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1. Aanleiding
1.1. Inleiding
Nederland telt ongeveer 188.000 mensen met een verstandelijke beperking. Onderzoek heeft
uitgewezen dat sport een grote rol speelt bij de zelfredzaamheid van de mensen met een
verstandelijke beperking. Het zorgt voor een betere fysieke en mentale conditie en daarmee een
betere algemene gezondheid.
Special Olympics Inc. is ’s werelds grootste sportorganisatie voor mensen met een verstandelijke
beperking. Wekelijks sporten er meer dan 4 miljoen sporters in meer dan 170 landen die onder
begeleiding zijn van miljoenen vrijwilligers.
Onder auspiciën van Special Olympics Nederland worden in Nederland worden om de twee jaar de
Special Olympics Nationale Spelen (SONS) georganiseerd op wisselende locaties in het land. Drie
dagen lang beleven meer dan 2000 sporters met een verstandelijke beperking een waar Special
Olympics sportfeest, voor minimaal 12 en maximaal 20 takken van sport. Het is hét grootste
landelijke sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking. Iedereen die ouder is dan
acht jaar en minimaal zes maanden heeft getraind in de betreffende tak van sport kan deelnemen
aan de Special Olympics. Vele sporters gaan dankzij hard trainen en een enorme inzet met mooie
medailles en fantastische herinneringen naar huis.
In 2020 zal Den Haag de stad zijn waar de Special Olympics Nationale Spelen gaan plaatsvinden.

1.2 Special Olympics Inc.
De wereldwijde filosofie van Special Olympics is ‘Changing Lives, Changing Attitudes’ en gebaseerd
op de volgende aspecten:
•
•
•
•

Leren van en plezier beleven aan sport: genieten!
Sporten met en tegen anderen van eenzelfde niveau: eerlijke wedstrijden door een
divisioning systeem zodat iedere sporter zijn succesbeleving kan ervaren.
Verbeteren van de fysieke gezondheid (conditie, motoriek) en het geven van voorlichting.
Evenementen met 'allure' volgens vaste richtlijnen wat een Special Olympics evenement tot
een 'life event' maakt.

Sport als middel tot:
•

Bevorderen van de persoonlijke ontwikkeling.

•

Meer zelfvertrouwen en eigenwaarde met emancipatie en empowerment als resultaat.

•

Positieve beeldvorming ten aanzien van mensen met een verstandelijke beperking.

Special Olympics wil zoveel mogelijk mensen met een verstandelijke beperking de mogelijkheid
geven om aan sport deel te nemen en plezier te beleven. Dit sluit mooi aan bij de doelstellingen van
de gemeente Den Haag.
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1.3 Gemeente Den Haag

1.2.1 Sportnota
De gemeente heeft in de nota ‘Den Haag sportief in beweging, Sport maakt Den Haag sterker' haar
sportbeleid beschreven voor de lange termijn ( 2015-2030).
Hierbij is het uitgangspunt dat alle Hagenaars hun leven lang kunnen sporten en dagelijks bewegen
en dat dit vanzelfsprekend is. Dus ook voor mensen met een beperking. Sport verbindt mensen met
elkaar, het heeft een maatschappelijke functie wat juist ook van belang is om mensen met een
beperking te laten participeren.
Tevens staat in de nota beschreven dat Den Haag elk jaar een groot (top) sportevenement wil
organiseren voor sporters met of sporters zonder beperking. Deze evenementen vergroten het
sportieve imago van de stad.

