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Algemeen
Het tweede jaar Iedereen Kan Sporten Parkstad zit er
op. In Parkstad hebben de gemeenten Brunssum,
Heerlen, Kerkrade en Landgraaf een
samenwerkingsovereenkomst om t/m 2020 een
regionaal samenwerkingsverband (Grenzeloos Actief) te
vormen met als doel drempels weg te nemen voor de
sport- en beweegdeelname van mensen met een
beperking.

Voor de uitvoering van het project is gekozen voor de
naam Iedereen Kan Sporten Parkstad, waarmee
aangesloten wordt bij de provinciale structuur Iedereen
Kan Sporten.
In deze rapportage worden de vooraf gestelde
doelstellingen, activiteiten en werkzaamheden
geëvalueerd.

Terugblik acties uitvoeringsagenda
✓ Het actueel houden van het sport- en beweegaanbod in de Uniek Sporten app.
✓ Verder ontwikkelen website en communicatie instrumenten (waaronder "erkenningsbordje" voor
verenigingen en zichtbaar maken van de diverse gemeentelijke subsidieregelingen in dit kader) IKS
Parkstad
✓ Lancering website ledereen Kan Sporten; bekendheid genereren.
✓ Organiseren van scholing voor de verenigingen met aanbod voor de doelgroep.
✓ Opzet tijdelijke subsidieregeling verenigingen 2019. Deze is bedoeld als impuls voor de om jeugd met een
beperking kennis te laten maken met diverse sporten.
✓ Aantrekken van ambassadeur(s) en deze inzetten bij een aantal IKS activiteiten. Waar nodig participeren
binnen Limburgs platform IKS.
✓ (Mede) organiseren van een kennisdag voor stakeholders.
± Een viertal quick wins (één in iedere gemeente) op het gebied van aangepast sporten (bijvoorbeeld
aansluiten bij een groot evenement).

2019: Focus op 3
pijlers
Afgelopen jaar 2019 was het eerste volledige jaar dat de regioconsulent werkzaam was
in de 4 deelnemende gemeentes. Een jaar waarin de focus gelegd is op 3 pijlers:
Pijler 1: Jeugd met een beperking
Pijler 2: Afstemming vraag en aanbod
Pijler 3: Kennisdeling
Belangrijk binnen de IKS structuur is het netwerk; de sportaanbieders, het onderwijs,
zorgaanbieders, gemeentes, stichtingen, welzijnsinstellingen, etc. In samenwerking
met deze netwerkpartners wordt er hard gewerkt om sport en bewegen voor mensen
met een beperking een betere en prominentere plaats te geven in Parkstad. In 2019
zijn vanuit deze samenwerkingsverbanden diverse (nieuwe) initiatieven ontstaan en bij
initiatieven aangesloten;
de Abdijcross, de Raboronde en de Trappenmarathon zijn mooie voorbeelden van
evenementen waar steeds meer aandacht voor mensen met een beperking is.
De jeugd wordt enthousiast gemaakt door kennismakingslessen van sport- en
beweegaanbieders. Sport- en beweegaanbieders worden ondersteund in het opzetten
van aanbod en het onderhouden ervan.
De app Uniek Sporten wordt gebruikt om het huidige sport- en beweegaanbod in kaart
te brengen en wordt door de diverse partijen en individuen steeds meer gebruikt om
een passende sport te zoeken.
Verenigingen weten de weg te vinden naar de regioconsulent, vragen regelmatig om
ondersteuning op gebied van ledenwerving, promotie en kennisdeling.

Resultaten Pijler 1: Jeugd met een beperking
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.
Het gaat hier om 7 scholen, waar circa 12 verschillende sportaanbieders en 2 professionele stichtingen aan circa 750 kinderen in het speciaal onderwijs
kennismakingslessen hebben gegeven, zowel tijdens als na schooltijd.
Scholen gaan divers met de subsidie om. De S(B)O scholen in Kerkrade pakken dit zelfstandig op en gaan actief op zoek naar verenigingen. In Heerlen
organiseert de regioconsulent het voor de scholen. In Landgraaf was het zoeken naar de juiste modus, maar zijn de eerste partijen (PHDES en Only Friends) op
de scholen langs geweest voor clinics. In Brunssum wordt een professionele partij (RiskCare) ingezet om de lessen te geven en wordt van daaruit de verbinding
met de verenigingen gezocht. Verenigingen worden ondersteund door regioconsulent.

