ACTIEPLAN
UNIEK SPORTEN

INLEIDING
Aantrekkelijk sportaanbod voor iedereen

In Meierijstad geloven we in de kracht van sport. De overtuiging dat
sporten en bewegen bijdraagt aan een beter leven vormt de basis van
onze sportambities. Maar sporten en bewegen is niet voor iedereen een
vanzelfsprekendheid. De sportdeelname van inwoners met een beperking
blijft namelijk achter ten opzichte van de sportdeelname van inwoners
zonder beperking. Daarom hebben we in onze sportnota een actielijn
uitgewerkt waarin we stellen dat we een aantrekkelijk sportaanbod willen ontwikkelen voor iedereen. En dus ook voor inwoners met een
beperking.
Weet u nog? In mei 2018 heeft de gemeenteraad van Meierijstad de
Sportnota ‘Sportief in Beweging’ vastgesteld. In deze nota worden de
drie sportambities van Meierijstad uitgewerkt in actielijnen en concrete
acties. De drie sportambities van Meierijstad zijn:
1. Door sporten en bewegen staan nog meer inwoners gezonder,
en hierdoor ook actiever en prettiger in het leven
2. Vitale verenigingen pakken een maatschappelijke rol
3. Voldoende, kwalitatief goede en betaalbare
sportaccommodaties
Alle sportambities van Meierijstad zitten verweven in deze actielijn. Het
ontwikkelen van een aantrekkelijk sportaanbod voor iedereen verhoogt
namelijk de sportdeelname van onze inwoners, met alle gezondheidsvoordelen van dien. Maar ook verenigingen biedt het de kans om nog
vitaler te worden. Sportaanbod voor nieuwe doelgroepen betekent
namelijk nieuwe aanwas van leden en nog meer mogelijkheden om een
brede rol van betekenis te kunnen spelen in de wijk. Daarnaast kunnen
we bestaande accommodaties kwalitatief nog beter maken door te
werken aan de toegankelijkheid en kunnen we ze nog optimaler benutten met andere doelgroepen op andere tijden.

Als koplopergemeente op het gebied van de inclusieve samenleving hebben
wij een ideaalbeeld voor ogen. Dat is een sportwereld waarin iedereen mee
kan doen, jong of oud, met of zonder beperking. Met een sportaanbod dat
gelijke tred houdt met eenieders mogelijkheden en sportvoorzieningen
waarop elke sporter deze mogelijkheden optimaal kan ontwikkelen en
benutten.

Totstandkoming

Dit actieplan poogt om vraag en aanbod rondom het sporten voor inwoners
met een beperking meer bij elkaar brengen. Daarom zijn we intensief bezig
geweest met het inventariseren van de vraag en het aanbod in Meierijstad,
en omgeving. Om de vraag te achterhalen hebben we een behoefteonderzoek uitgevoerd onder inwoners met een beperking in Meierijstad. Inwoners
hadden de mogelijkheid om een online enquête in te vullen. Maar onze
sportcoaches zijn ook met laptop in de hand langs geweest bij sociaalmaatschappelijke organisaties om daar samen met inwoners enquêtes in te
vullen. Naast dit grootschalige behoefteonderzoek zijn een aantal diepte-interviews afgenomen met sporters.
Om een goed beeld te krijgen van het aanbod is een aanbodscan uitgevoerd. Dit heeft ons een overzicht verschaft in de bestaande sportactiviteiten
voor inwoners met een beperking in Meierijstad. Ook hebben we een aantal
diepte-interviews afgenomen met kaderleden van sportverenigingen voor
inwoners met een beperking. Dit om de ondersteuningsbehoefte van sportverenigingen te peilen.
Uiteindelijk hebben we sporters, verenigingen, bedrijven, sociaalmaatschappelijke-, onderwijs- en zorgorganisaties en andere actoren bij elkaar gebracht
onder het mom van een inspiratiesessie. Tijdens deze inspiratiesessie zijn
goede voorbeelden uitgewisseld, en is nagedacht over de vraag hoe we het
sporten voor inwoners met een beperking nog beter kunnen stimuleren en
faciliteren.