1.2.2. Uitdaging
Uit onderzoek is gebleken dat sportdeelname van Hagenaars met een verstandelijke beperking
achter blijft ten opzichte van sporters zonder een beperking. Ondanks een duidelijk stijgende lijn en
het nodige aanbod in Den Haag voor mensen met een verstandelijke en ook lichamelijke beperking
ligt hier nog een uitdaging.
Voor een sportvereniging is het nog niet zo gemakkelijk om sport aan te bieden voor mensen met
een beperking. De doelgroep heeft speciale wensen en behoeften waar de vereniging allemaal
rekening mee moet houden. In Den Haag is daarom Stichting Sportbelang SGK al meer dan 50 jaar
actief om met een kleine groep deskundige sportleraren en een grote groep enthousiaste vrijwilligers
de kwaliteit en zorg te kunnen bieden die de sporters nodig hebben. SGK brengt wekelijks al meer
dan 1800 mensen in beweging en dat mogen er nog veel meer worden.
Den Haag wil de sportdeelname versterken en mensen, d.m.v. sport, dichter bij elkaar brengen.
Uiteindelijk moeten Hagenaars met een beperking net zo veel gaan sporten als Hagenaars zonder
beperking. Den Haag wil werken aan haar beleidsdoelstellingen. De Special Olympics Nationale
Spelen in 2020 zal daaraan zeker kunnen bijdragen.
Positieve beeldvorming ten aanzien van mensen met een verstandelijke beperking zal helpen meer
aanbod te creëren. Mogelijk zullen nog meer initiatieven gaan ontstaan.
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1.4 Stichting Special Olympics Nationale Spelen Den Haag 2020

Om de Special Olympics Nationale Spelen te kunnen organiseren heeft Den Haag een nieuwe
stichting opgericht, onder de naam Stichting Special Olympics Nationale Spelen Den Haag 2020
( SONS 2020)
SONS2020 zal een aanbod van 16 toernooisporten organiseren. Daarnaast zullen nog enkele sporten
worden aangeboden in de vorm van clinics en demonstraties. In aanloop naar de Nationale Spelen
worden tijdens andere grote topsportevenementen ook verschillende side events georganiseerd om
zo meer bekendheid en maatschappelijke betrokkenheid te creëren.
Voor de uitvoering zal een projectbureau worden ingericht met een aantal deelgebieden. De
deelgebieden worden aangestuurd door een professional die voor de uitvoering zal worden
ondersteund door vrijwilligers. SONS 2020 zal met vele vrijwilligers georganiseerd gaan worden.
Hiervoor zal een vrijwilligersplan worden geschreven. De vrijwilligers zullen uit alle geledingen van de
Haagse samenleving worden geworven.
In aanloop naar het evenement, maar vooral ook na afloop, worden er blijvende samenwerkingen
gerealiseerd en dat belooft de gewenste boost te geven aan de deelname aan gehandicaptensport in
Den Haag en omstreken.

1.4.1. Samenwerkingspartners
Tevens wordt SONS 2020 met een aantal samenwerkingspartners georganiseerd. Daardoor kan er
veel meer geboden worden dan alleen een mooi sporttoernooi Door de ervaring bij eerdere
evenementen in Den Haag, zoals de Regionale Special Olympics 2012, het WK Hockey 2014 en het
WK Beachvolleybal in 2015, is bekend hoe de samenwerking tussen partijen optimaal kan worden
vormgegeven en is het mogelijk om de inzet van studenten praktisch en functioneel te maken. We
organiseren de Special Olympics Nationale Spelen dus samen met onze partners en daardoor kunnen
we veel meer bieden dan alleen een mooi sporttoernooi. In aanloop naar het evenement, maar
vooral ook na afloop, realiseren we blijvende samenwerkingen en dat belooft een boost te geven aan
de deelname aan de gehandicaptensport in Den Haag en omstreken. Hiermee hopen we dus dat deze
bedrijven zich blijven inzetten voor deze doelgroep, ook na SONS2020.

