige maatregelen hebben naast 
economische schade ook grote impact op het fysiek, mentaal en sociaal welzijn van mensen. Op 
langere termijn is werken aan herstel nodig en een sterker preventief beleid.  

Meer dan ooit heeft corona het belang van een gezonde en actieve leefstijl doen inzien. Op kortere 
termijn is het van belang de gevolgen van de maatregelen te verminderen en structurele schade zo 
veel mogelijk proberen te voorkomen. De crisis heeft impact op het fysiek, mentaal en sociaal welzijn 
van mensen in alle lagen van de bevolking. Dat geldt in het bijzonder voor mensen die al kwetsbaar 
waren, zoals kwetsbare jongeren, mensen met een beperking, jeugd en volwassenen met psychische 
problematiek, de doelgroep van Special Heroes Nederland. De coronacrisis heeft veel impact gehad 
op de doelgroep. Van minder bewegen tot meer eenzaamheid, van een ander voedingsgedrag tot een 
kwetsbaarder immuunsysteem.  

Door alle coronamaatregelen waren er minder live activiteiten mogelijk voor de doelgroep vanuit de 
stichting gedurende een aantal perioden in het jaar 2020. Naast uiteraard de vervelende 
consequenties voor de doelgroep heeft dit ook veel flexibiliteit van alle medewerkers gevraagd. In het 
verschuiven van activiteiten, verleggen van taken, online oplossingen zoeken, etc. Daar heeft 
iedereen zich in het afgelopen jaar enorm voor ingezet om daar waar mogelijkheden lagen, die ook te 
benutten, andere vormen te zoeken, achterstallige en ontwikkelwerkzaamheden op te pakken op 
momenten dat er veel thuis gewerkt moest worden. 

Deze wendbaarheid heeft gemaakt dat op het moment dat er weer live activiteiten zijn toegestaan dit 
ook direct opgestart kon worden, dat er veel (door) ontwikkeld is qua inhoud en processen, er 
achterstallige administratieve werkzaamheden ingehaald werden en dat inhoudelijke aanscherpingen 
gemaakt konden worden op het Meerjarenplan 2021 – 2025. 

Een nieuwe beleidsperiode waarin gezonde en actieve leefstijl voor mensen met een beperking 
ongetwijfeld nog meer aandacht en prioriteit gaat krijgen, en het is te merken dat de interesse en het 
enthousiasme om te participeren in de programma’s van Special Heroes Nederland ook toeneemt. 
Enerzijds door scholen Speciaal Onderwijs en Revalidatie-/Zorginstellingen en anderzijds vanuit het 
ministerie van VWS die een extra impuls beschikbaar stelt voor 2021 om op de korte termijn meer 
activiteiten uit te voeren en een versnelling en uitbreiding van gezonde en actieve leefstijl ten 
behoeve van de doelgroep met een beperking voor te bereiden. 

In dit jaarverslag beschrijven we in hoofdstuk 2 de evaluatie van de activiteiten binnen de 
verschillende sectoren en domeinen en in hoofdstuk 3 de evaluatie qua organisatie. Deze evaluatie is 
in dit jaarverslag beknopter in vergelijking met voorgaande jaren, omdat er door de coronacrisis 
minder activiteiten hebben plaatsgevonden. 

 

Arnhem, april 2021 

Erna Mannen, directeur bestuurder Stichting Special Heroes Nederland  
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2. Domeinen en programma’s  
 

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. 

Het stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl voor jeugd en volwassenen met een beperking 
voert Special Heroes Nederland uit samen met scholen en instellingen binnen een aantal sectoren 
(Onderwijs, Revalidatie, Zorg) op het gebied van een viertal domeinen (sport & bewegen, kunst & 
cultuur, voeding & gezondheid, werk & participatie). 

Voor het jaar 2020 heeft Special Heroes Nederland doelstellingen geformuleerd met betrekking tot 
participatie van scholen, instellingen, verenigingen. In dit hoofdstuk worden de doelstellingen én 
resultaten benoemd voor de sectoren onderwijs en zorg. 

 

2.1 Onderwijs 
 

Deelname scholen aan programma’s 
Door de coronacrisis was het een aantal maanden niet mogelijk om activiteiten op scholen uit te 
voeren. Toch heeft in tussenliggende periodes een groot aantal scholen geparticipeerd en is een 
groot deel van de aantallen gerealiseerd op de verschillende domeinen. Een aantal scholen heeft 
aangegeven weer te willen participeren als de coronamaatregelen niet meer van kracht zijn (nieuwe 
schooljaar 2021 – 2022). 
 
Over 2020 zijn de volgende doelstellingen gerealiseerd met betrekking tot deelname aan de 
verschillende programma’s: 

• Sport Heroes 
Geplande deelname van 129 geborgde scholen – Gerealiseerd 126 geborgde en 3 scholen in 
projectfase 
6 events gepland –5 gerealiseerd (met name Experiences op de scholen). 
5 Club Extra locaties gepland – door corona geen gerealiseerd. 