VRAAG EN AANBOD
Vraag

Om inzicht te krijgen in de sport- en beweegbehoeften van inwoners uit
Meierijstad met een beperking hebben we een behoeftenonderzoek gedaan.
In totaal hebben 255 inwoners onze enquête ingevuld, al dan niet met hulp
van een begeleider of onze buurtsportcoaches. Het begrip beperking is
natuurlijk breed. Daarom hanteren we een aantal groepen, te weten: inwoners
met chronische aandoeningen, verstandelijke beperking, lichamelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel en psychische- en gedragsproblemen.
Per categorie wordt de beperking gedefinieerd, en worden de behoeften van
deze doelgroep uiteengezet.
Chronische aandoening
Een chronische aandoening is een aandoening waardoor een persoon permanent ongemak of pijn ervaart. Deze aandoening kan een gevolg zijn van
ziekte of ouderdom. De meest voorkomende chronische aandoeningen zijn:
artrose, diabetes, nek- en rugklachten en hart- en vaatziekten.

30% van de Nederlanders heeft één of meerdere chronische aandoeningen.
49% van de Nederlanders met ten minste één chronische aandoening doet
wekelijks aan sport. In combinatie met een fysieke beperking is dat slechts
23% van de Nederlanders.
Voor inwoners van Meierijstad met een chronische aandoening zijn hun
gezondheid en het contact met de belangrijkste beweegredenen om deel
te nemen aan sportieve activiteiten. Gezondheid is ook de belangrijkste
belemmering om deel te nemen aan sportieve activiteiten. Een trainer/coach
die rekening houdt met de (on)mogelijkheden die een aandoening met zich
mee kan brengen is de belangrijkste aanpassing die inwoners met een
chronische aandoening nodig hebben. De vraag wat voor sportieve activiteit
inwoners met een chronische aandoening graag zouden willen beoefenen
wordt veelal beantwoord met zwemmen.
Verstandelijke beperking
Een persoon heeft een verstandelijke beperking wanneer hij of zij een achterstand heeft in zowel intelligentie als aanpassingsgedrag en dit voor het
18e levensjaar is ontstaan. Zwakbegaafdheid heeft veel raakvlakken met een
verstandelijke beperking, waardoor zwakbegaafden soms tegen dezelfde
moeilijkheden aanlopen als mensen met een verstandelijke beperking.
In Nederland hebben zo’n 74.000 inwoners een licht verstandelijke beperking,
en 68.000 inwoners een matig tot ernstige verstandelijke beperking. 1,4 miljoen mensen zijn zwakbegaafd. Aangenomen wordt dat mensen met een
verstandelijke beperking minder sporten dan mensen zonder verstandelijke
beperking, al zijn deze cijfers niet exact bekend.
Inwoners uit Meierijstad met een verstandelijke beperking nemen vaak deel
aan een sportgroep speciaal voor mensen met een beperking, binnen een
sportvereniging. De belemmeringen die zij ervaren zijn divers, namelijk: toegankelijkheid, beperkt aanbod, financieel, te weinig medesporters of het
tijdstip. Een trainer/coach die rekening houdt met de (on)mogelijkheden van
de sporter zien ook de inwoners met een verstandelijke beperking als speciale voorziening die zij het belangrijkst vinden, gevolgd door vrijwilligers
voor vervoer of ondersteuning, en aangepaste groepsgrootte en spelregels.
De sporten die inwoners met een verstandelijke beperking graag zouden
willen beoefenen zijn erg divers: voetballen, zwemmen, fitness, yoga, korfbal
en meer.