De samenwerkingspartners:
-

Gemeente Den Haag

-

Stichting Sportbelang SGK

-

Haagse sportverenigingen

-

Zorginstellingen

-

Haagse basisscholen

-

Haagse Hogeschool & ROC Mondriaan

-

Gehandicaptensport Nederland

-

Stichtingen en Fondsen

-

Maatschappelijke organisaties

-

Ambassadeurs
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2 Doelstellingen en Legacy
SONS 2020 belooft een prachtig en succesvol evenement te worden. Maar hoe zorgen we nu dat de
nalatenschap van het evenement voorafgaand, tijdens en vooral na het evenement blijft bestaan?
Met het programma ‘legacy’ in aanloop naar, tijdens en na SONS 2020 willen we niet alleen grote
bekendheid en enthousiasme voor het evenement creëren maar vooral zoveel mogelijk
maatschappelijke spin-off genereren.
Het doel van de side-events in aanloop naar de Spelen is het creëren van bekendheid en
maatschappelijke betrokkenheid. De bedoeling is dat betrokken organisaties ‘meegenomen’ worden
in het enthousiasme van de doelgroep en al in een vroeg stadium worden getriggerd om niet alleen
voor en tijdens, maar ook na afloop van het evenement zich in te blijven zetten voor deze doelgroep.
Hierbij zal ook aandacht zijn voor mensen met meervoudige handicaps en voor unified sporten als
structurele activiteit.
Wij vertalen dit naar vier concrete spin-off doelen met daarbij de doelstellingen voor, tijdens en na
SONS2020.
2.1 Hogere sportparticipatie van Hagenaars met een verstandelijke beperking
Zien sporten, doet sporten. Aansprekende voorbeelden zorgen voor bewustwording en inspiratie van
mensen. Laagdrempelige mogelijkheden om mee te doen aan het evenement of aan de side-events
in combinatie met invloed vanuit de sociale omgeving zoals thuis, school of zorginstelling zorgen voor
activatie. Ook na het evenement spelen scholen, zorginstellingen en sociale omgeving een
belangrijke rol door zelf laagdrempelige sportactiviteiten aan te bieden, of door in samenwerking
met andere partijen uit de stad Hagenaars uit deze doelgroep te enthousiasmeren en te begeleiden
naar sportactiviteiten.

Als we kijken naar de filosofie van Special Olympics komt dit overeen met ‘sporten met en tegen
anderen van eenzelfde niveau: eerlijke wedstrijden door een divisioning systeem zodat iedere
sporter zijn succesbeleving kan ervaren’. Iedereen kan sporten op z’n eigen niveau en draagt dus bij
aan de hogere sportparticipatie. Dit sluit ook aan bij het doel van de gemeente Den Haag om alle
bewoners evenveel kansen te bieden om deel te nemen aan sportactiviteiten.
2018-2019

•
•

•
•

•
•
•

Deelnemende sportverenigingen worden uitgedaagd na te denken
over nieuw aanbod gehandicaptensport.
Scholen uit het speciaal onderwijs gaan samen teams samenstellen
die wekelijks gaan trainen voor de SONS. Deze teams gaan
vervolgens deelnemen aan de reguliere schoolsporttoernooien.
Daar waar financieel ruimte is zal extra beweegaanbod gecreëerd
worden (zorginstellingen, Haeghe Groep).
Ook binnen de zorginstellingen (o.a. Middin, Philadelphia en
Gemiva-SVG) en op de werkvloer (Haeghe Groep) gaan teams
gevormd worden.
VG-sporters gaan deelnemen aan de jaarlijkse Stadsspelen in Den
Haag.
Informatiebijeenkomsten over de doelgroep aan sportverenigingen
worden door diverse organisaties georganiseerd.
Nieuw activiteitenaanbod voor meervoudig verstandelijk
gehandicapten (MATP) in zorginstellingen wordt ontwikkeld.
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Tijdens SONS 2020