• Art Heroes 
Geplande deelname van 50 scholen – Gerealiseerd 31 nieuwe scholen in projectfase en 14 
geborgde scholen, 6 scholen nog in gesprek over borging. 
6 events gepland – 2 festivals gerealiseerd (op de school). 

• Healthy Heroes 
Geplande deelname van 54 scholen – Gerealiseerd 43 scholen. 

• Ik ben P.A. 
Geplande deelname van 50 scholen in de projectfase – Gerealiseerd 34 scholen in projectfase 
en 7 geborgde scholen, met 12 scholen nog in gesprek over borging. 

 

Monitoring en evaluatie 
De monitoring en evaluatie is met nieuwe formats gestart. Doordat veel scholen minder activiteiten 
hebben uitgevoerd door de coronacrisis, blijft logischerwijs ook de monitoring achter en ligt nog 
tussen 30 – 40%. Na afloop van het schooljaar 2020 – 2021 worden gegevens opnieuw verzameld. 
 

  

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/voeding-en-gezondheid/
https://specialheroes.nl/wat-doen-we/werk-en-participatie/
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Innovatie 
In 2020 is een basisprogramma Healthy Heroes bestaande uit zes thema’s met elk twaalf lessen 
ontwikkeld en in pilots getest op scholen voor speciaal onderwijs. Daarnaast zijn vijf bestaande 
erkende interventies doorontwikkeld voor gebruik van de doelgroep met een beperking die de school 
aanvullend op het basisprogramma kan kiezen. Zo ontstaat er een menukaart Healthy, naast 
bestaande interventies op sport & bewegen en kunst & cultuur. 
 
Voor het Ik ben P.A. programma is het eerste raamwerk ontwikkeld om te komen tot een 
ontwikkellijn voor de doelgroep van 12 – 18 jaar. Deze wordt in 2021 uitgebreid naar de leeftijd vanaf 
19 jaar. In 2021 wordt dat raamwerk uitgewerkt naar een volledig lesprogramma Ik ben P.A. (12 – 18 
jaar) en Team 12 (vanaf 19 jaar). 
Begin 2020 heeft Special Heroes Nederland het eigenaarschap overgenomen van zowel het 
programma Ik ben P.A. als van Team 12. Dit biedt veel mogelijkheden voor doorontwikkeling en 
verdere uitrol van de programma’s. 
 

• Klik hier voor een mooie impressie van de lancering van Team 12 in Sittard 
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=r33orFGNJD4
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Deskundigheidsbevordering 
In het afgelopen jaar waren live workshops vrijwel niet mogelijk. Voor de coronacrisis zijn nog drie 
workshops georganiseerd en daarnaast een webinar (17 workshops gepland), waarvoor bijna 100 
deelnemers zich hadden aangemeld. Van de overige activiteiten is vrijwel alles wel ontwikkeld, maar 
daar waar gewenst nog niet overal getest. Het testen vindt plaats in 2021.  
 
In 2020 zijn conform de planning gerealiseerd: 

- 10 instructiefilmpjes en 13 scripts voor filmpjes (23 gepland) 
- 24 leskaarten in samenwerking met sportbonden (24 leskaarten gepland, testen vindt plaats 

in 2021) 
- 45 leskaarten pleinspelen (45 kaarten gepland, teksten zijn gereed, testen en vormgeving in 

2021) 
- 12 leskaarten voor LVB-jongeren inclusief instructiefilmpjes (12 leskaarten gepland) 
- 18 artikelen en 15 begeleidende filmpjes KidMove (6 artikelen/facsheets gepland) 
- Methodiek Club Extra is afgerond en gereed 

 
De campusabonnementen, congressen en netwerkmeetings konden helaas niet plaatsvinden in 2020 
door de coronamaatregelen. 
 
Het 2-jarige KidMove project is in december in afgerond. Op de Special Heroes Campus zijn alle 
blogs, filmpjes en artikelen te vinden. 
 
 

• Klik op de afbeelding voor een voorbeeld leskaart in samenwerking met sportbond 
 

 
 

 

 

 

  

https://www.specialheroescampus.nl/artikel/603b3aee-198a-4f68-b11e-598a5396a16f/
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Samenwerking gemeenten  
De samenwerking met gemeenten is in 2020 met 14 gemeenten vastgelegd en gestart (elf 
gemeenten in het kader van Healthy/Sport/Art Heroes en drie gemeenten in het kader van Team 12). 
Met meer gemeenten zijn de gesprekken gestart, maar door de coronacrisis zijn deze nog niet 
afgerond tot definitieve samenwerkingsovereenkomsten. 
 