Vragen sportaanbieders m.b.t. doelgroep jeugd
In 2019 zijn er diverse ondersteuningsvragen geweest m.b.t. de doelgroep bij sportaanbieders. Enkele voorbeelden:
- Hoe ga ik om met kinderen met autisme?
- Hoe richt ik het sportaanbod zo in dat kinderen met een beperking minder snel uitvallen?
- Kunnen de vrijwilligers een scholing krijgen m.b.t. Adhd, etc.
De regioconsulent biedt hier (voornamelijk) op maat ondersteuning. Partners (zorginstellingen, JENS, etc.) coachen sportaanbieders on the job hoe om te gaan
met de doelgroep. Bij meerdere eenzelfde vragen kan een scholing georganiseerd worden.

Verder i.s.m. gemeente, Fontys Hogeschool en sportaanbieders ontwikkelen van beleid voor sportaanbieders om uitval tegen te gaan onder jeugdige
deelnemers. Dit zal in 2020 verder vorm krijgen.

Pijler 1: Jeugd met een
beperking
Deelname Jeugd aan sportieve evenementen
Gedurende het jaar vinden diverse sportactiviteiten en sportevenementen plaats voor jeugd,
georganiseerd door externe partijen;
de Abdijcross, de Trappenmarathon, Sommersjpass, RaboRonde, Kerstloop, etc.
In het najaar van 2019 zijn in Brunssum de samenwerkingen (met zorginstellingen) gestart om
ook tijdens de Parelloop een groep mee te laten doen.
De regioconsulent verbindt hier scholen en zorginstellingen aan de evenementen om deelname
te bevorderen. Flyers, maar ook kennismakingslessen worden ingezet om kinderen en ouders
enthousiast te maken voor deze activiteiten.
Anderzijds ondersteunt de regioconsulent de organisatoren van de activiteiten/evenementen
op het gebied van evt. aanpassingen voor de doelgroep.
I.s.m. een maatschappelijk betrokken fysiopraktijk wordt er met een steeds groter wordende
groep kinderen deelgenomen aan diverse activiteiten. De fysiopraktijk verzorgt lessen onder
professionele begeleiding en gaat met deze kinderen naar de evenementen toe werken. De
regioconsulent heeft daarbij als rol om evenementen te enthousiasmeren, aan te jagen om ook
voor deze doelgroep iets te organiseren.

Ieder Kind Kan Sporten
Vanuit de Limburgse ontwikkeling wordt het loket Ieder Kind Kan Sporten ingericht. De
regioconsulent fungeert hier als vraagbaak voor bestaand aanbod. Uitvoering door Adelante
Valkenburg.

Resultaten Pijler 2: Afstemming vraag en
aanbod
App Uniek Sporten

Samenwerking diverse zorgpartners

In de app Uniek Sporten staat al het aanbod dat er is voor de doelgroep. Momenteel
zijn er 29 verschillende sportaanbieders die hun aanbod in de app hebben opgenomen,
met ruim 55 verschillende sport- en beweegmogelijkheden.

Er wordt met diverse zorgpartners structureel samengewerkt. De regioconsulent
inventariseert vragen van o.a. Radar, Op de Bies (Koraal), Standby, Jens, etc.), brengt
deze partijen samen met sport- en beweegaanbieders en ondersteunt het proces.
Enkele voorbeelden:

Een flink aantal sportaanbieders heeft de doelgroep in regulier aanbod en daardoor het
aanbod niet aangemeld (voornamelijk jeugdleden).
De app is in 2019 voor Parkstad door 1691 unieke personen gebruikt voor het zoeken
naar geschikt aanbod.

- Diverse woonvormen van Radar in Heerlen en Kerkrade hebben intramuraal
nieuw aanbod door Bijzonder in Beweging
-

Op de Bies Landgraaf is op zoek naar sport- en beweegaanbieders op Park
Terwaerden voor clinics en doorleiding naar structureel aanbod. In overleg met de
verenigingen wordt op maat naar een samenwerking gezocht. Op de Bies biedt
daarbij professionele ondersteuning bij handelingsverlegenheid.

-

In Brunssum verzorgt de regioconsulent een presentatie aan alle zorginstellingen en
wordt samen bekeken hoe vraag en aanbod op elkaar afgestemd kunnen worden.
In 2020 krijgt dit concreet vorm.

-

In Brunssum wordt ook samengewerkt op het gebied van jeugd met de gemeente
en met de zorgpartners. Gezocht wordt naar een goede vorm om sportaanbieders
te ondersteunen, zodat jeugd met een zorgvraag minder snel uitvalt.

-

Adelante biedt sportaanbieders de mogelijkheid om clinics te verzorgen om aanbod
onder de aandacht te brengen, of om nieuw aanbod op te starten. In 2019 hebben
vooralsnog 4 sportaanbieders hier gebruik van gemaakt

De regioconsulent krijgt met regelmaat individuele vragen, waarbij maatwerk gevraagd
wordt.
Promotie huidig aanbod

Sportaanbieders zijn altijd op zoek naar nieuwe leden, nieuwe vrijwilligers, etc. Het
netwerk (onderwijs en zorginstellingen), de website en facebook van IKS worden
regelmatig aangewend om aanbod onder de aandacht te brengen.
Subsidieaanvragen sportaanbieders
Regelmatig zijn er subsidiemogelijkheden voor sportaanbieders. De regioconsulent
heeft in 2019 circa 12 sportaanbieders ondersteund met een subsidieaanvraag.

