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Voorwoord
Special Olympics Nederland zet zich, zoals bekend, al jaren in om sportevenementen en
-competities te organiseren voor mensen met een verstandelijke beperking.
Sportevenementen met een nalatenschap, een legacy, zodat na het evenement in de regio
structureel sportaanbod voor mensen met een verstandelijke beperking te vinden is. Zodat
de sporters zich blijven ontwikkelen en werken aan hun gezondheid.
2018 gaat de boeken in als het jaar van de Nationale Spelen in de Achterhoek én de
#PlayUnified campagne. De eerste helft van het jaar lag de focus op de Nationale Spelen. Het
was een onvergetelijk weekend, waar iedereen (sporters, coaches, vrijwilligers én
toeschouwers) met volle teugen van genoot. De sporters hadden een podium om te
presteren en te stralen. Een podium waarop levens veranderden. Dat was in het weekend van
8, 9 en 10 juni al wel te merken, maar met een gemiddeld rapportcijfer van 8,3 blijkt ook niets
minder waar!
Met een uiterst succesvolle Nationale Spelen achter de rug kon de focus verlegd worden naar
de #PlayUnified campagne. Samen met Q&A | Communicatie werden de plannen gesmeed
om een social media campagne te lanceren op 2 en 3 oktober. Een campagne die landelijke
aandacht vroeg voor Play Unified; mensen met en zonder verstandelijke beperking die op de
sportvloer met elkaar in contact komen. Waarbij het niet gaat om het winnen maar om het
samen sporten en daarmee van elkaar te leren. Met als stip op de horizon een inclusieve
samenleving, waarbij het normaal is dat mensen met en zonder verstandelijke beperking
samen sporten. Mensen met en zonder verstandelijke beperking samen in de samenleving!
Er waren 14 topsporters die de #PlayUnified challenge aan durfden te gaan. En met succes,
want met aandacht in DWDD, NOS, NOS Jeugdjournaal, Hart van Nederland, RTL Late Night,
De Telegraaf, het Algemeen Dagblad, NPO Radio 1, NPO Radio 2 en nog heel veel meer werd
de campagne onvergetelijk. Met die 14 topsporters als rolmodel hopen wij dat
sportverenigingen en gemeenten door het hele land het goede voorbeeld gaan volgen.
Dankzij de topsporters en Q&A | Communicatie ligt het succes van de campagne ver boven
onze verwachtingen en is het een mooie stap naar de stip op de horizon; een inclusieve
samenleving.
Met heel veel enthousiasme “kijken wij uit naar de toekomst!”

Ruud Verbunt

Ragna Schapendonk

Matthijs van Doorn

Voorzitter Bestuur

Directeur

Voorzitter Atletencommissie
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Samengevat
Nationale Spelen 2018
Een hoogtepunt in 2018 waren de Nationale Spelen in de Achterhoek. Van 8 t/m 10 juni
gingen maar liefst 2.000 sporters met een verstandelijke beperking de sportieve strijd met
elkaar aan.
Na een spetterende openingsceremonie op vrijdagavond met o.a. minister Bruno Bruins en
Gerard Joling was het zaterdag en zondag tijd om te sporten. Er waren 20 takken van sport
op 14 locaties in 8 gemeenten. Op zaterdag waren de wedstrijden ter voorbereiding op de
finales van zondag, zodat het een eerlijke strijd was voor iedereen. Zo gingen alle sporters
met een (vermoeide) glimlach op hun gezicht naar huis!
Tijdens het weekend was al wel duidelijk dat het een onvergetelijke editie zou zijn, maar met
een gemiddeld rapportcijfer van 8,3 werd dit bevestigd door de deelnemende verenigingen.

#PlayUnified campagne
Na maanden van voorbereiding werd de #PlayUnified campagne op dinsdag 2 oktober online
gelanceerd. 14 absolute topsporters werden uitgedaagd voor een #PlayUnified challenge.
Ireen Wüst, Sjinkie Knegt, Suzanne Schulting, Femke Heemskerk, Joost Luiten, Epke
Zonderland, Kjeld Nuis, Tess Wester, Anna van der Breggen, Laura Dijkema, Maartje Paumen,
Arjen Robben en Marit Bouwmeester gingen allemaal hun uitdaging aan!
De Nederlandse topsport omarmde de #PlayUnified campagne massaal. De challenges
tussen de Special Olympics sporters en topsporters zijn hartverwarmende ontmoetingen
geworden. Hierdoor maakt #PlayUnified zichtbaar en voelbaar dat inclusieve ontmoetingen
van belang zijn.
#PlayUnified bewijst de kracht van samen sporten: hartverwarmende, gelijkwaardige
ontmoetingen waar sporters met en zonder beperking door worden geïnspireerd.

Healthy Communities
Het overkoepelende gezondheidsprogramma richt zich op een gezonde leefstijl van onze
sporters. Sport en gezondheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en daar willen wij
onze sporters, begeleiders en partners bewust van maken!
In 2018 lag de focus op Healthy Athletes tijdens de Nationale Spelen in de Achterhoek. Er was
echter ook aandacht voor het Scoor je PR programma en werd er gewerkt aan nieuwe
initiatieven, verbindingen en samenwerkingen.
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1. Special Olympics
Special Olympics Nederland is dé sportorganisatie voor mensen met een verstandelijke
beperking. Naast de vele gezondheidsvoordelen geeft Special Olympics de sporters een kans
om te stralen op een podium. Een podium die hen meer zelfrespect en zelfvertrouwen geeft.
Zij worden mondiger, zelfstandiger en leren opkomen voor hun eigen belangen. Daarmee
verbetert de kwaliteit van hun leven en neemt hun geluksgraad toe.