•
•

Na SONS 2020

•
•

•
•
•

Finales van bovengenoemde wedstrijden/toernooien worden tijdens
SONS2020 gespeeld.
Teams en individuele scholieren en cliënten nemen deel aan de
SONS2020 wedstrijden.
MATP is een onderdeel van de SONS.
Met alle betrokken partijen in DH (sportverenigingen, zorg,
ondersteunende organisaties, gemeente, wijkorganisaties) wordt
het evenement SONS2020 geëvalueerd. Opdracht bij de evaluatie is
om na te denken welke en hoe succesvolle side-events kunnen
worden voortgezet met als doel een doorlopende
sportparticipatie(levens)lijn (6-80 jaar).
VG-sport vormt een vast onderdeel van de Stadsspelen.
Bij enkele sportverenigingen is er blijvend nieuw aanbod voor de
doelgroep.
Extra beweegaanbod zorginstellingen en de Haeghe Groep is
geborgd.
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2.2 Een sluitende keten/g-sport inclusief denken voor Hagenaars met een verstandelijke beperking

Er is een netwerk waarin diverse sportorganisaties, gemeente, speciaal onderwijs, zorginstellingen en
ondersteunende organisaties losse contacten of structurele samenwerking hebben. Door de losse
contacten in het netwerk te verstevigen tot structurele samenwerking en te ontdekken bij welke
activiteiten, door samenwerking met andere of meer Haagse organisaties meer bereikt kan worden,
ontstaat een sluitende keten in de stad die alle Hagenaars met een verstandelijke beperking
ondersteunt bij hun sport.
Als we kijken naar de filosofie van Special Olympics komt dit overeen met ‘positieve beeldvorming
ten aanzien van mensen met een verstandelijke beperking’. De ambitie is dus dat sporten voor
mensen met een verstandelijke beperking als normaal wordt gezien in Den Haag.

2018-2019

•

•
•

•
•
SONS 2020

•

Na SONS 2020

•

•
•

SGK, andere sportverenigingen, speciaal onderwijs,
maatschappelijke organisaties en de gemeente zorgen ervoor dat
er via naschoolse activiteiten, sporten via de zorginstelling of via
de werkvloer een doorgaande sportparticipatie(levens)lijn
beschikbaar is, waardoor deze groep Hagenaars een leven lang kan
sporten.
Het beweegloket en het project Friends4sport verder ontwikkelen.
Scholing en voorlichting geven over het belang van sport en
bewegingsmogelijkheden voor deze doelgroep bij diverse Haagse
organisaties die te maken hebben met deze groep.
Bedrijven uitdagen om maatschappelijk betrokken te raken bij de
doelgroep (vrijwilligerswerk en financiële ondersteuning).
Stadsdeelkantoren gemeente Den Haag laten meedenken over
activiteiten in het stadsdeel.
Diverse Haagse organisaties die meewerken aan de uitvoering van
SONS 2018 zullen geïnspireerd zijn en willen sparren over
structurele vormen van samenwerking.
In de Haagse sportopleidingen, maar ook in de producten van
sportverenigingsondersteuning door gemeente en sportbonden is
aandacht voor het lesgeven aan mensen met een verstandelijke
beperking.
Het beweegloket bewijst zijn bestaansrecht. Nog meer mensen
met een handicap zijn of gaan sporten.
De samenwerking tussen de zorginstellingen, gemeente en SGK
d.m.v. buurtsportcoach die cliënten van de instellingen laat
sporten en bewegen, is nog intensiever geworden. Nog meer
partijen zijn betrokken om dit sport inclusieve beleid van
zorginstellingen te ondersteunen.
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2.3 G-evenementen serieus onderdeel van het Haagse sportevenementenbeleid

Met het organiseren van SONS2020 laat de gemeente Den Haag zien enthousiast te zijn voor
sportevenementen voor mensen met een beperking. Naast SONS2020 is het de ambitie van Den
Haag om ook andere special- of paralympische evenementen te mogen organiseren.
Als we kijken naar de filosofie van Special Olympics komt dit overeen met ‘sporten met en tegen
anderen van eenzelfde niveau: eerlijke wedstrijden door een divisioning systeem zodat iedere
sporter zijn succesbeleving kan ervaren’ en ‘positieve beeldvorming ten aanzien van mensen met een
verstandelijke beperking’. NU Den Haag enthousiast is om sporten met een verstandelijke beperking
serieuze aandacht te geven, zorgt dit er ook weer voor dat er een positieve beeldvorming komt en
dat iedereen op z’n eigen niveau kan sporten in Den Haag. Dit draagt dan ook bij aan de hogere
sportparticipatie.
2018-2019