Samenwerking partners 
De realisatie van de verschillende programma’s in het onderwijs was in 2020 mogelijk door de 
ondersteuning van een aantal samenwerkingspartners: 

- Sport Heroes: Het Vergeten Kind en diverse gemeenten 
Eventpartners: 4People, Rotary Hengelo, Lions Almelo, Ronde Tafel 31 Zeist 

- Healthy Heroes: ministerie van VWS, Menzis/RVVZ, stichting Amfortas en diverse gemeenten 
- Art Heroes: Gehandicapte Kind, VSB Fonds, Vriendenloterij 
- Ik ben P.A.: ZonMW en Rabo Foundation 
- Alle participerende scholen SO, SBO, VSO en Praktijkonderwijs 

 
Onderstaand een paar voorbeelden van samenwerkingen met partners: 
 

• Menzis, partner van 1e uur, stelt wederom hoofdprijs sportiefste VSO school van NL 
beschikbaar 

• Filmpje Art Heroes met dank aan VriendenLoterij 
• Ik ben P.A. en Maatschappelijke Diensttijd (MDT) 
• Samenwerking met Het Vergeten Kind 

 
 
 

 
  

https://specialheroes.nl/nieuwsbericht/menzis-stelt-1e-prijs-verkiezing-sportiefste-vso-school-van-nl-beschikbaar/
https://www.youtube.com/watch?v=7-t75z1ZX58
https://www.allesoversport.nl/thema/meedoen-door-sport-en-bewegen/jongeren-met-beperking-doen-vrijwilligerswerk-via-ik-ben-p-a/
https://specialheroes.nl/nieuwsbericht/meedoen-met-sport-het-vergeten-kind-special-heroes-nederland-bundelen-krachten-voor-inclusiviteit-van-kwetsbare-kinderen/
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2.2 Revalidatie en Zorg 
 

Deelname revalidatie instellingen 
In 2020 participeren twaalf revalidatiecentra en ziekenhuizen in het programma revalidatie, sport en 
bewegen (RSB). Alle instellingen zijn bezocht en wensen, ideeën voor een doorontwikkeling 
besproken. De uitkomsten van de gesprekken vragen om blijvende aandacht voor de advisering en 
counseling in het loket en gebruik van meerdere gedragsmethodieken, naast Motivational 
Interviewing (MI). De twaalf instellingen willen het programma RSB verbreden met meerdere 
leefstijlthema’s zoals gezonde voeding, herstel, slapen en ontspanning. Oftewel de transitie maken 
van beweeg- en sportloket naar leefstijlloket. Eind 2020 hebben drie nieuwe revalidatie instellingen 
aangegeven deze transitie ook te willen gaan maken en komt het totaal op 15 revalidatie instellingen. 
De transitie wordt uitgewerkt in vier pijlers van integrale leefstijlaanpak en is eind 2021 gereed. De 
vier pijlers zijn:  

• Voorlichting en educatie;  
• Signalering/advies en ondersteuning; 
• Fysieke/sociale omgeving; 
• Regelgeving en handhaving.  

 
In het kader van deskundigheidsbevordering zijn er drie online landelijke bijeenkomsten 
georganiseerd. 
 

Innovatie gecombineerde leefstijl interventie (GLI) LB 
In 2020 is een GLI voor mensen met een lichamelijke beperking ontwikkeld in samenwerking met het 
Lectoraat Kracht van Sport (InHolland), met input van de doelgroep, professionals en onderzoekers.  
Lees hier meer over deze samenwerking. In 2021 testen drie instellingen (Sint Maartenskliniek, 
Rijndam Revalidatie, Odion locatie Voorstraat) en UMCG de ontwikkelde GLI en wordt deze tot een 
definitieve versie doorontwikkeld. Het is de intentie dat eind 2021 een eerste onderbouwde GLI 
beschikbaar is voor mensen met een lichamelijke beperking en het revalidatie werkveld. 

• Gecombineerde leefstijl interventie voor mensen met een beperking 

 

 

https://specialheroes.nl/nieuwsbericht/gezonde-leefstijlinterventie-voor-mensen-met-een-beperking/
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Deelname zorginstellingen 
In 2020 zijn zorginstellingen benaderd om te participeren in het ontwikkelen en testen van een 
leefstijlinterventie voor mensen met een verstandelijke beperking. Zes instellingen participeren en 
gaan in 2021 de ontwikkelde interventie testen. 
 

Innovatie gecombineerde leefstijl interventie (GLI) VB 
In 2020 is een GLI voor mensen met een verstandelijke beperking ontwikkeld in samenwerking met 
het lectoraat Voeding en bewegen van de Hogeschool van Amsterdam en is er gebruik gemaakt van 
de methode interventie-mapping door middel van interviews en focusgroepen. Lees hier meer over 
deze samenwerking. In 2021 testen vier centra (Cosis, Odion, Esdege Rijgerdaal en ASVZ) de 
interventie en eind 2021 worden de resultaten gedeeld met het werkveld. 

In de focusgroepen is naar voren gekomen toe te werken naar een systeemaanpak, waarbij er op 
verschillende niveaus geïntervenieerd kan worden om een gezondere leefstijl te bewerkstelligen. Dit 
betreft het individuele niveau gericht op kennis en vaardigheden bij de doelgroep zelf, en op 
interpersoonlijk niveau met betrekking tot de houding van begeleiders, fysiotherapeuten en diëtisten 
ten aanzien van leefstijlgedrag van cliënten.  