1.1

Missie en visie

MISSIE
Gedurende het hele jaar sport voor mensen met een verstandelijke beperking stimuleren,
zodat zij continue de kans krijgen om zich te ontwikkelen, plezier te beleven, moed te tonen
en dit te delen met hun naasten.
Deze missie is al 50 jaar de missie van Special Olympics en het blijft de basis. Sport is de kern
en het middel voor Special Olympics om verandering te bewerkstelligen. In de afgelopen
jaren is er veel bereikt. De VN conventie met rechten voor mensen met een beperking (in
2016 in Nederland geratificeerd) en het WHO World Report on Disability hebben geholpen
om mensen met een beperking te zien als gelijkwaardige mensen die zo zelfredzaam mogelijk
dienen te functioneren in onze maatschappij. Tegelijkertijd is er nog veel te doen om taboes
te doorbreken en stigma te laten verdwijnen en inclusieve samenleving te realiseren.
VISIE
Sport opent harten en beïnvloedt houding en gedrag jegens mensen met een verstandelijke
beperking positief. Sport creëert wereldwijd een inclusiev e samenleving.
Special Olympics levert niet alleen een belangrijke bijdrage aan het fysieke, mentale en
sociale welbevinden van de sporter, maar levert daarnaast ook een belangrijke en onmisbare
bijdrage aan een positieve beeldvorming van mensen met een verstandelijke beperking als
volwaardige burgers van onze samenleving.
Changing lives. Changing attitudes!
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1.2 Special Olympics doelgroep
Special Olympics sportactiviteiten, zijn bedoeld voor mensen met:
een verstandelijke beperking, ongeacht de mate van beperking en of er sprake is van



een meervoudige beperking; of met
een cognitieve achterstand volgens vastgestelde standaardmethoden zoals IQ testen



of andere methoden die algemeen geaccepteerd zijn door deskundigen; of met
een nauw verbonden ontwikkelingsbeperking; functionele beperkingen in zowel leren



in het algemeen als aanpassingsvaardigheden (zoals in recreatie, werk, onafhankelijk
leven, zelfstandigheid).

1.3

Special Olympics filosofie

Special Olympics activiteiten zijn competities met specifieke regels; deze behelzen veel meer
dan alleen maar bewegen, maar daadwerkelijk presteren op ieder zijn of haar eigen niveau.
Special Olympics onderscheidt zich tegelijkertijd van andere sportorganisaties door een
breedtesportformule met internationale allure en een consistente visie op wedstrijden:


Gelijkwaardige kansen: elke sporter krijgt een gelijke kans om tijdens een wedstrijd
uit te blinken. Het fundamentele verschil tussen Special Olympics wedstrijden en
wedstrijden van andere sportorganisaties is dat alle mensen met een verstandelijke
beperking, ongeacht hun prestatieniveau, kunnen deelnemen aan wedstrijden en een
kans maken om te winnen. Zij sporten tegen anderen met een gelijk prestatieniveau.
De indeling van sporters geschiedt door gebruik te maken van het principe van
‘divisioning’. Vervolgens is elke wedstrijd een finale met medaillekansen voor iedereen.



Meedoen is belangrijker dan winnen: natuurlijk is winnen bij Special Olympics
activiteiten belangrijk, maar meedoen is minstens zo belangrijk. Special Olympics
wedstrijden worden dan ook beoefend in de ware Olympische gedachte. De eed die
door de sporters wordt afgelegd luidt dan ook:
“Let me win. But if I cannot win, let me be brave in the attempt”
“Ik ga voor de overwinning. Maar door mijn inzet ben ik al winnaar” 1
 Voor iedereen: de wedstrijden staan open voor iedere sporter met een verstandelijke
beperking.
 Meer dan sport. Special Olympics biedt programma’s aan die verder gaan dan de
sport en zorgen voor sociale contacten, verbetering van gezondheid, meer
zelfvertrouwen, zelfredzaamheid, positieve beeldvorming en verlaging van
zorgkosten: Healthy Athletes, Torch Run, Play Unified en Athlete Leadership. Sport
niet alleen als doel op zich, maar ook als middel tot verbetering van de kwaliteit van
leven van mensen met een verstandelijke beperking.

1

Vrij vertaald naar het Nederlands door de Atletencommissie Special Olympics Nederland.
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1.4 Special Olympics 50 jaar
2018 was een feestelijk jaar voor Special Olympics; 50 jaar eerder werd Special Olympics Inc.
namelijk opgericht door Eunice Kennedy-Shriver. Op 20 juli 1968 werd de eerste Special
Olympics Summer Games ooit georganiseerd. Tijdens het evenement in Chicago kregen
mensen met een verstandelijke beperking voor het eerst de kans om met elkaar de sportieve
strijd aan te gaan.
Om dit te vieren en aandacht te vragen voor een inclusieve samenleving, kleurde op vrijdag
20 juli wereldwijd meer dan 170 gebouwen rood. Van de Empire State Building tot aan de
Sydney Opera House, van de London Eye tot aan het Olympisch Stadion in Berlijn. In
Nederland kleurden vijf gebouwen rood: de Domtoren in Utrecht, het Olympisch Stadion in
Amsterdam, DE KOM in Nieuwegein, SX in Eindhoven en de Nieuwe Toren in Kampen!

50 jaar later is er veel veranderd voor mensen met een verstandelijke beperking en kunnen
‘onze sporters’ jaarlijks meedoen aan de vele regionale, nationale en internationale Special
Olympics evenementen. Met dank aan onze vrijwilligers. Daarom werden op vrijdagavond 21
september onze vrijwilligers in de spotlight gezet. Om hen te bedanken voor hun bijdrage aan
Special Olympics tot nu toe.
Het was een feestelijke avond waar het verleden werd gememoreerd maar ook naar de
toekomst werd uitgekeken!
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2. Changing lives
Verbeteren van prestaties van sporters.
Special Olympics is de organisatie die voorop loopt in deskundigheid omtrent sport voor
mensen met een verstandelijke beperking. Elke sporter met een verstandelijke beperking
verdient de kans om zich door middel van sport te ontwikkelen. Special Olympics
ondersteunde en adviseerde in 2018 in het ontwikkelen van sportbeleidsprogramma’s en
wedstrijd- en eventmanagement voor mensen met een verstandelijke beperking op alle
niveaus.