•

•

•

SONS 2020

•
•

Na SONS 2020

•
•
•
•

ADO Den Haag in de Maatschappij geeft aandacht aan de Spelen
en blijft het G-voetbaltoernooi organiseren. Spelers geven clinics
op het speciaal onderwijs die meedoen met onderdeel voetbal.
Het ontwikkelen van side events voor G-sporters tijdens grote
sportevenementen/toernooien (o.a. GrandPrix judo, Swimcup, The
Hague Open tennis).
De jaarlijkse sportdag op een Activiteitencentrum van Middin
wordt uitgerold naar de andere zorginstellingen.
Jaarlijkse voetbalwedstrijd Haagse Raadsleden-SGK.
Deelnemers aan de evenementen kunnen ook een team vormen
om deel te nemen aan SONS 2020.
Jaarlijkse sportdag voor Activiteitencentra van Middin,
Philadelphia en Gemiva.
Het is vanzelfsprekend dat tijdens een groot sportevenement de
G-sporter kan deelnemen aan een side-event.
Het jaarlijkse voetbaltoernooi politici-SGK is uitgebreid en is een
vast onderdeel in de Stadsspelen (in meerdere wijken).
Het G-toernooi bij ADO Den Haag blijft voortbestaan.

2.4 Betrokkenheid, positieve beeldvorming en meer sportief contact tussen Hagenaars met en zonder
verstandelijke beperking
De positieve beeldvorming over sport voor Hagenaars met een verstandelijke beperking en meer
sportief contact tussen mensen met en zonder beperking wordt vergroot. Hiervoor gebruiken we
onder andere de side events en onze communicatiekanalen.

Als we kijken naar de filosofie van Special Olympics komt dit overeen met ‘positieve beeldvorming
ten aanzien van mensen met een verstandelijke beperking’. SONS2020 en Special Olympics hebben
hier hetzelfde doel.
2018-2019

•

•

De doelgroep doet mee aan de ontwerpwedstrijd van het
beeldmerk SONS2020. Tijdens de Volvo Ocean Race wordt het
beeldmerk onthuld.
Den Haag leert de Special Olympics kennen via de kernboodschap
'Meedoen? Natuurlijk! Dit gebeurt onder meer via 3 campagnes
o Den Haag wordt supporter van een G-sporter
o De G-parade
8