De deskundigheidsbevordering voor deze zorginstellingen (scholing uitvoering GLI) vindt begin 2021 
plaats. 
 

 

2.3 Services  
Voor mensen met een beperking vraagt het meedoen aan de verschillende sportieve en culturele 
activiteiten soms net iets meer aan randvoorwaarden. Daarom voeren we naast onze programma’s in 
de verschillende sectoren een aantal services uit die gericht zijn op zelfregie, toegankelijkheid, 
betaalbaarheid en, daar waar nodig, voorzien van vormen van ondersteuning en begeleiding. Dit 
betreft services op het gebied van mobiliteit (sportvervoersregeling voor teamsporters), materialen 
(pilot om sporthulpmiddelen beter beschikbaar en bereikbaar te maken) en middelen (financiële 
ondersteuning in samenwerking met Jeugdfonds Sport & Cultuur). 
 

Mobiliteit 
Tot 1 juli 2020 heeft Special Heroes Nederland de Sportvervoersregeling uitgevoerd in samenwerking 
met Transvision, vervoersregisseur die het sportvervoer uitvoert, in opdracht van het ministerie van 
VWS. Het ministerie heeft in 2019 aangegeven qua uitvoering van vervoer een aanbesteding uit te 
laten brengen in het eerste kwartaal van 2020. Uiteindelijk heeft zij besloten met een andere 
regisseur de samenwerking aan te gaan: Quarin. Vanaf 1 juli 2020 is Qarin de organisatie die het 
sportvervoer in een nieuwe Sportvervoersvoorziening uitvoert. Special Heroes Nederland blijft de 
coördinerende rol houden vanaf 1 juli 2020 en heeft daarnaast een aanvullende opdracht gekregen 
om uitbreiding van de voorziening en aanvullende partnerships te onderzoeken, ontwikkelen en te 
realiseren. Dit over een periode van 1 juli 2020 – 31 december 2023. 
In samenwerking met Qarin is de sportvervoersvoorziening gedigitaliseerd in AFAS. Sporters melden 
zich aan via een portal, krijgen al dan niet goedkeuring en toegang, Qarin ontvangt van daaruit de 
vervoersinfo. 
 
  

https://www.sportknowhowxl.nl/nieuws-en-achtergronden/nieuwsberichten/nieuwsbericht/124993/integrale-leefstijlaanpak-voor-mensen-met-een-verstandelijke-beperking
https://specialheroes.nl/nieuwsbericht/qarin-nieuwe-uitvoerder-sportvervoersvoorziening/
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In 2020 is de uitvoering van de Sportvervoersregeling en 
Sportvervoersvoorziening door corona beperkt geweest. In de tabel 
hiernaast is het aantal gerealiseerd kilometers in 2020 te zien. 
 
Ter vergelijk in voorgaande jaren was het gemiddeld aantal 
gerealiseerde kilometers 150.000 per jaar. 
In 2019 hebben 141 sporters deelgenomen aan de 
Sportvervoersregeling. In 2020 waren er 93 aanmeldingen, hebben 68 
sporters geparticipeerd en zijn er 43.928 kilometers gerealiseerd. 
 

 

 

 

 

 

 

Sporthulpmiddelen 
Special Heroes Nederland participeert in het project ‘Sporthulpmiddelen beter beschikbaar en 
bereikbaar’ in opdracht van het ministerie van VWS, en samen met Kenniscentrum Sport & Bewegen, 
Vereniging Gehandicaptensport Nederland, Esther Vergeer Foundation. 

 
In 2020 is een concept handreiking ten behoeve van 
professionals gerealiseerd, die in de periode 2020-2021 
binnen vier pilots in Nederland wordt getest en 
aangevuld. Aan de handreiking hebben mensen uit de 
doelgroep, professionals en experts hun medewerking 
verleend en input gegeven. Naast de input die uit 
enquêtes onder de doelgroep en 
gemeenteprofessionals is opgehaald. De belangrijkste 
uitkomsten vanuit deze enquêtes laten vooral een 
kennis- en informatieachterstand zien, onduidelijkheid 
en onbekendheid met betrekking tot de juiste stappen, 
procedures en wetgeving.  
In 2020 is één expertmeeting georganiseerd en een 
(online) werkbezoek voor Tweede Kamer leden.  
De concept handreiking wordt in 2021 verwerkt tot een 
definitieve versie en daarnaast wordt een 
eindrapportage met aanbevelingen gemaakt op basis 
van de resultaten in de pilots. 
 