2.1

Sportbonden stimuleren

Special Olympics onderhoudt contacten met de bonden die G-sport ontwikkelen en
organiseren. Het doel van de overleggen is de mogelijkheden voor mensen met een
verstandelijke beperking te vergroten en bonden te ondersteunen bij het ontwikkelen van
sport voor mensen met een verstandelijke beperking. Acties varieerden van adviseren bij het
opzetten van de competities in regio’s, organiseren van evenementen ter sportstimulering
maar ook het verstrekken van handreikingen van aangepaste spelregels voor de doelgroep.
De focus in 2018 lag op het ontwikkelen van de sporten basketbal, volleybal en dans.
Tegelijkertijd was het door ontwikkelen van de sporten badminton, bocce en golf ook van
belang. In 2018 heeft volleybal als demonstratie sport op de kalender gestaan van de
Nationale Spelen én het Dela EK Beachvolleybal, wat een aanzet voor de NeVoBo
(Nederlandse Volleybalbond) is om G-volleybal in 2019 op te nemen in hun beleid en
ontwikkeling.
Ook bij basketbal is de basis gelegd voor het definitief opnemen van G-basketbal in de
toekomstplannen van de NBB (Nederlandse Basketball Bond). Basketbal stond al langer op
het programma van de Nationale Spelen, maar de NBB gaat nu bijvoorbeeld ook
onderzoeken of 3x3 een optie is voor de verenigingen van G-basketbal.
Dans is voor Special Olympics Nederland een compleet nieuwe ‘tak van sport’. In
samenwerking met Stichting Danssport op Maat, onderdeel van de NADB (Nederlandse
Algemene Danssport Bond), zijn er twee technisch gedelegeerden aangesteld. Zij hebben in
2018 dans geïmplementeerd zodat vanaf 2019 het als officiële sport op het programma kan
worden gezet.
In 2018 zijn tevens internationale gesprekken gevoerd om hockey als Special Olympics sport
erkend te krijgen zodat Nederlandse G-hockeyers ook de mogelijkheid krijgen om op
internationaal podium te presteren. Hierdoor werd het eerste internationale Special Olympics
Hockey Evenement georganiseerd tijdens de Nationale Spelen in de Achterhoek. Het doel
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voor de komende jaren is om hockey op het programma van alle Nationale Spelen in Europa
te krijgen.

2.2

Changing lives met sportevenementen

De Special Olympics evenementen zijn de ‘core business’ waar het bij Special Olympics
Nederland om draait. De evenementen zijn de aanjagers en uithangborden van de G-sport en
zetten de sporters met een verstandelijke beperking op een podium en in de schijnwerpers.
In 2018 draaide het vooral om de Special Olympics Nationale Spelen en de voorbereidingen
voor de World Games in Abu Dhabi. Maar ook de vier kleinere Special Olympics evenementen
in Nederland, de vijf Unified evenementen (mensen met en zonder verstandelijke beperking
samen sporten) en één uitzending naar een buitenlandse evenement droegen succesvol bij
aan de doelstelling van Special Olympics. Een van de hoogtepunten was deelname van de
Special Olympics inline-skaters aan het (reguliere) WK Inline-skaten in Heerde.
Hieronder staan de verschillende evenementen uit 2018 in de tabel weergegeven. Klik op
het evenement om de leuke verslagen van het evenement te lezen.

Special Olympics evenementen 2018

Aantal sporters

Locatie

Totaal
Nationale Spelen

2.000

Achterhoek

Regionaal Zwem, Voetbal en Badminton Evenement

220

Heerenveen

Nationaal Langlauf Evenement

25

Gouda

Nationaal Shorttrack Evenement

32

Enschede

Regionaal Bowling Evenement

68

Dordrecht

Unified zeilen tijdens de Sneekweek

55

Sneek

Unified Sailing Regatta

35

Rotterdam

Unified Run, Marathon Rotterdam

6

Rotterdam

Play Unified Event

110

Almere

Special KIDS-dag

400+

Breda

6

Monaco

Unified activiteiten

Uitzendingen
Uitzending: Paardrijden in Monaco
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2.3

Deskundige vrijwilligers

De organisatie Special Olympics Nederland heeft een sterke groei doorgemaakt in kwantiteit
en kwaliteit van haar organisatoren en vrijwilligers. Zij ondersteunen en zijn deel van de visie
en missie van Special Olympics .
A D V I E S CO M M I S S I E S P E C I A L O LY M P I C S
De Adviescommissie, bestaande uit vrijwilligers, geeft de directie van Special Olympics
Nederland gevraagd en ongevraagd advies over producten en diensten van Special Olympics
Nederland, die het realiseren van haar beleidsdoelstellingen bevorderen. De adviezen zijn
doorgaans van strategische aard, terwijl operationele adviezen niet zijn uitgesloten. De
Adviescommissie is tevens bereid om in voorkomende gevallen te dienen als ‘sparring
partner’. De Adviescommissie Special Olympics is in 2018 drie keer bijeen geweest.
B I D COM M I S S I E S P E L E N 2020
In 2018 is er een nieuwe bidcommissie samengesteld voor de Nationale Spelen 2022. De
bidcommissie heeft een nieuwe bid procedure ontwikkeld die in 2019 gepubliceerd zal
worden. De bidcommissie wordt geleid door Gerrit van Rijssen (voorzitter), met expertise op
het gebied van logistiek en veiligheid bij grootschalige evenementen. Daarnaast nemen Odin
Wenting (portefeuille: adviseur (binnen)sportaccommodaties), Wouter de Groot (portefeuille:
onderzoek en wetenschap), Maria Hijman (portefeuille: familie), Corine Berkel
(ervaringsdeskundige: directeur Special Olympics Nationale Spelen Achterhoek 2018) plaats.
De bidcommissie adviseert de het bestuur van Special Olympics Nederland over de toewijzing
van het bid.
AT L E T E N CO M M I S S I E
Matthijs van Doorn is voorzitter van de Atletencommissie en heeft als vertegenwoordiger van
de Atletencommissie ook zitting in het bestuur van Special Olympics. De Atletencommissie
adviseert Special Olympics over het beleid, sporttechnische zaken en communicatie.
In het voorjaar van 2018 hebben twee nieuwe leden bij de Atletencommissie, Peter le Clerq
en Louise Dijkstra, voor het eerst zitting genomen in een vergadering. Beiden hebben
deelgenomen aan de World Winter Games 2017 in Oostenrijk. De leden bezoeken regelmatig
verschillende evenementen en zijn daar het gezicht en de stem van de sporters van Special
Olympics Nederland.
De Atletencommissie is in 2018 twee keer bijeen geweest.
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TECHNI SCH GEDELEGEERDEN
In 2018 zijn de 28 technisch gedelegeerden (TD-er) (internationaal) getraind en ingezet ter
ondersteuning bij verschillende evenementen. Zij ondersteunden de organisatoren op
sporttechnisch vlak, keurden de sportaccommodaties en adviseerden over sportreglementen.
Een TD-er is expert in de tak van sport die ze begeleiden en houdt namens Special Olympics
Nederland toezicht op de voorbereiding en uitvoering van alle aspecten rondom de
desbetreffende tak van sport. De belangrijkste taak die de TD-er heeft is het naleven van
het Special Olympics reglement.

