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Achtergrondinformatie Nederland, Zuid-Limburg en Parkstad
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Achtergrondinformatie Zuid-Limburg
Mensen met een beperking in lichamelijk functioneren in Zuid-Limburg (2016)

➢ 38,3% van de mensen zijn ernstig beperkt in activiteiten vanwege gezondheid
➢ 17,6% van de mensen heeft een of meer beperkingen in lichamelijk functioneren
➢ 12,2% heeft een of meer beperkingen in bewegen
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Achtergrondinformatie per gemeente (Parkstad)
Functioneringsproblemen per gemeente (2016)

➢ Gemeente Heerlen: 22%
➢ Gemeente Kerkrade: 23%
➢ Gemeente Brunssum: 23%
➢ Gemeente Landgraaf: 21%
Bewegingsbeperkingen per gemeente (2016)

➢
➢
➢
➢

Gemeente Heerlen: 16%
Gemeente Kerkrade: 16%
Gemeente Brunssum: 17%
Gemeente Landgraaf: 15%

Gezichtsbeperkingen per gemeente (2016)

➢
➢
➢
➢

Gemeente Heerlen: 8%
Gemeente Kerkrade: 9%
Gemeente Brunssum: 9%
Gemeente Landgraaf: 8%

Gehoorbeperking per gemeente (2016)

➢
➢
➢
➢

Gemeente Heerlen: 6%
Gemeente Kerkrade: 6%
Gemeente Brunssum: 7%
Gemeente Landgraaf: 6%
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Achtergrondinformatie sporters met een beperking in
Nederland
Het aandeel wekelijkse sporters is per type beperking in Nederland (2019)
Het percentage wekelijkse sporters met een beperking ligt veel lager dan mensen die sporten zonder beperking. Maar één op de
vijf mensen (23%) met een chronische aandoening én een fysieke beperking sport wekelijks. De wekelijkse sportdeelname van
mensen zonder beperking in Nederland is maar liefst 54%.

➢ 23,6 % van de mensen die wekelijks sporten hebben een visuele beperking
➢ 20,2% van de mensen die wekelijks sporten hebben een motorische beperking
➢ 3,5% van de mensen die wekelijks sporten hebben een auditieve beperking
De top vijf sporten voor mensen met een chronische aandoening en/of lichamelijke beperking zijn onderzocht; fitness, hardlopen,
voetbal, zwemmen en tennis (2019).
fitness

hardlopen

voetbal

zwemmen

tennis

Chronische aandoening
én beperking

34,6 %

4,1 %

0,4 %

11,8 %

0,4 %

Alleen een chronische
aandoening

27,7 %

9 %

3,9 %

7,1 %

4,4 %

Alleen een beperking

28,7 %

7,4 %

5,3 %

5,3 %

8,5 %

Geen van beide

23,5 %

13 %

7,2 %

5,1 %

5,7 %
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Rapportage IKS Parkstad 2020
Algemeen
Gemeente Heerlen, Brunssum, Landgraaf en Kerkrade zijn een nieuwe
samenwerkingsovereenkomst t/m eind 2022 aangegaan met als doel IKS Parkstad in te bedden
in bestaand beleid. IKS Parkstad is een regionaal samenwerkingsverband met als doel
drempels weg te nemen voor de sport- en beweegdeelname van mensen met een beperking.

Zie hier de ondertekening intentieverklaring IKS Parkstad: https://fb.watch/2Q7-sfCOpr/
Voor de uitvoering van het project is gekozen voor de naam Iedereen Kan Sporten Parkstad,
daarmee wordt er aangesloten bij de provinciale structuur van Iedereen Kan Sporten. In deze
rapportage worden de vooraf gestelde doelstellingen, activiteiten en werkzaamheden
geëvalueerd.

Focus op 3 pijlers
Pijler 1: Jeugd met een beperking
Pijler 2: Afstemming vraag en aanbod
Pijler 3: Kennisdeling
De COVID-19 pandemie heeft invloed gehad op het uitvoeringsprogramma van Iedereen Kan
Sporten Parkstad.
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Terugblik acties uitvoeringsagenda 2020
✓
✓
✓
✓

Het actueel houden van het sport- en beweegaanbod in de Uniek Sporten app.
Verder ontwikkelen communicatie instrumenten.
Ondersteuning en kennisbevordering voor verenigingen en stakeholders.
Verbetering en uitbreiding van kennis en aanbod.

✓ Verbindende schakel tussen onderwijs, zorg, verenigingen en stakeholders.
✓ Participeren binnen Limburgs platform IKS.
✓ Uitvoeren subsidieregeling speciaal onderwijsscholen. Deze is bedoeld als impuls voor de
om jeugd met een beperking kennis te laten maken met diverse sporten tijdens schooltijd of
in een naschoolse setting.