Cliëntenraden

In Heerlen is de cliëntenraad Gehandicapten Heerlen actief. Zij “schouwen” diverse
fitnesscentra op toegankelijkheid en evalueren dit met hen. Indien geschikt, wordt via
diverse kanalen het aanbod gepromoot. Deze fitnesscentra worden meegenomen in het
netwerk van de regioconsulent. In 2018-2019 zijn 3 fitnesscentra “geschouwd”.

Resultaten Pijler 2: Afstemming vraag en
aanbod
Ondersteuning sport- en beweegaanbieders
De regioconsulent krijgt regelmatig vragen van sport- en beweegaanbieders,
naast het aanvragen van stimuleringssubsidies (zie vorige pagina). Enkele
voorbeelden:

* Stichting Bijzonder in Beweging zoekt voor de wekelijkse Brunssumse
instuif vrijwilligers. Daarnaast wordt met BiB regelmatig naar
samenwerkingsmogelijkheden gekeken. Bij activiteiten in Parkstad wordt
er samengewerkt.

* GV Balans uit Kerkrade wil graag in contact komen met de Stichting voor
mensen met Downsyndroom

* TV Dentgenbach uit Kerkrade wil graag aan de slag met de doelgroep;
zoekt ondersteuning in opstart en promotie bij scholen, zorginstellingen,
etc.

* Only Friends Limburg wil graag starten met aanbod voor de doelgroep en zoekt
partijen die met hen samen willen werken (verenigingen, zorg, onderwijs)
* Brunssumse Gehandicapten Sportvereniging heeft veel regionale leden, maar
vraagt vooralsnog alleen subsidie in Brunssum aan. Is er ook subsidie uit andere
gemeentes mogelijk, daar zij een regionale vereniging zijn, met een uniek
aanbod?
* EHC Hoensbroek wil graag een recreatief G-team opstarten naast de
competitieteams die er al zijn. Hoe kunnen ze samenwerken met
zorginstellingen en hoe krijgen ze dit onder de aandacht?

De regioconsulent zoekt samen met de partijen naar een manier om de
sportaanbieder te helpen, te ondersteunen en te verbinden met andere
partijen.
Individuele vragen
Regelmatig komen er individuele vragen binnen, via de website van Iedereen
Kan Sporten. 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 de laatste 3 maanden van 2019 zijn er maar liefst 12 individuele vragen bij de
regioconsulent terecht gekomen.
De regioconsulent probeert deze zo goed mogelijk te beantwoorden, maar is
hierin beperkt, daar deze individuele vragen redelijk wat tijd kosten en de keus is
gemaakt om geen maatwerk voor individuele vragen te leveren.

Meer aandacht tijdens
sportevenementen
Ook bij diverse sportevenementen tracht de
regioconsulent meer aandacht te vragen voor de
doelgroep. Een mooi voorbeeld hiervan is de
RaboRonde, waar dit jaar voor het eerst, voorafgaand
aan de elite-renners, een handbike-wedstrijd wordt
verreden. Rol van de regioconsulent is hierbij het bij
elkaar brengen van partijen. In 2020 zijn er plannen om
het onderwijs er meer bij te betrekken.

De Trappenmarathon in Landgraaf en de 50+ fietstocht
in Landgraaf/Heerlen zijn ook enkele voorbeelden, die
hun evenement openstellen voor alle doelgroepen, ook
voor volwassenen.
Foto: Dagblad de Limburger

Resultaten Pijler 3: Kennisdeling
Coaching on the job sportaanbieders
Regelmatig komen er vragen vanuit sportaanbieders omtrent omgaan met
de doelgroep. Zoals beschreven bij de resultaten van Pijler 1, kunnen
zorgaanbieders hier regelmatig iets betekenen. I.s.m. JenS worden
zorgaanbieders on the job gecoacht op omgaan met de doelgroep.
In het najaar van 2019 loopt hier een pilot in Heerlen, om verenigingen
tijdens trainingsmomenten te begeleiden. De regioconsulent
inventariseert, de zorginstellingen zorgen hier voor de invulling. Eind 2019
wordt dit geëvalueerd en bekeken of dit breed ingezet kan worden.