G A M E S M A N A G E M E N T S Y S T E M A D V I S E U RS
Voor alle sporten geldt een digitaal registratiesysteem genaamd Games Management
System, kortweg GMS. In 2018 zijn 12 GMS adviseurs aangesteld en getraind door Paul
Hertogh, GMS expert.
Een GMS adviseur ondersteunt het wedstrijdsecretariaat door uitslagen te verwerken in het
systeem tijdens de verschillende evenementen. De belangrijkste taak van een GMS adviseur
is het naleven van de Special Olympics divisionings-regels.

2.4

Healthy Communities

Gezondheid staat steeds centraler in de samenleving en dus ook bij Special Olympics. Er is
tegenwoordig veel bewustwording voor een goede gezondheid in het dagelijks leven. Niet
alleen door bewust te eten en drinken, maar ook door voldoende te bewegen.
Tot en met juni stond de focus binnen het Healthy Communities programma ook op de
Nationale Spelen in de Achterhoek. In aanloop naar de Nationale Spelen werd in Raalte het
Scoor je PR programma uitgevoerd. Tijdens een lokaal zwemtoernooi werd het Scoor je PR
programma uitgelegd en gelijk door 134 sporters uitgevoerd.
Scoor je PR stimuleert sporters hun gezondheid en fitheid te verbeteren met
bewegingsoefeningen, eten en drinken, zodat zij fitter aan de start staan en een persoonlijk
record kunnen scoren.
Alle deelnemende coaches aan de Nationale Spelen werden ook geïnformeerd over de opties
om de gezondheid van hun sporters te verbeteren. Door gezonder te leven gaan hun sporters
immers beter sporten. Ze werden uitgenodigd om het Scoor je PR programma uit te voeren
en tijdens de Nationale Spelen was er veel aandacht voor een gezonde leefstijl.
Tijdens de Nationale Spelen stond Healthy Athletes uiteraard ook op het programma. Bij
Healthy Athletes worden de sporters, in een ontspannen sfeer, gratis getest op één of
meerdere gezondheidsonderdelen: Fit Feet (voeten), FUNfitness (fitheid), Health Promotion
(voorlichting), Special Smiles (gebit) en Opening Eyes (ogen).
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Onze sporters hebben veel vaker dan gemiddeld gezondheidsproblemen die niet altijd
herkend worden. Vaak kunnen onze specialisten de sporters helpen om van klachten af te
komen, waardoor ze de volgende keer (nog) fitter aan de start verschijnen!
Uiteindelijk werden er ongeveer 1.000 screenings uitgevoerd tijdens de Nationale Spelen en
werden sporters aangemoedigd om gezond te eten en drinken.
De Gelderse Sportfederatie bood voorafgaand aan de Nationale Spelen ook acht sport- en
gezondheidsactiviteiten aan, inclusief fittests.
Tijdens de Nationale Spelen is Rob Viveen (Gouverneur van Lions Clubs Nederland) beloond
met de Golisano Health Award. Sinds 2002 coördineert en stimuleert Rob de bijdrage van de
Lions tijdens het Healthy Athletes programma met mankracht en financiële steun. Als blijk
van waardering kreeg hij de Golisano Health Award.
Na de Nationale Spelen is de focus verplaatst naar Den Haag, waar in 2020 de Nationale
Spelen plaats vindt. In aanloop naar 2020 willen wij in de regio meer bewustwording creëren
voor een gezonde leefstijl van mensen met een verstandelijke beperking.
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3. Nationale Spelen
Van 8 t/m 10 juni zijn met groot succes de Special Olympics Nationale Spelen in de
Achterhoek georganiseerd. In 2016 diende de Achterhoek een ambitieus bidboek in voor de
Nationale Spelen, die tot stand kwam door een nauwe samenwerking tussen 8 Achterhoekse
gemeenten, de Provincie Gelderland, MEE Oost, het Graafschap College, de Gelderse Sport
Federatie en een aantal toonaangevende Achterhoekse ondernemers. Onder begeleiding van
Corine Berkel, directeur van de Stichting Special Olympics Nationale Spelen 2018, kregen zij
uiteindelijk een gemiddelde rapportcijfer van 8,3 van de deelnemende verenigingen.
“We hadden al een heel goed gevoel over het evenement, de resultaten bevestigen dat. Het
blijkt dat we samen met onze professionals, vrijwilligers en verenigingen tot grote dingen in
staat zijn in de Achterhoek. Kijk naar De Feestfabriek, die de openingsceremonie heef t
geproduceerd. Kijk ook naar Marveld, dat heel hoog wordt gewaardeerd door onze
sporters.” aldus een opgetogen Corine Berkel.
De resultaten zijn naar aanleiding van een enquête die de Nationale Spelen 2018 heeft
verstuurd naar de 225 verenigingen die sporters hebben afgevaardigd naar het evenement.
Liefst 173 van hen hebben gereageerd, wat neerkomt op een deelnemerspercentage van 77
procent.
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OP E N I N G S C E R E M O N I E
Het weekend begon met een spetterende openingsceremonie onder begeleiding van Erben
Wennemars en Erik Hulzebosch. In stadion De Vijverberg waren op vrijdagavond 8 juni ruim
2.000 sporters, 700 coaches en 10.000 toeschouwers aanwezig. Zij genoten van de
gebruikelijke formaliteiten, inclusief het ontsteken van de Special Olympics vlam, die eerder
die dag werd ontstoken tijdens Olympic Moves op Papendal. Lonneke Slöetjes bracht samen
met Torch Run de Flame of Hope het stadion in.