• Klik op de afbeelding voor het nieuwsbericht over 
Sporthulpmiddelen en de Handreiking 

  

Januari 16.618 12.590

Februari 19.942 12.454

Maart 19.942 4.076

Totalen Q1 56.501 29.119

April 21.050 0

Mei 17.726 0

Juni 12.187 0

Totalen Q2 50.962 0

Juli 3.324 884

Augustus 6.647 1.076

September 16.618 4.326

Totalen Q3 26.589 6.286

Oktober 21.050 3.084

November 21.603 2.819

December 13.294 2.620

Totalen Q4 55.948 8.523

Jaartotalen 190.000 43.928

MAAND

Aantal KM 

begroot

Aantal KM 

realisatie

https://specialheroes.nl/nieuwsbericht/sporthulpmiddelen-beter-beschikbaar-en-bereikbaar/
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3. Organisatie 
 

3.1 Personeel 
 

Eind 2019 werken bij Team Special Heroes Nederland in totaal 20 medewerkers (13,37 FTE). Eind 

2020 werken 18 medewerkers voor de stichting en bedraagt het aantal FTE’s 11,84. 

 
Special Heroes Nederland aantal fte eind 2019 aantal fte eind 2020 

Directie 1,00 1,00 

Administratieve/organisatorische ondersteuning 1,05 1,47 

Communicatie 1,57 1,3 

Programma coördinatie (landelijk/regionaal) 9,75 8,07 

   

Totaal 13,37 11,84 

 

 

De doorontwikkeling en versterking van de regionale structuur betekent op organisatie- en 
personeelsniveau het opzetten van nieuwe samenwerkingsteams en overlegstructuren. 
De regionale teams ontwikkelen zich tot teams met een grote mate van flexibiliteit en samen-sturing, 
die in staat zijn het (lokaal/regionale) netwerk binnen de inclusieve sport en -cultuur te ondersteunen 
en verbinden. Elk regioteam heeft een eigen regionaal jaarplan, met daarin de te bereiken 
doelstellingen en de samenwerking tussen medewerkers frontoffice, backoffice en communicatie. In 
2020 was het voornemen om vier landelijke ontwikkeldagen en zes tot acht regionale teamoverleggen 
te organiseren. Door de coronacrisis is er één landelijke dag live georganiseerd in juni en twee online. 
De maandelijkse regionale teamoverleggen hebben online plaatsgevonden. 
Met de groei aan programma’s (en bijbehorende toegekende middelen) in de verschillende domeinen 
in de periode 2019-2021 is de behoefte aan extra capaciteit een logisch gevolg. Bij de start van 
scholen en instellingen betekent dit deels een uitbreiding FTE van het aantal projectleiders. Door de 
coronacrisis zijn minder scholen en instellingen gestart, waardoor extra capaciteit aanvankelijk on-
hold is gezet en vanaf augustus minimaal opgestart, met name voor het Healthy Heroes programma.  

Daarnaast is ook de behoefte ontstaan aan meer capaciteit om de beheersbaarheid van processen en 
de plan en control cyclus voldoende aandacht en ontwikkeling te geven. Deze extra capaciteit maakt 
dat benodigde ontwikkel- en beheerscapaciteit (bedrijfsvoering, innovatie, partnerships/financiering) 
versterkt wordt en dat daarmee ook de kwetsbaarheid van een organisatie als Special Heroes 
Nederland verkleind wordt.  
Deze uitbreiding heeft in het eerste kwartaal van 2020 plaatsgevonden om met name de processen 
en systemen te coördineren rond al het contractbeheer (intermediairen, partners, medewerkers), de 
backoffice, communicatie en frontoffice te verbinden en afstemming te optimaliseren. 
 
Naast regioteams zijn in 2020 ook ontwikkelteams gestart, verantwoordelijk voor (door) ontwikkeling 
van de verschillende domeinen binnen de integrale aanpak van gezonde en actieve leefstijl. Met name 
binnen de domeinen voeding & gezondheid en werk & participatie is in 2020 veel ontwikkeld aan 
inhoudelijke programma’s die in 2021 getest worden in pilots.  

De regio- en ontwikkelteams besteden veel aandacht aan de marketing ván sport en cultuur. In 
samenspraak met stakeholders (doelgroep, scholen, instellingen, verenigingen, gemeenten, etc.) 
brengen we wensen en behoeften in kaart met betrekking tot producten en diensten. 
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3.2 Raad van Toezicht en directie 
 

Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht bestond in 2020 uit: 

• De heer H.G.T van Geffen - voorzitter 
• Mevrouw M. Smit - lid 

• De heer E. Lenselink - lid 

• Mevrouw A.M. Woltjer - lid 

• De heer N.M.J.G. Lebens - lid 

 

In het jaar 2020 is de Raad van Toezicht vijfmaal bijeen geweest voor vergaderingen. Door de 
coronamaatregelen hebben alle vergaderingen online plaatsgevonden. 
Aansluitend op de groei van de stichting qua domeinen, programma’s en samenwerkingsverbanden 
heeft de Raad van Toezicht met name toegezien op het bewaken, optimaliseren en de slagkracht van 
de organisatie met betrekking tot continuïteit, beheersbaarheid en kwetsbaarheid. De Raad van 
Toezicht heeft de werkvelden en domeinen van de stichting geanalyseerd in 2020 en: 