o De G-challenge
Ontwikkelen van Play-unified (handicap en niet handicap sporten
samen). Voorbeelden zijn het tennis buddy toernooi bij Never Out
Houtrust en het side-event tijdens het EK-beachvolleybal 2018.
• ADO Den Haag is een project gestart om een ADO G team samen
te stellen. Elk jaar vormen nieuwe spelers het team. Hiermee
wordt een podium gecreëerd voor de doelgroep en wellicht ook
toename van het aantal G-voetballers. Het team speelt jaarlijks
een paar wedstrijden tegen de G-teams van andere
eredivisieteams.
• Koppeling Schoolsport Sportsupport:
o De jaarlijkse sportkalender voor onderwijs van
Sportsupport wordt vanaf schooljaar 2018-2019
gekoppeld aan SONS2020: bijv. De Haagse Schoolsport
Olympiade: jaarlijks doen 3000 leerlingen uit groep 8 van
het PO mee aan de Haagse Schoolsport Olympiade: vanaf
2019 ook speciaal onderwijs.
• Voorlichtingsproject voor primair onderwijs ‘Klas op wielen’ (in
Den Haag ‘Aangepast sporten wat is dat’) krijgt een VG-variant.
Leerlingen van het ZMLK-onderwijs gaan ook presentaties geven.
• Colleges over sporten met een beperking worden verzorgd op de
HALO/ Sportkunde opleidingen
• Menu kaart primair en voortgezet onderwijs:
Op deze menukaart staan verschillende activiteiten gericht op g-sport
waar scholen op aanvraag aan deel kunnen nemen in aanloop naar en
tijdens het evenement. Studenten van Mondriaan Sport en Bewegen,
HALO en Sportmanagement (Teamplayers) verzorgen de promotie van
de menukaart.
• Reguliere bestaande wedstrijden en toernooien krijgen een
SONS2020 titel. Winnaars bezoeken SONS2020.
• Maatschappelijke organisaties leveren allen vanuit hun
productenaanbod een bijdrage aan de Spelen: Belangenbehartiger
Voorall toetst de toegankelijkheid, PEP zorgt voor extra
vrijwilligers, Studio Oostrum voor beeldmateriaal en Lions club
Scheveningen voor financiële ondersteuning.
• Sporters die mee doen aan SONS2020 krijgen publieke aandacht in
DH via diverse media.
• Gehandicaptensport Nederland gaat een symposium organiseren.
• Cliënten van zorginstellingen en leerlingen van het Speciaal
Onderwijs helpen mee tijdens de Spelen (bijv. de horeca).
• Den Haag e.o. weet wat Special Olympics is.
• Structurele deelname van het Speciaal Onderwijs aan toernooien
van de schoolsportkalender van Sportsupport.
• Play-unified is voor een aantal takken van sport geïntegreerd
d.m.v. buddy toernooien. Enkele bedrijven zullen hieraan hun
medewerking verlenen.
• Continuering project ‘Klas op wielen’ voor VG-sport.
• Samenwerking met de diverse maatschappelijke organisaties is
een vanzelfsprekendheid geworden.
• In het curriculum van de HHS is structureel aandacht voor
aangepast sporten.
•

SONS 2020

Na SONS 2020
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3 Communicatie
Communicatie speelt een belangrijke rol bij het organiseren van SONS2020. Betrokkenheid, positieve
beeldvorming en meer sportief contact tussen Hagenaars met en zonder verstandelijke beperking is
een belangrijk doel voor SONS2020. In 2017 is een denktank communicatie in het leven geroepen.
Met elkaar zullen ze invulling blijven geven aan de communicatiedoelstellingen van SONS 2020.

De hoofddoelstelling van de communicatie rondom SONS 2020 luidt:
Den Haag kent SONS2020 en doet mee.

Daarbij hoort de kernboodschap:
Meedoen? Natuurlijk!

Met de kernboodschap wordt bedoeld dat iedereen mee zou mogen doen aan SONS2020, van
sporter tot vrijwilligers. Iedereen die zijn steentje bij wil dragen kan en mag meehelpen.
Het doel is om de volgende acties plaats te laten vinden, om zo een sterke communicatie neer te
zetten.
1.

2.
3.
4.
5.

Campagne waarbij sportverenigingen, organisaties, scholen en bedrijven supporter
worden van een G-sporter door:
a) Foto/billboard van de sporter bij de vereniging/bedrijf
b) Financieel 250 euro of een veelvoud daarvan te sponsoren
c) Aanwezig te zijn tijdens de opening
d) Toeschouwer te zijn tijdens het weekend
Story telling van allerlei betrokkenen zoals sporters, ouders of trainers via diverse
kanalen.
Amsterdam heeft de gay pride, Den Haag organiseert de G-parade.
Opzetten van een G-challenge tussen bedrijven onderling.
Social media in diverse vormen inzetten.

Het eerste persmoment zal plaats vinden bij de Volvo Ocean Race. Daar wordt het beeldmerk
onthuld. Mensen met een verstandelijke beperking of Niet Aangeboren Hersenletsel zijn uitgedaagd
om het beeldmerk voor SONS 2020 te ontwerpen.
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