Minister Bruno Bruins was ook aanwezig in Doetinchem en opende uiteindelijk de Nationale
Spelen officieel:
Lieve mensen, wat geweldig om hier te zijn. Het is nu al een groot feest, dus dat belooft wat
voor het weekend. Hierbij wil ik de Special Olympics Nationale Spelen 2018 in de
Achterhoek voor geopend verklaren. Veel plezier!
Als slotact maakte Gerard Joling er een onvergetelijke avond van voor de deelnemers. De
openingsceremonie werd dan ook met een 9,3 beoordeeld door de deelnemende
verenigingen.
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S P OR T P RO G R A M M A
Op zaterdag en zondag waren de ruim 2.000 sporters actief in 20 takken van sport verdeeld
over 14 locaties verspreid door de hele Achterhoek. Nog nooit eerder stonden er zoveel
sporten op het programma!
De 14 locaties bevonden zich in de 8 Achterhoekse gemeenten; Aalten, Berkelland,
Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oost IJsselstreek en Winterswijk.
De sportlocaties zijn uiteindelijk beoordeeld met een 8,9.
S P E C I A L O LY M P I C S D O R P
Recreatiepark Marveld in Groenlo werd gedurende het weekend omgedoopt tot het Special
Olympics Dorp, inclusief eigen burgemeester Daniël van den Berg. Samen met burgemeester
Annette Bronsvoort van Oost Gelre inspecteerde Daniël het Special Olympics Dorp en was
Daniël degene die het Dorp op vrijdag officieel opende.
Het is hier goed geregeld. Van mij mag het feestje beginnen!
Het merendeel van de sporters overnachtte in het Dorp en waren meer dan tevreden. Alles
was in het Dorp tot in de puntjes geregeld, waardoor zij ook een 8,9 scoorde.
Op de zaterdagavond was ook het feest voor alle deelnemers in het Special Olympics Dorp.
Met een 7,9 kreeg ook de feestavond een ruime voldoende!
H E A LT H Y AT H L E T E S
Net buiten het Special Olympics Dorp was Healthy Athletes waar op vrijdag en zaterdag
diverse test werden uitgevoerd. Bijna 1.000 sporters hebben zich laten testen en adviseren
op verschillende gezondheidsonderdelen. Zo zijn voor 71 hockeyers bitjes gemaakt, wat
financieel mogelijk is gemaakt door Lions Club Nederland. Ook konden sporters voorlichting
krijgen over voeding, daten en relaties.
“Een sporter vertelde dat hij na de Nationale Spelen 2016 verkering had
gekregen met behulp van het boekje Eerste Hulp bij Dating. Nu wilde hij graag
seksuele voorlichting hebben. Onze professionals hebben ook gesprekken
gevoerd met sporters die lesbisch, homoseksueel of transgender zijn,”
vertelt Dilana Schaafsma, Clinical Director Health Promotion.
Uiteindelijk werd het Healthy Athletes programma met een 7,8 beoordeeld.
I N D E ME D I A
Er was ook veel media aandacht voor de Nationale Spelen in de Achterhoek, van lokaal tot
landelijk. Omroep Gelderland was elke dag aanwezig met een cameraploeg. Tijdens de
openingsceremonie verzorgde zij een live-stream en op zaterdag en zondag was
presentatrice Angelique Krüger bij de verschillende sportlocaties en het Special Olympics
Dorp te zien. Klik hier om haar enthousiaste uitzendingen terug te kijken.
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Uiteraard was ook er veel aandacht in de lokale media, maar de Nationale Spelen haalde ook
de landelijke media. Zo was er o.a. aandacht bij NOS, Hart van Nederland én het
Jeugdjournaal.
S OC I A L M E D I A
Op social media was er veel aandacht voor de Nationale Spelen. De Facebook pagina’s van
Special Olympics Nederland en Special Olympics Achterhoek 2018 waren uiteraard
belangrijke zenders, maar ook partners, artiesten (de zogenaamde influencers), sporters en
bezoekers speelden een belangrijke rol hierin. Berichten op Twitter, Facebook en Instagram
werden door de vele volgers gelezen, gedeeld en geliked, met een groot bereik. De beste
Facebook post had een bereik van 13.661 en de beste tweet 13.418.
Bekijk hier een terugblik op de Nationale Spelen 2018.
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LEGACY
Stichting Achterhoek in Beweging gaat ervoor zorgen dat er na afloop van de Nationale
Spelen, sporten voor mensen met een beperking mogelijk is en blijft. Het aantal mensen met
een beperking dat aan sport doet moet stijgen in de Achterhoek. De aandacht en het geld dat
de Nationale Spelen met zich mee heeft gebracht, wil de Achterhoek inzetten om structureel
meer mensen met een beperking aan het sporten te krijgen bij gewone sportclubs.
Achterhoek in Beweging gaat die sportclubs actief benaderen en ondersteunen bij een stukje
deskundigheid.
“Er is geld en menskracht om sportverenigingen te ondersteunen, om meer mensen met een
beperking op te nemen in de club. Voor verenigingen is het echter soms best ingewikkeld:
hoe doe je dat als je op je club maar twee mensen hebt voor een gehandicapten-team? Hoe
begeleid je iemand met autisme, of iemand in een rolstoel? Wij willen clubs daarin
ondersteunen.” aldus Alexander Tempels van de Stichting Achterhoek in Beweging.
Vanaf 2019 gaat Achterhoek in Beweging, samen met Brichbouw Sportondersteuning en
SportMee!, ook de Achterhoekse Unieke Spelen organiseren. Een jaarlijks terugkerend
evenement om sporters met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, van jong tot
oud, kennis te laten maken met het gevarieerde sport- en beweegaanbod in de Achterhoek.
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4. Changing attitudes
Creëren van een positieve houding en gedrag door het verbinden van partijen.
Special Olympics Nederland wil de beeldvorming, houding en gedrag van partijen in de sport
en bij het algemene publiek ten opzichte van de doelgroep positief beïnvloeden. Dit gebeurt
via de diverse evenementen die gedurende het jaar zijn georganiseerd. In 2018 hebben Play
Unified, de nieuwe website en een actiever beleid op social media hier extra goed aan
bijgedragen.