✓ Aantrekken van ambassadeur(s) en deze inzetten bij een aantal IKS activiteiten.
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Resultaten Pijler 1: Jeugd met een beperking
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Sport- en cultuurdag in de herfstvakantie
➢ Met als doel kinderen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met
verenigingen uit de buurt (16 deelnemers).
➢ Bekijk hier de terugblik: https://fb.watch/2Q8tCvpkSH/
Kennismakingsactiviteiten S(B)O scholen

➢ Op alle S(B)O scholen in de deelnemende gemeentes wordt sinds de invoering
(maart 2019) de stimuleringssubsidie ingezet om kinderen met een beperking te
laten kennismaken met het aanbod van de diverse sportaanbieders. De
regioconsulent heeft samen met de S(B)O scholen de (kennismakings-)lessen
georganiseerd.
➢ SBO de Griffel, SBO de Pyler, SBO de Boemerang,, SBO Arcadia en SO St. Jan Baptist
hebben in 2020 hun subsidiebudget besteed aan kennismakingslessen.
➢ De Catharinaschool, SBO de Wissel en De Buitenhof gaan in samenwerking met de
regioconsulent in 2021 van start met het organiseren van de kennismakingslessen.
➢ Mgr. Hanssenschool wil geen gebruik maken van de subsidiemogelijkheden omdat ze
zelf al investeren in Sporten en Bewegen.

Afstemming vraag en aanbod
Een voorbeeld hiervan;
➢ Naschools aanbod is opgestart bij de S(B)O Arcardia en St. Jan Baptist naar aanleiding
van vraag en behoefte vanuit de doelgroep.
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Resultaten Pijler 2: Afstemming vraag en aanbod
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App Uniek Sporten

➢ In de app Uniek Sporten staat al het aanbod beschreven dat beschikbaar is voor de doelgroep. Momenteel zijn er
40 verschillende sportaanbieders (11 nieuwe aanbieders in 2020 toegevoegd) met 74 verschillende sport- en
beweegmogelijkheden opgenomen in de app.

➢ Aantal unieke bezoekers voor Parkstad is in 2020 gestegen (ten opzichte van 2019) met 71% (2019 waren dit 1691
unieke bezoekers en in 2020 waren het 2885 unieke bezoekers)

12

Facebook pagina, website Iedereen Kan Sporten Parkstad en maandelijkse nieuwsbrief
IKS Parkstad heeft een eigen facebookpagina en website om de doelgroep te voorzien van
informatie, nieuws, evenementen en contactgegevens voor vragen over aangepast
sporten. Verder wordt er sinds augustus ook elke maand een nieuwsbrief verstuurd.
➢ Voorbeeld nieuwsbrief december 2020:
https://mailchi.mp/40f6f7e685b5/nieuwsbrief-iedereen-kan-sporten-parkstaddecember4136901?fbclid=IwAR0jDBdtqLIHfLMseSTtHgC4_Fc4R19UjJy5hRLkrkxSQ9OzbGe
PkSFtmUg
➢ Bekijk de facebookpagina hier: https://www.facebook.com/IKSParkstad
➢ Bekijk de website hier: https://iedereenkansporten-parkstad.nl/

Promotie huidig aanbod
Sportaanbieders zijn altijd op zoek naar nieuwe leden, nieuwe vrijwilligers, etc. Het
netwerk (onderwijs en zorginstellingen) en de facebook/website/nieuwsbrief van IKS
worden regelmatig als medium gebruikt om aanbod onder de aandacht te brengen.
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Samenwerking diverse zorgpartners en stakeholders
Contacten opbouwen en onderhouden met diverse partijen zoals Mondriaan, Huis voor de Sport, Stichting
MEE, SGL, Koraal, Radar, Adelante Kind & Jeugd, WMO, Adelante volwassenrevalidatie, Jens, Standby,
Trainingscentrum Aangepast Sporten, Fonds Gehandicaptensport, Uniek Sporten, Kenniscentrum Sport &
Bewegen, Visio, Oogvereniging, alle speciaal onderwijsscholen in Parkstad, (sport)verenigingen, etc.

Individuele vragen
Regelmatig komen er individuele vragen binnen. Iemand die op zoek is naar een passende sport, iemand
die hulpmiddelen of materialen zoekt, iemand die een maatje zoekt om te gaan sporten, etc.
In 2020 zijn er circa 22 individuele vragen behandeld door de regioconsulent.