• Oog gehad voor hoe de organisatie zich heeft verhouden tot de noodzakelijke 
coronamaatregelen en de continuïteit; 

• De drie benoemde commissies binnen de Raad van Toezicht gestart en gecontinueerd 
(financiële-, kwaliteits- en remuneratiecommissie) 

• De heer E. Lenselink herbenoemd na afloop van de eerste termijn; 
• Een wervingsprocedure gestart in december 2020 voor een nieuw lid van de Raad van 

Toezicht, aangezien mevrouw M. Smit op 31 december 2020 haar tweede termijn heeft 
afgerond; 

• In het vierde kwartaal een externe begeleider geselecteerd die, conform de in 2019 
gemaakte afspraak, de evaluatie van de Raad van Toezicht begeleidt, welke in januari 2021 
zal plaatsvinden. 

Aan het begin van 2020 was er de wens op meer contact met de werkorganisatie te hebben tijdens 
studiedagen en bijeenkomsten. Door de coronamaatregelen bleek dit helaas niet mogelijk, deze draad 
wordt in 2021 weer opgepakt als de coronamaatregelen dit weer toestaan.  

 

Directie  
Directeur-Bestuurder van Stichting Special Heroes Nederland in 2020 was mevrouw E. Mannen. 
De aanvullende capaciteit binnen de werkorganisatie bood bestuurlijk de ruimte om de strategische 
lijnen uit te zetten voor het Meerjarenplan 2021 – 2025 en nieuwe partnerships te ontwikkelen en aan 
te gaan voor met name de programma's ‘Ik ben P.A.’ en Team 12 (domein werk & participatie) waar 
de stichting in 2020 eigenaar van is geworden. 
In 2020 kregen partnerships met (lokale) overheden, fondsen, bedrijven prioriteit. De partnerships 
kennen waarde in euro’s, inzet van kennis/kunde in uren en materialen. Door de coronamaatregelen 
hebben vrijwel alle contacten met (potentiële) partners online plaatsgevonden, met name richting de 
lokale overheden heeft dit belemmerend gewerkt. Daarom is het voornemen hier in 2021 extra 
aandacht aan te besteden. 
Alle partners van Special Heroes Nederland zijn in 2020 hun verplichtingen nagekomen, waardoor de 
stichting ook in lastige coronatijden aan haar doelstellingen heeft kunnen blijven werken. Wij stellen 
dit zeer op prijs en zijn onze partners zeer erkentelijk voor hun vertrouwen en ondersteuning in het 
afgelopen jaar. 
Het is de insteek om in 2021 meer vanuit de integrale portfolio van gezonde en actieve leefstijl met 
nieuwe en bestaande partners in gesprek te gaan over samenwerking in de periode 2021 – 2025. 
 

 

  

https://specialheroes.nl/over-ons-missie-visie/jaarverslagen/
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3.3 Communicatie  
Vanuit de ambitie om meer mensen met een beperking te stimuleren tot een gezonde en actieve 
leefstijl en de werkwijze om dit via lokale organisaties (scholen, instellingen, verenigingen, 
gemeenten) te implementeren, is het van belang dat meer organisaties gaan participeren in de 
programma’s. 
Communicatie levert daar een belangrijke bijdrage aan door informatie en kennis via diverse 
communicatiemiddelen beschikbaar te maken en zo de bekendheid en zichtbaarheid van wat de 
stichting met al haar programma’s doet en bereikt te vergroten. 

De middelen die daarbij ingezet worden: media, social media, website, brochures en handleidingen, 
nieuwsbrieven, facsheets, flyers, etc. De content en diverse communicatiemiddelen zijn in een 
jaarplanning uitgewerkt voor 2020. Meer storytelling en ambassadeurs krijgen plek in deze planning. 

De lijn die in 2019 is ingezet om de waarde van onze programma’s meer onder de aandacht te 

brengen en op regionaal/lokaal niveau te stimuleren, is in 2020 goed voortgezet. Helaas konden in 
verband met corona en de lockdown veel communicatiecampagnes geen doorgang vinden. 

Voornamelijk omdat deze waren gekoppeld aan events en activiteiten op scholen.  

 

Wel is ingespeeld op de mogelijkheden en hebben we onze samenwerkingspartners en relaties 

ondersteund en ontzorgd waar mogelijk. Dit heeft bijvoorbeeld geresulteerd in meer berichtgeving op 

de verschillende social media, een eerste webinar in samenwerking met Kenniscentrum Sport & 

Bewegen en video’s met mascotte Vita, gekoppeld aan het Healthy Heroes programma.  
 

De mascotte Vita is begin 2020 gelanceerd en is een afgeleide van vitaliteit. 