4.1 Play Unified
Sportevenementen blijven de kern van Special
Olympics; sport als plek voor mensen met een
verstandelijke beperking om zelfvertrouwen te
krijgen en zelfredzamer te worden. Het is echter
ook tijd voor de volgende stap; sport als
ontmoetingsplek tussen mensen met en zonder
verstandelijke beperking, onder de noemer Play
Unified.
Sport is bij uitstek de plek waar wij elkaar leren
kennen en wederzijds respect voor elkaar krijgen.
Samen de wereld mooier, gastvrijer en inclusiever
maken, voor iedereen. Dat is de essentie van Play Unified.
Om Play Unified te realiseren is niet alleen de #PlayUnified campagne in oktober gelanceerd,
maar werden ook alle verenigingen met sporters met een verstandelijke beperking
opgeroepen hun eigen #PlayUnified challenge te organiseren. Om de inclusie te vergroten
zijn immers meer ontmoetingen en begrip nodig. Als sportverenigingen het voorbeeld volgen
van de landelijke campagne, dan zijn wij goed op weg naar een inclusieve samenleving. De
stimulering van Play Unified bij verenigingen zal in 2019 ook de aandacht blijven krijgen.
Sport has the power to change the world!
4. 1. 1 N U L M E T I N G
Na oriënterende gesprekken in 2017, kreeg het Mulier Instituut begin 2018 de opdracht om
een nulmeting uit te voeren ten aanzien van de sportdeelname van en het sportaanbod voor
mensen met een verstandelijke beperking, (sport)ontmoetingen en de bekendheid met
Special Olympics Nederland en #PlayUnified.
Bijna 60% van de mensen met een verstandelijke beperking vindt het ook belangrijk én leuk
om in contact te komen met sporters zonder verstandelijke beperking. Toch traint slechts
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12% daadwerkelijk in dezelfde groep. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder
vertegenwoordigers van mensen met een verstandelijke beperking, sportverenigingen en
sportbonden.
De nulmeting werd uitgevoerd met financiering van Grenzeloos Actief. Grenzeloos Actief is
een programma dat gefinancierd wordt door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport, waarbij NOC*NSF, MEE Nederland, Vereniging Sport en Gemeenten, RIVM, Sportkracht
12 en Kenniscentrum Sport de krachten bundelt.

4.2 #PlayUnified campagne
Waar de eerste helft van 2018 in het teken stond van de Nationale Spelen, stond de tweede
helft in het teken van de #PlayUnified campagne.
In 2017 is de samenwerking aangegaan met Q&A | Communicatie voor het lanceren van de
#PlayUnified campagne. Met als doel: meer ontmoetingen tussen sporters zonder en met
verstandelijke beperking.

Na maanden van voorbereiding werd de campagne op dinsdag 2 oktober online gelanceerd.
14 absolute topsporters werden uitgedaagd voor een #PlayUnified challenge. Ireen Wüst,
Sjinkie Knegt, Suzanne Schulting, Femke Heemskerk, Joost Luiten, Epke Zonderland, Kjeld
Nuis, Tess Wester, Anna van der Breggen, Laura Dijkema, Maartje Paumen, Arjen Robben en
Marit Bouwmeester gingen allemaal hun uitdaging aan!
Daar bleef het echter niet bij. De Nederlandse topsport omarmde de #PlayUnified campagne
massaal. Zo initieerde Niek Kimmann en Marjolijn Kroon hun eigen #PlayUnified challenge en
stonden Bibian Mentel en Esther Vergeer ook open voor de challenge. Arvin Slagter en zijn
teamgenoten van Donar werden uitgedaagd door drie basketballers van Basketbal
Vereniging Groningen; een challenge die zij wel aandurfden. Brian van Goethem werd door
wielrenner Richard uitgedaagd voor een fietsduel in Terneuzen.
Alle challenges én acceptaties zijn naast sportief ook hartverwarmend.
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I D E E # P L AY U N I F I E D C A M PA G N E
Hoe creëer je meer ontmoetingen tussen bijzondere sporters (met een verstandelijke
beperking) en sporters zonder beperking? Internationaal moest de campagne aansluiten op
#PlayUnified, de overkoepelende hashtag van activiteiten en campagnes. Het Belgische
bureau LDV Unified had eerder het idee van de challenges bedacht. Sporters met een
verstandelijke beperking dagen hun topsporter uit. Dat basisidee is overgenomen en verder
uitgebouwd en aangepast aan Nederland.
W AT I S H E T D O E L VA N # P L AY U N I F I E D?
Het doel van #PlayUnified is even ambitieus als eenvoudig. Het brengt sporters met en
zonder verstandelijke beperking letterlijk meer met elkaar in contact. Het gaat niet om het
winnen maar om het samen sporten en daarmee van elkaar leren. De campagne is bedoeld
om de Nederlandse sporters en sportclubs daarover te informeren en meer tot elkaar te
brengen.
H OE W E R K T D E C A M PA G N E ?
#PlayUnified is een omvangrijke landelijke social media campagne. Waarin sporters met een
verstandelijke beperking hun grootste sportidool in een uitdagende video of foto (fotograaf
is oud-schaatser Christijn Groeneveld) uitnodigen voor een echt duel. Het betreft de absolute
top van de Nederlandse sportwereld. Die topsporters hebben ook allemaal via (social) media
positief gereageerd op de challenge.
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R E S U LTAT E N # P L AY U N I F I E D
Er zijn diverse resultaten te behalen in de #PlayUnified campagne. Allereerst de challenges,
die allemaal zijn geaccepteerd. Vervolgens moesten de challenges plaats gaan vinden. In 2018
vonden de volgende challenges plaatst:
#1.

Marit & Brian vs Sjinkie Knegt & Suzanne Schulting in het Thialf, Heerenveen

#2.

Niek Kimmann vs Brian bij Sportcentrum Papendal, Arnhem

#3.

Joost vs Marit Bouwmeester op de Kralingse Plas, Rotterdam

#4.

Jeroen vs Maartje Paumen bij Hockeyclub ’s-Hertogenbosch

#5.

Daniëlle vs Bibian Mentel in SnowWorld, Zoetermeer

#6.

Milan vs Tess Wester in Sporthal de Draai in Heerhugowaard

#7.

Irma vs Anna van der Breggen op een dijk nabij Zwolle

#8.

Maartje & Sara vs Ireen Wüst & Kjeld Nuis tijdens de ISU World Cup in het Thialf,
Heerenveen

#9.

