Beleidskader Aangepast sporten
Inleiding
Gemeente Oss vindt dat iedereen moet kunnen mee doen in de maatschappij. Dit geldt ook voor
kinderen, volwassenen en ouderen met enige vorm van beperking die willen sporten en bewegen.
Hiermee sluiten we aan bij het provinciale sportbeleid en het gehandicapten sportbeleid van de
rijksoverheid genaamd ‘Grenzeloos Actief’. Uit verschillende nationale en provinciale onderzoeken
blijkt dat mensen met beperking, chronische ziekte, gedragsproblematiek of met een slechtere
psychische gezondheid minder sporten en bewegen dan mensen zonder beperking. Juist voor deze
doelgroep is het van belang om voldoende te sporten en bewegen. Niet alleen voor hun
gezondheid, maar ook voor het sociale netwerk.
In de gemeente Oss hebben wij 6.661 inwoners met een motorische beperking, 5.761 inwoners
met een visuele beperking, 3150 inwoners met een auditieve beperking, 6179 inwoners met een
gedragsstoornis, 3200 inwoners met ADHD en 720 inwoners met een verstandelijke beperking. In
deze cijfers zit enige overlap, aangezien iemand met een motorische beperking bijvoorbeeld ook
een visuele en verstandelijke beperking kan hebben. De inwoners met een beperking sporten
aanzienlijk minder dan de inwoners zonder enige vorm van beperking. Van de inwoners zonder
beperking tussen de 19-54 jaar gaat 68% wekelijks sporten, dit percentage ligt 24% hoger dan bij
de inwoners met beperking. Ditzelfde geldt voor inwoners zonder beperking van 55+. Van deze
inwoners sport 54,4% wekelijk, dit percentage ligt 25% hoger dan bij de inwoners met beperking.
Wij vinden dat deze percentages omhoog moeten en gaan ons daarom meer in zetten voor
aangepast sporten.
In dit beleid zijn de kaders geschetst voor de uitvoering. Het beleid is tot stand gekomen in
samenwerking met de doelgroep, het Sport Expertise Centrum (SEC) en verschillende partijen
zoals gezondheidszorg, sportverenigingen en speciaal onderwijs. Hierin wordt ook de verbinding
gemaakt met verschillende beleidsterreinen in het sociale domein.

Ambitie
Sporten en bewegen zijn naast een doel op zichzelf, ook een belangrijk middel voor verschillende
thema’s. Sporten en bewegen zorgt voor een sterker sociaal netwerk en een betere gezondheid
zowel psychisch als lichamelijk. Daarnaast is het een goede vorm van ontspanning. Iedereen moet
kunnen sporten en bewegen in zijn omgeving. Daarom hebben wij als gemeente Oss de volgende
ambitie op het gebied van aangepast sporten:
Alle inwoners van Oss met enige vorm van beperking kunnen sporten en bewegen op hun niveau
binnen de regio Noord-Oost Brabant.