Overig
➢ Herfstvakantieactiviteit bij lokale omroep Bie Os (facebook en TV)
➢ Aansluiting bij sportakkoorden
➢ Aansluiting bij IKS Limburg en regelmatige samenwerking tussen IKS regio’s
➢ Aansluiting bij evenementen zoals NK para triathlon en trappenmarathon
➢ I.S.M. Cliëntenraad Heerlen zijn er drie fitnesscentrums geschouwd op toegankelijkheid en is de
uitkomst hiervan geëvalueerd met het fitnesscentrum.

14

Rolstoelvaardigheidstrainingen 2020
16 deelnemers, vier trainingen
➢ Met als doel de vaardigheden te verhogen en zo de drempel tot sport en bewegen te verlagen.

DE ROLSTOELVAARDIGHEIDSTRAININGEN HEBBEN
BIJGEDRAGEN AAN DE VOLGENDE STELLINGEN:
Ja

EERDER AAN BEWEEGACTIVITEITEN MEE DOEN/DURVEN

MEER NAAR BUITEN GAAN/DURVEN

Nee

100%

94%

ZELFSTANDIGER WORDEN

100%

VEILIGER EN GECONTROLEERDER RIJDEN

100%

MEER KENNIS

100%

MINDER ANGST

100%

MEER ZELFVERTROUWEN

100%

6%
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Resultaten Pijler 3: Kennisdeling
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Resultaten Pijler 3: Kennisdeling
✓ Kennistransfers
Begin 2020 is er een enquête uitgezet onder verenigingen die de wensen en behoeften
van sportaanbieders heeft gepeild. Is er behoefte aan bij het opzetten, inrichten en
ondersteunen van het aanbod voor onze doelgroep? De resultaten (27 sportaanbieders
hebben gereageerd) gaven een invulling aan de inhoud van de georganiseerde
kennistransfers. Verenigingen en belanghebbende werden ondersteund bij
belemmeringen, vragen en informatievoorziening. Er twee kennistransfers georganiseerd;
24 sept (fysiek, 12 aanmeldingen) en 17 dec (37 aanmeldingen, uitgesteld naar minimaal
maart i.v.m. lockdown).
Bekijk de terugblik van 24 september hier: https://youtu.be/Ge-l9qgclkE
✓ Individuele vragen van organisaties en verenigingen m.b.t. ondersteuning
✓ Samenwerking andere regioconsulenten Limburg
In 4 regio’s zijn regioconsulenten werkzaam. Regelmatig wordt er onderling kennis
uitgewisseld; interessant workshops worden gedeeld, er wordt gebruik gemaakt van
elkaars netwerk, bovenregionale projecten worden gedeeld, etc.
✓ Website, nieuwsbrief, Facebook en de app Uniek Sporten
Regelmatig worden interessante subsidies, artikelen, etc. gedeeld op de website en
Facebook van IKS Parkstad. Dit zijn vaak berichten vanuit kennisbanken, NOC*NSF, etc. en
een eenvoudige manier om het netwerk op de hoogte te brengen van nieuwe
ontwikkelingen
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Ontwikkelingen, kansen en perspectief 2021
Het aangepast sporten is landelijk en ook regional veel in ontwikkeling. Er is veel aandacht voor aangepast sporten. Veel
netwerkpartners zien kansen en mogelijkheden om enerzijds nieuwe leden te werven en anderzijds een maatschappelijke rol te
vervullen. Daarnaast gaan zorginstellingen sport en bewegen steeds meer zien als middel dat bijdraagt aan de zorg. Hier ligt een
kans om goede, sterke samenwerkingsverbanden te ontwikkelen. Hier dient veel aandacht voor te zijn.

Perspectief 2021
Pijler 1 ‘Jeugd met een beperking’
➢ Coördinatie over Sportloket Zuid - Ieder Kind Kan Sporten
➢ Subsidie – kennismakingslessen door verenigingen uit de buurt op S(B)O scholen
➢ Vakantieactiviteiten
Pijler 2 ‘Afstemming vraag en aanbod’
➢ Uniek sporten
➢ Facebook, nieuwsbrief en website
➢ Netwerk opbouwen en behouden
➢ Ondersteunende subsidie evenementen
➢ ‘onderzoek’ doorverwijzingen individuele vragen naar verenigingen
➢ Materialen uitleen service (6 maanden een sporthulpmiddel uitproberen alvorens dit aan te schaffen/aan te vragen bij
gemeente)
Pijler 3 ‘kennisdeling’
➢ Netwerk opbouwen en behouden
➢ Kennistransfers
➢ IKS regio’s en IKS Limburg
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