Vitaliteit is de gezonde geestelijke en 
lichamelijke gesteldheid van iemand die 
leidt tot energie om te leven, waarbij 
beide factoren in balans zijn. Het wordt 
ook wel levenslust of veerkracht 
genoemd. Vitaliteit is afgeleid van het 
Latijnse woord 'Vita', wat leven betekent. 
Vitaliteit duidt op het bruisen van energie, 
je sterk en fit voelen en het beschikken 
over een grote mentale veerkracht en veel 
doorzettingsvermogen. Het begrip vitaliteit 
heeft in totaal vier dimensies die met 
elkaar in balans moeten zijn: fysiek 
(voldoende beweging, verantwoorde 
voeding, genoeg slaap), mentaal 
(persoonlijke groei en ontwikkeling), 
emotioneel (zelfbewustzijn, samenwerking 
met mensen) en spiritueel (betekenisvol 
en nuttig bezig zijn). Deze vier dimensies 
worden soms ook wel als lichaam, hoofd, 
hart en ziel getypeerd. Vitaliteit is iets 
waar mensen naar streven: het ultieme 
gevoel van levenslust en energie. 
Vita motiveert de leerlingen in het speciaal 
basisonderwijs op een aansprekende 
manier tijdens de diverse programma’s 
van Special Heroes Nederland.  

 

 

https://youtu.be/H7ztn8f8DDI?list=PLGXniOvImMmbn4-uB4O6EYt6o-6IIoQMP
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Daarnaast is in 2020 een intranet ontwikkeld voor alle medewerkers van Special Heroes Nederland via 
een sharepointpagina van Microsoft Teams en is de Special Heroes Werkplaats in gebruik genomen. 
De Werkplaats is gereed voor het programma Healthy Heroes. Medio 2021 zijn de processen 
dusdanig ingeregeld dat alle programma’s gebruik kunnen maken van de Werkplaats, die 
ondersteunend is bij de organisatie van programma’s (sjablonen, formats, handleidingen, etc.). De 
Special Heroes Campus is ondersteunend bij de inhoud van de programma’s (leskaarten, didactische 
tips, etc.). 

Tenslotte is in het najaar van 2020 is een vragenlijst uitgezet onder scholen, partners, medewerkers 
en andere betrokkenen van Special Heroes Nederland als input voor het Meerjarenplan 2021 – 2025. 
Daaruit komt onder andere naar voren dat de zichtbaarheid van de stichting nog groeiende is. Dit 
blijft in 2021 een belangrijk speerpunt. 

 

3.4 Bedrijfsvoering 
De afgelopen vier jaren hebben qua organisatie in het teken gestaan van een transitie na de 
ontvlechting (Onbeperkt Sportief begin 2016) naar een zelfstandige programma organisatie met 
daarbinnen de beheersing en verbetering van de operationele processen en systemen. 
Dit laatste betrof met name het inrichten van de bedrijfsvoeringsfunctie/taken en het implementeren 
van een relatiebeheersysteem waarin klantgegevens worden opgeslagen, met het doel om de relatie 
met de klanten te verbeteren. Deze bedrijfsvoering bestaat uit de onderdelen: 
 

ICT  
Met ondersteuning van de externe ICT partner is ingezet op een stabiele ICT-omgeving waarin het 
flexwerken voor de medewerkers goed mogelijk is. Tot en met november 2019 via een eigen server 
en sinds december 2019 is Special Heroes Nederland van een serversysteem overgegaan naar het 
werken in de Cloud. In 2020 is onderzocht welke verbeteringen noodzakelijk zijn voor efficiënter 
individueel gebruik en beveiliging. Deze verbeteringen worden in 2021 ontwikkeld en uitgevoerd.  
Met het AFAS systeem staat er nu een CRM systeem waarin contact en contractgegevens zijn 
vastgelegd van medewerkers en samenwerkende organisaties. Ontwikkelingen zijn met name gericht 
op gebruiksvriendelijke en directe invoermogelijkheden door projectleiders en klanten. 
Het AVG-proof zijn heeft structurele aandacht van de stichting in ICT, werkprocessen en 
eigenaarschap om te (blijven) voldoen aan de voorwaarden.  
In 2020 is een doorontwikkeling van ICT systemen gestart en daarbij met name een intensievere 
aansluiting van het CRM systeem op het financiële systeem, zodat processen inzichtelijker en 
efficiënter zijn voor de medewerkers. Dit betreft met name de digitalisering van de facturatie met 
daarbij afstemming tussen het CRM systeem en het financiële systeem. 
Qua monitoring zijn in 2020 de monitoringssjablonen aangepast en zijn sjablonen voor nieuwe 
programma’s toegevoegd. Er is gekozen voor een tijdelijke oplossing in Excel, totdat de interventies 
in de integrale aanpak gezonde en actieve leefstijl compleet zijn. De samenwerkingsorganisaties 
(scholen en instellingen) houden alle gegevens zelf bij en stellen geanonimiseerde gegevens 
beschikbaar aan de stichting. 
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Financiën 
Na de ontvlechting begin 2016, waarbij de instellingssubsidie is meegegaan naar het Kenniscentrum 
Sport, betekende het voor Special Heroes Nederland dat met name programma- en projectsubsidies 
bronnen van inkomsten zijn. Om continuïteit van de programma’s te waarborgen is het van belang 
om een brede en gedifferentieerde financieringsmix op te bouwen en niet afhankelijk van één partij 
te zijn. De financieringsmix voor de begroting van 2020, in vergelijk met de mix uit de afgelopen 
jaren, ziet er als volgt uit: 
 