Verbinding sociale domein
Aangepast sporten heeft verschillende dwarsverbanden met andere beleidsterreinen zoals WMO,
gezondheid en sport. Daarnaast levert het een grote bijdrage aan het thema ontmoeten dat ook
deze beleidsterreinen raakt. In onze visie op sport en bewegen staat dat wij groepen mensen waar
sport- en beweegdeelname achterblijft willen helpen om een passende vorm van sport en bewegen
te vinden. Dit sluit aan bij ons WMO-beleid waarin staat dat iedereen moet kunnen meedoen, steun
ondervinden en het leven zelf vorm kunnen geven in de eigen buurt, in verenigingen en in het
werk. Met het beleid aangepast sporten leveren wij hier een bijdrage aan. We sluiten aan bij
positieve gezondheid, waar er juist naar de mogelijkheden van mensen wordt gekeken en niet naar
de beperking. Door meer te gaan bewegen en/of sporten kunnen mensen met een beperking hun
welbevinden verbeteren, een sterker socialer netwerk krijgen en kan de zorgvraag afnemen. Dit
zijn ook de doelen die we willen bereiken met zowel het gezondheidsbeleid, onze visie op sport en
bewegen als het WMO beleid.
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Strategie
De opdracht voor de uitvoering van het beleid wordt via subsidie uitgezet bij het Sport Expertise
Centrum (SEC). Wij geven de kaders voor de uitvoering mee in dit beleid. Naar aanleiding van de
ambitie zijn een viertal hoofdkaders geformuleerd met daaraan gekoppeld een aantal acties. Dit is
het kader voor het uitvoeringsprogramma.
Kader 1: Sportaanbod verbeteren & uitbreiden
Kennis vergroting
We gaan de kennis over de doelgroepen vergroten bij trainers en vrijwilligers van
sportverenigingen. Hiermee willen we bereiken dat het sportaanbod groeit en kwalitatief beter
wordt. We willen ons focussen op een drietal doelgroepen, waarvoor nu weinig sportaanbod is. De
focus ligt op mensen met psychische beperking, een lichamelijk beperking en mensen met een
visuele beperking. Doormiddel van cursussen, opleidingen en kennisuitwisseling tussen
verenigingen willen we de kennis m.b.t. die drie doelgroepen vergroten bij de trainers en
vrijwilligers. Op het moment is er al een programma ‘van patiënt naar sporter’, waarin
trainers/vrijwilligers handvatten krijgen over de omgang met chronisch zieken. Dit programma
blijft ook doorlopen.
Uitbreiding sportaanbod
We gaan het sportaanbod voor de bovengenoemde drie doelgroepen uitbreiden bij de reguliere
sportverenigingen. Hiervoor ontvangen de verenigingen ondersteuning van het sportloket (SEC).
Voor mensen met een lichamelijke beperking gaat het dan vooral om prestatiesporten. We werken
hierbij vraaggericht (0-meting).
0-meting
We voeren een 0-meting uit om zo een goed beeld te krijgen van het huidige sport- en
beweeggedrag van mensen met een beperking. Daarnaast krijgen we met de 0 meting een breder
beeld van de vraag die er speelt onder de verschillende doelgroepen. Het SEC zal deze 0-meting
uitvoeren. Zij hebben het huidige aanbod al in kaart gebracht.
Behoud sportaanbod
Het bestaande sportaanbod bij de sportverenigingen en de evenementen worden gehandhaafd en
waar nodig verbeterd.
Kader 2: Aansluiten bij nationale en provinciale ontwikkelingen
We sluiten aan bij de nationale en provinciale ontwikkelingen betreffende hulpmiddelen en vervoer.
De provincie heeft de ambitie om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn op het gebied van
beschikbaarheid van hulpmiddelen en vervoer.
Kader 3: Brede lokale samenwerking
Om onze ambitie waar te kunnen maken is een goede samenwerking met gemeente, zorg, speciaal
onderwijs, verenigingen en het SEC vereist. Deze samenwerking borgen door een netwerk te
formeren. In dit netwerk zijn partijen vanuit zorg, onderwijs en sportverenigingen
vertegenwoordigd, samen met het SEC en de gemeente. We hebben in dit beleid te maken met
een vraag en behoefte die veranderlijk is. Binnen het netwerk kan deze vraag en behoefte
opgehaald worden. Problemen worden op deze manier snel opgepakt en verholpen. Het netwerk zal