Erik vs Epke Zonderland tijdens A Touch of Gold in de Ziggo Dome, Amsterdam

#10. Marjolijn Kroon vs Marian in Topsportcentrum Rotterdam
De doelstelling is om voor de zomer van 2019 alle resterende challenges te laten
plaatsvinden.
Prachtige resultaten op het speelveld, maar ook in de media en op social media zijn de
resultaten ver boven verwachting. Validators monitort vanaf het begin van de campagne tot
en met 31 maart 2019 de gratis mediawaarde die de campagne oplevert, zowel online als
offline. Begin april 2019 verwachten wij de definitieve resultaten hiervan te ontvangen, maar
gezien de vele volgers van de topsporters op social media en de aandacht in de media (van
onder andere Hart van Nederland, RTL Late Night, DWDD, Koffietijd, Tijd voor Max, WNL,
NPO Radio 1, NPO Radio 2, De Telegraaf en de Persgroep) lijkt het nu al een succes.

21 Special Olympics | Jaarverslag 2018

4.3 Vergroten bekendheid
Special Olympics heeft een aantal officiële ambassadeurs die ons helpen bij het uitdragen van
onze visie. Nelli Cooman, Peter Faber, Carl Verheijen en Toine van Peperstraten kregen allen
middelen en handvatten aangereikt om Special Olympics uit te dragen.
NI EUWE WEBSI TE
Na een oriënterende fase in 2017, is in 2018 de sterk verouderde website eindelijk vernieuwd.
De website is visueel aantrekkelijker geworden om zo de sporters ook online een podium te
geven waarop ze kunnen stralen. Tevens is er goed naar de teksten gekeken die op de
website stonden en is er gelet op een goede SEO2.
Door meer berichten te plaatsen, social media te integreren en de website interessant te
maken voor meerdere doelgroepen is www.specialolympics.nl interactief, duidelijk en
inspirerend geworden.

S OC I A L M E D I A
Een logisch gevolg van de nieuwe website is dat ook de social traffic werd verhoogd van onze
social media kanalen.
Mede door de #PlayUnified campagne zijn de doelstellingen voor social media boven
verwachting overtroffen. Acht van de berichten in de top tien van vorig jaar op Facebook
hebben allemaal betrekking op de #PlayUnified campagne. De nummer één positie is echter
weggelegd voor een romantisch huwelijksbericht van onze ambassadeur Lize.
Op Twitter waren negen van de tien berichten over #PlayUnified. Een bericht over de
Nationale Spelen 2018 complimenteerde de lijst.

2

De term SEO staat voor 'Search Engine Optimization', in gewoon Nederlands 'zoekmachine optimalisatie'.
SEO is een verzameling van technieken. Deze technieken zijn gericht op het optimaliseren en verbeteren
van je website voor de vindbaarheid in zoekmachines zoals Google en Bing.
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De top 3 op Facebook:
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De top 3 op Twitter:
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4.4

Empowered partners

De relaties met de partners werden in 2018 wederom versterkt, mede door de
partnerplannen die waren ontwikkeld op basis van de communicatiestrategie voor de
Nationale Spelen. In deze partnerplannen werd gekeken waar wij het partnerschap konden
versterken door verhalen te vertellen van onze sporters en hun unieke prestaties:
 Voor de Rabobank werd een verhaal geschreven over wielrenner Hugo
 Fonds Gehandicaptensport – handbalster Marjolein
 VriendenLoterij – open water zwemmer Bjorn
 Coca Cola – atleet Sander
 Stamhuis – voetbalteam Delta Sports ‘95
De partners hebben een veel grotere bereik dan Special Olympics zelf en een achterban die
vaak nog nooit eerder van Special Olympics had gehoord. Door samen met de partners op te
trekken werd een groot en vooral een nieuw publiek bereikt.
Partner Rabobank Foundation, maatschappelijke partners Fonds Gehandicaptensport en
VriendenLoterij en evenement partners Coca Cola European Partners en Stamhuis leveren
naast de financiële bijdrage een onbetaalbare bijdrage aan het uitdragen van de visie van
Special Olympics Nederland. Zij beïnvloeden houding en gedrag jegens mensen met een
verstandelijke beperking positief waardoor wij gezamenlijk een inclusieve samenleving
creëren.
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5. Bouwen aan de toekomst
De prachtige Special Olympics nationale podia van het afgelopen jaar zijn een grote inspiratie
voor de toekomst. Een toekomst waarin wij verder bouwen aan een ondersteuningspakket
voor fans, organisatoren en partners met als doel Special Olympics nog meer uit te dragen en
kwalitatief goede sportpodia van allure voor mensen met een verstandelijke beperking te
organiseren.
V OOR U I T B L I K 201 9
Het komende jaar staat in het teken van de Special Olympics World Games 2019 in Abu Dhabi,
het European 8-a-side Football in Tilburg, de vele landelijke en regionale evenementen door
het hele land en de voorbereidingen voor de Nationale Spelen 2020 in Den Haag.
In 2019 blijft het stimuleren van Play Unified sportevenementen een aandachtspunt, als
ontmoetingsplek tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking. Zodat wij samen de
wereld mooier, gastvrijer en inclusiever maken. Voor iedereen. Als wij dat doen dan leveren
wij een tastbare bijdrage aan inclusie.
Changing lives. Changing Attitudes.
In 2018 stond Special Olympics Nederland volop in de aandacht van de media, met name
dankzij de Nationale Spelen en de #PlayUnified campagne. Deze media-aandacht en daarmee
de grotere naamsbekendheid hebben ertoe geleid dat de aanvragen van geïnteresseerde
organisatoren voor evenementen is gestegen. De vlucht die de verhalen via social media
hebben genomen, voor een betere herkenbaarheid van het ‘merk’ Special Olympics is
geweldig.
In 2019 wordt het een uitdaging om deze aandacht vast te houden. Door continue inhoudelijk
te blijven communiceren hopen wij de bekendheid vast te houden en ook (nieuwe) partners
te betrekken en stimuleren bij de evenementen.
Changing attitudes!
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6. Financieel
De jaarrekening inclusief toelichting en controleverklaring zijn apart op te vragen bij Special
Olympics Nederland.
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7. Organisatie
Peildatum personeel is 31 december 2018.
Afdeling