Financieringsbron 2016 2017 2018 2019 2020 

Overheden      

landelijk 28% 30,8% 41% 63% 57% 

provinciaal 28% 7%  0,1%  

lokaal 1% 0,2% 2% 2% 7% 

Fondsen en foundations 25% 28% 38% 22,9% 16% 

Overige inkomsten  2% 4% 2% 3% 

Eigen bijdragen 18% 32% 15% 10% 17% 

 

Door drie meerjaren subsidies vanuit de landelijke overheid (Maatschappelijke diensttijd, Nationaal 
Preventieakkoord en Pilot Sporthulpmiddelen) zijn vanaf 2018 de inkomsten daarvan fors gestegen. 
Programma’s in dat kader worden in samenwerking met lokale organisaties ontwikkeld en 
geïmplementeerd, waardoor de inkomsten van lokale overheden en eigen bijdragen uiteindelijk gaan 
meestijgen. De meerjaren programma’s vanuit de landelijke overheid kennen een projectperiode tot 
en met 2021. 
Van belang is dat in 2020 en 2021 goede resultaten behaald gaan worden en daarnaast de 
inspanning om meer financiers (lokale overheden en fondsen) te betrekken, zodat meer organisaties 
(scholen en instellingen) kunnen participeren en continuïteit kunnen geven aan de programma’s vanaf 
2021. 
In november en december 2020 zijn drie aanvullende subsidieaanvragen gedaan bij fondsen in het 
kader van ‘Ik ben P.A.’ en Team 12.  
 
Vanaf 2016 is de financiële administratie overgedragen aan een externe partij. Samen met deze partij 
is de verdere ontwikkeling van de planning en control van de financiële processen opgepakt en is de 
periodieke managementinformatie goed beschikbaar. In 2020 is een doorontwikkeling gestart in de 
koppeling tussen het CRM-systeem en het financiële systeem. Met name om de facturatie meer te 
stroomlijnen, te digitaliseren en inzichtelijk te hebben voor de medewerkers. Dit wordt in het eerste 
kwartaal van 2021 afgerond. 

Huisvesting 
De stichting organiseert haar activiteiten steeds meer in regionale/lokale samenhang. Daarom heeft 
Special Heroes Nederland in de afgelopen jaren gewerkt aan versterking van de regionale structuur.  
Op organisatie- en personeelsniveau zijn nieuwe samenwerkingsteams en overlegstructuren opgezet. 
Dit heeft ook geleid tot de behoefte aan meer flexibiliteit in huisvesting. Dit is gerealiseerd in 
beschikbare werkplekken in Arnhem (Papendal) en Utrecht (De Weerelt). Dit biedt de medewerkers 
meer flexibiliteit en ontmoetingsplekken. 
Het coronajaar heeft laten zien dat thuiswerken noodzakelijk was en dat kantoren meer en meer 
ontmoetingsplekken worden. Het grootste deel van 2020 hebben alle medewerkers thuisgewerkt, met 
een klein aantal overlegsituaties op de kantoren in Arnhem en Utrecht, in perioden dat dit toegestaan 
was in verband met corona.  Begin 2021 werken de verschillende teams hun behoefte aan 
huisvesting voor de komende jaren uit met aandacht voor flexibele werkplekken en ontmoetings- en 
overlegmogelijkheden. 
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4. Slotwoord 
 

Het jaar 2020 was in meer dan één opzicht een bijzonder jaar. De stichting heeft, ondanks de corona 
uitbraak, belangrijke (door) ontwikkelingen vorm kunnen geven op het brede terrein van gezonde en 
actieve leefstijl, waar het werkveld enthousiast mee aan de slag is gegaan en wat in 2021 haar 
vervolg krijgt. De uitbraak van het coronavirus heeft veel invloed gehad op iedereen, zowel fysiek, 
mentaal als sociaal. Het heeft zeker het belang van focus op een gezonde en actieve leefstijl laten 
zien.  

Alle samenwerkingspartners zijn in 2020 hun verplichtingen nagekomen, waardoor Special Heroes 
Nederland ook in lastige coronatijden aan haar doelstellingen heeft kunnen blijven werken. Wij stellen 
dit zeer op prijs en zijn onze partners zeer erkentelijk voor hun vertrouwen en ondersteuning in het 
afgelopen jaar. 

Hoewel nog onbekend is welk beslag de coronacrisis ook op activiteiten in 2021 zal doen en hoelang 
dit duurt, zet Team van Special Heroes Nederland zich onverminderd in voor de doelgroep met een 
beperking.  

Met in 2021 de focus op het landelijk meer uitrollen van de ontwikkelde geïntegreerde aanpak 
gezonde en actieve leefstijl en maken we met speciale aandacht meedoen heel gewoon. 

 

 
































