een vervolg zijn op de bijeenkomst die is georganiseerd om de speerpunten van het beleid te
bepalen.
Kader 4: Regionale samenwerking
Sportloket behouden en promoten
Op het moment is er het regionale sportloket Noord-Oost Brabant. Hieronder valt het programma
Uniek Sporten, waarbij vraag en aanbod samen worden gebracht. Het afgelopen jaar is gebleken
dat het sportloket succesvol en waardevol is. Per maand zijn er gemiddeld 11 mensen met een
beperking begeleid naar sportaanbod. Daarnaast zijn er maandelijks 76 website hits die
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daadwerkelijk doorklikken naar hulpmiddelen, vervoer of Uniek Sporten. De website van het
sportloket is zo gemaakt dat inwoners zelfstandig passend sportaanbod kunnen vinden. Het
sportaanbod moet dan wel up-to-date gehouden worden. We gaan het sportloket behouden door
geld vrij te maken voor de uitvoering ervan. Deze uitvoering wordt gedaan door het SEC. In het
afgelopen jaar is gebleken dat het sportloket nog te weinig onder de aandacht is in de zorg,
speciaal onderwijs en bij de doelgroepen zelf. We gaan daarom inzetten op promotie van het
sportloket, zowel lokaal als regionaal. Hier zullen ook de samenwerkingspartners van het netwerk
een belangrijke rol in spelen.
Het regionale sportloket zal alle informatie hebben over financiën (jeugdsportfonds, meedoen is
belangrijker), vervoer, hulpmiddelen, aanbod, evenementen en cursussen. Zowel verenigingen als
mensen met een beperking kunnen hier hulp krijgen bij vragen.
Regionale samenwerking verbeteren
We gaan een structurele samenwerking aan met de regionale gemeentes om het sportloket zo
optimaal mogelijk te laten functioneren. Op deze manier wordt het aanbod op elkaar afgestemd
worden. Deze samenwerking gaat per mei in met de twee omliggende gemeenten Bernheze en
Landerd. Dit willen we de komende 2 jaar uitbreiden naar de gehele regio. De gehele regio bestaat
uit de volgende 11 gemeenten: Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill, St. Hubert, Sint
Anthonis, Landerd, Oss en Uden.
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Rol Sport Expertise Centrum en de gemeente Oss
In het onderstaande diagram is de verdeling te zien in taken van de gemeente Oss en het Sport Expertise Centrum. De gemeente Oss formeert en
organiseert het netwerk en geeft sturing aan het Sport Expertise Centrum doormiddel van dit beleid en de subsidie die zij krijgen. Het Sport Expertise
Centrum is het uitvoerende orgaan voor het beleid en zal de andere hoofdzaken en acties in uitvoering brengen. De acties die het SEC zal uitvoeren zijn
onderverdeeld in lokale acties en regionale acties. Waarbij bij de uitbreiding van het sportaanbod en het aansluiten bij de nationale en provinciale
ontwikkelingen de regio wel wordt meegenomen. Net als dat het behoud en de promotie van het sportloket en de kennis vergroting van
trainers/vrijwilligers ook lokaal zal worden uitgevoerd en effect zal hebben.
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Financiën
Onderstaand zijn de begrotingen weergegeven van het eerste half jaar van 01-07-2017 tot en met
31-12-2017 en van het gehele jaar 2018. De subsidie vanuit de gemeente Oss zal van 1 juli tot en
met 31 december €22.500,- zijn en daarna jaarlijks structureel €45.000,-.
Begroting 1-07-2017 t/m 31-12-2017
Uitgaven
Personele kosten coördinatie Oss
4 uur per week
Personele kosten lokale uitvoering gemeente
Oss
11,3 uur per week
Communicatie & PR
Cursusaanbod
Clinics, events & activiteiten
Totaal

€ 6.000,00
€ 13.250,00

€
€
€
€

1.000,00
500,00
1.750,00
22.500,00

Begroting 2018
Uitgaven (Per jaar)
Personele kosten coördinatie Oss
4 uur per week
Personele kosten lokale uitvoering gemeente
Oss
11,3 uur per week
Communicatie & PR
Cursusaanbod
Clinics, events & activiteiten
Totaal

€ 12.000,00
€ 26.500,00

€
€
€
€

2.000,00
1.000,00
3.500,00
45.000,00
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