Aantal personen

Aantal fte

Directie

1

0,74

Event coördinator

1

0,78

Sports Director

1

1,00

Manager communicatie & marketing

1

0,84

Medewerker communicatie & marketing

1

0,63

Office manager

1

0,74

Totaal

6

4,73

Fleur van de Laar is in 2018 voor de uitrol van het programma Healthy Communities voor
gemiddeld 16 uur per week als ZZP’er ingehuurd via Fiore.
Erik de Winter heeft t/m juni 2018 voor 8 uur per maand ondersteuning en advies gegeven op
gebied van beleid.
Talje Dijkhuis adviseerde in 2018 aanvullend voor 4 uur per maand als ZZP’er op het gebied
van marketing.
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Special Olympics Nederland bestaat uit een werkorganisatie, welke onder toezicht staat van
een bestuur. Het bestuur vergadert minstens vijf keer per jaar en bezoekt alle evenementen
van Special Olympics Nederland. Special Olympics wordt verder ondersteund door vele
‘professionele’ vrijwilligers.
Bestuur

Atletencommissie

Healthy Athletes

Ruud P.G.L.M. Verbunt

Matthijs van Doorn

Hans van den Berg

voorzitter

voorzitter

Special Smiles

Jaap W. Verkroost

Karin van der Meer

Marjolein Coppens

penningmeester

secretaris

Healthy Hearing

Matthijs van Doorn

Lize Weerdenburg

Lotte Enkelaar

Maaike Smit

Global Messenger

Fun Fitness

Govert W. Weinberg

Jarno Brunink

Romy van Hoevelaken

CTAC lid

Health Promotion

Peter le Clercq

Onno Rueck

Directie
Ragna Schapendonk

Colin Huigen

Opening Eyes

Medewerkers

Baries Westphal

Dilana Schaafsma

Thijs van Attekum

Marty Broekman en Natascha

Health Promotion

Event coördinator (vanaf 1 mei)

Bruers sluiten aan namens het

Maartje Teeuwen

Marty Broekman

bureau

Healthy Hearing

Office manager
Natascha Bruers
Sports director & CTAC
vicevoorzitter
Renée de Roon
Medewerker communicatie &
marketing (vanaf 1 april)
Rachel Volle bijgenaamd
Roman-Richardson
Manager communicatie &
marketing

Bidcommissie Nationale
Spelen 2022
Gerrit van Rijssen
voorzitter

Ronald Kreling voorzitter

Corine van Berkel

Jack Adriaensen

Odin Wenting

Jan Branderhorst

Ina Lagro (reserve lid)

Chantal van Drunen

Thijs van Attekum secretaris

Marcel van Galen

Spelen 2022 brengt in

voorzitter

2019 advies uit aan de directie

Koos Feiken

welke kandidaten de Special

Anita de Werd

Olympics Nationale Spelen in

Ina Lagro

2022 mogen organiseren.
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namens het bureau
Torch Run Nederland

Ruud van Wijck

Ragna Schapendonk secretaris

Fleur van de Laar sluit aan

Wouter de Groot

De Bidcommissie Nationale

Wouter de Groot

Fit Feet

Maria Hijman

Commissie Special Olympics

Maria Hijman

Mieke Verheyen

Arthur Huijzer-Trommels
Jeffrey Kater
Bert Koedoot
Berto Nijland
Pieter Vermeulen
Thijs van Attekum sluit aan
namens het bureau

Technisch Gedelegeerden

GMS specialisten

Staf World Games 2019

Jan Blaauw Atletiek*

Paul Hertogh Expert*

Marcel van Galen

Miranda Muller Badminton

Ria Steenpaal Atletiek

Head of Delegation

Jos Wolfs Basketbal

Yvonne Verboeket Atletiek

Natascha Bruers Assistant Head

Pleun Dekker Bocce

Tini van Dorst Bowling

of Delegation

Harke Wersterdijk Bowling

Wim Disselhorst Gymnastiek

Teun van Egmond Ploegarts en

Myrte Eikenaar Golf

Karin Goudbeek Gymnastiek

Vertrouwenspersoon

Evaline Heuvelmans

Jurre Krijgsheld

Nina Huls Assistent Staf

Gymnastiek

Shorttrack/Inline-skaten

Rieke Tibben Assistent Staf

Eske Lombarts Handbal

Cees van der Lans Inline-skaten

Talje Dijkhuis Verslaggever

Elsbeth Ruys Hockey

Elena Verweij Sneeuwsporten

Rachelle Cornelissen-Wenting

Kees Monderen Judo

Franklin van Rooij Wielrennen

Fotograaf

Lianne Sanders Judo

Maria Poiesz Zeilen

Bart Weerdenburg Fotograaf

Hans Versprille, Korfbal

Toon Mul Zeilen

Aad Pietersen Langlauf*

Tom Vermeylen Zwemmen*

Natasja Helgers-Enter
Paardrijden

De GMS specialisten acteerden

Henk Krijgsheld Shorttrack* en

op nationaal en internationaal*

Inline-skaten

niveau in 2018

Theo de Wit* Skiën
Erik Bonthuis Tafeltennis
Ellen van Loevezijn Tennis
Arnold Leenders Voetbal
Wim Heethuis Voetbal
Koos Feiken Wielrennen*
Mark van der Heijden Zeilen*
Ali Kamping Zwemmen
Wendy Scholten Open Water
Zwemmen*
De Technisch gedelegeerden
acteerden op nationaal en
internationaal* niveau in 2018
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8. Colofon
Stichting Special Olympics Nederland
Orteliuslaan 1041
3528 BE Utrecht
085 484 4094
info@specialolympics.nl
www.specialolympics.nl
Kvk nr. 30179857
Coördinatie
Rachel Volle bijgenaamd Roman-Richardson
Fotografie
Rachelle Cornelisen-Wenting, Bart Weerdenburg en Christijn Groeneveld

Digitaal exemplaar, een printexemplaar is eventueel op te vragen.

Iedereen moet kunnen sporten op zijn of haar eigen niveau en plezier staat voorop! Via sport
willen wij de persoonlijke ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking
stimuleren, het zelfvertrouwen en de eigenwaarde van mensen vergroten en bijdragen aan
positieve beeldvorming.
Dit gaat niet zonder de hulp van onze partner en maatschappelijke partners!
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085 484 4094
info@specialolympics.nl
www.specialolympics.nl
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