Bijscholing/trainingen voor sportaanbieders
In tegenstelling tot jeugd komen er, geheel tegen verwachting, weinig
vragen van sportaanbieders over het omgaan met een bepaalde
doelgroep (gericht op volwassenen). Zodra de doelgroep eenmaal binnen
is, vinden de sport- en beweegaanbieders hun weg hierin.
Lastiger vinden de sport- en beweegaanbieders om aanbod op te starten,
de doelgroep te vinden en te behouden. In de toekomst zullen scholingen
en trainingen dus mede daarop ingericht moeten worden.

Samenwerking andere regioconsulenten Limburg
In 4 regio’s zijn inmiddels regioconsulenten aan de slag. Regelmatig wordt
er onderling kennis uitgewisseld; interessant workshops worden gedeeld,
er wordt gebruik gemaakt van elkaars netwerk, bovenregionale projecten
worden gedeeld, etc.
In het laatste kwartaal is er door de regioconsulent actief samengewerkt
met de regioconsulent van de Westelijke Mijnstreek voor regio
overstijgende activiteiten zoals de Kennedymars, tennisclinics en een
rolstoelvaardigheidstraining.

Website en Facebook
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.

Resultaten Pijler 3:
Kennisdeling
Netwerkbijeenkomst IKS

Er wordt gestreefd naar een jaarlijkse
netwerkbijeenkomst (mede) te organiseren voor
partners, sportaanbieders, etc. Gedurende het jaar is
besloten om deze netwerkbijeenkomsten
kleinschaliger te organiseren. Zodoende was de
eerste bijeenkomst gepland op 13 november, samen
met het uitreiken van het eerste “keurmerk”- bordje
door de 4 wethouders van IKS bij Adelante. I.s.m.
Adelante is er gezorgd voor een programma inclusief
workshops van Adelante en Bijzonder in Beweging.

Trends, risico’s, kansen en ontwikkelingen IKS
Parkstad
Algemeen
In de eerste maanden van 2019 is een duidelijke focus aangebracht door middel van de 3 pijlers. Dit geeft focus en structuur, waardoor er grotere
impulsen ontstaan en minder versnipperde impulsen. De aandacht is dan ook in 2019 grotendeels uitgegaan naar deze pijlers, maar voornamelijk naar
Pijler 1 en 2. In pijler 3 is er voornamelijk te weinig tijd en aandacht uitgegaan naar het organiseren van een grote netwerkbijeenkomst.
Ontwikkelingen en kansen
Het aangepast sporten is landelijk, en dus ook regionaal, veel in ontwikkeling; er is veel aandacht voor en veel netwerkpartners zien kansen en
mogelijkheden. Enerzijds om nieuwe leden te werven en een maatschappelijke rol te vervullen vanuit de sportaanbieders. Anderzijds gaan
zorginstellingen sport en bewegen steeds meer zien als middel om zorg te verminderen. Hier ligt een kans om goede, sterke samenwerkingsverbanden te
ontwikkelen; maar dit kost tijd.

Risico’s
Er komen veel relatief kleine, incidentele en vaak ook individuele vragen binnen van sportaanbieders, zorginstellingen, etc. die redelijk tijdrovend zijn. Om
aan alle pijlers even veel aandacht te geven, moet er een keus gemaakt worden welke vragen (thema’s) wel of niet opgepakt zullen worden. Door deze
incidentele en individuele vragen, blijft het moeizaam om concreet aan de slag te gaan met grotere thema’s als communicatie, pr, ambassadeurs, IKSkeurmerk en netwerkbijeenkomsten. Voor de zichtbaarheid van IKS, is dit echter wel belangrijk.
Daar pijler 1 (jeugd) en pijler 2 (vraag en aanbod) langzaam structureel ingebed zijn, voornamelijk met het onderwijs en de app uniek sporten, zal de
focus in 2020 op kennisdeling en zichtbaarheid moeten komen liggen.
Risico van meer zichtbaarheid en bekendheid is echter dat er meer individuele vragen van mensen met een beperking, maar ook meer aanbod van sporten beweegactiviteiten, en dus ook meer hulpvragen van sportaanbieders zullen komen.
Budget
Jaarlijks is er activiteitengeld beschikbaar voor het project. Doordat de regioconsulent aan aanjagende, ondersteunende en verbindende rol heeft en
voornamelijk de structuren willen verbeteren, zijn er weinig activiteiten, sportaanbieders die financiële bijdragen behoeven. Hierdoor blijft er
hoogstwaarschijnlijk een gedeelte van het activiteitenbudget over.
De regioconsulent ziet kansen en mogelijkheden om deze in 2020 (anders) in te zetten; bijvoorbeeld als extra subsidiemogelijkheid voor bepaalde unieke
sportaanbieders, extra netwerk- en scholingsbijeenkomsten waar professionals ingezet kunnen worden. Tijdens het bestuurlijk overleg is besloten dat het
resterende budget in 2020 ingezet kan worden.