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
NAH is een verzamelnaam voor een afwijking of beschadiging van de hersenen die pas na de geboorte is ontstaan. NAH is te verdelen in traumatisch
(bijvoorbeeld door een ongeluk) en niet-traumatisch hersenletsel (bijvoorbeeld door een beroerte of infectie).
Een schatting van de Hersenstichting leert dat in Nederland om en nabij de
650.000 mensen een niet-aangeboren hersenletsel hebben.
Inwoners van Meierijstad met NAH sporten het liefst bij een sportvereniging,
of in medisch/therapeutisch verband. Nu doen zij dat vaak bij een sportvereniging als onderdeel van een behandeling of als lid van een groep
mensen die samen actief beweegt. De speciale voorzieningen die zij nodig
hebben voor het beoefenen van sportieve activiteiten zijn een goede toegankelijkheid van een sportvoorziening, en extra hulp afhankelijk van de
activiteit. Zwemmen en wandelen zijn de activiteiten die men het liefst zou
doen.

Lichamelijke beperking
Mensen met een lichamelijke beperking hebben één of meer functiestoornissen, in samenhang met een permanente lichamelijke afwijking. Dit kan
gaan om een stoornis in het bewegen, zien, horen of spreken. Het gevolg is
dat mensen normale activiteiten, zoals lopen of horen, niet of in mindere
mate kunnen uitvoeren.
Visuele beperking
Mensen met een visuele beperking zijn slechtziend of blind. De beperking
kan zijn aangeboren, maar kan ook pas op latere leeftijd ontstaan. Een
visuele beperking op latere leeftijd wordt veroorzaakt door oogaandoeningen zoals staar of door diabetes. 3,7% van de Nederlanders heeft een
visuele beperking.
De populairste sport voor visueel beperkten uit Meierijstad is zwemmen en
sporten in de openbare ruimte. Veldsporten worden nauwelijks nog beoefend.
Visueel beperkten sporten ook beduidend minder bij een sportvereniging.
Contact met anderen is de belangrijkste reden voor mensen met een visuele
beperking om te gaan sporten. Toegankelijkheid en een beperkt aanbod
zijn de belangrijkste redenen voor visueel beperkten om niet te gaan sporten.
Aangepaste voorzieningen en vervoer zijn speciale voorzieningen die zouden
helpen om het sporten voor visueel beperkten te faciliteren.
Auditieve beperking
Mensen met een auditieve beperking zijn slechthorend of doof. Het gehoor
is dusdanig slecht, dat het verstaan van spraak via het gehoor (met of zonder het gebruik van gehoorapparatuur) moeilijk tot onmogelijk is. Mensen
kunnen slechthorend of doof zijn in één of in twee oren. 2,3% van de Nederlanders heeft een auditieve beperking.
Sportactiviteiten in de openbare ruimte zijn momenteel de populairste sportieve activiteiten voor inwoners van Meierijstad met een auditieve beperking.
Gezondheid is de belangrijkste reden om te gaan sporten. Wat betreft speciale voorzieningen is er het meest behoefte aan een bekwame trainer.

Motorische beperking
Een motorische beperking is een beperking in het bewegen als gevolg van
een ongeluk, ziekte of aangeboren afwijking. Bijvoorbeeld een spierstoornis,
een amputatie of verlamming van ledematen. 7,1% van de Nederlanders
heeft een motorische beperking.
Sporters met een motorische beperking zijn vanwege de vaak specialistische
aard van het beweegaanbod dat zij nodig hebben minder vaak te vinden
in een reguliere sportvereniging. Gezondheid en contact met anderen zijn
de belangrijkste redenen om te gaan sporten. Meer dan de helft van de
motorisch beperkte sporters geeft aan een bekwame trainer nodig te hebben
om te kunnen sporten.
Gedragsproblemen
Wanneer sprake is van herhalend en aanhoudend gedrag dat een negatieve
invloed heeft op het functioneren, is sprake van een gedragsstoornis.
Gedragsproblematiek komt in verschillende vormen voor en er wordt ook
wel over externaliserend gedrag gesproken. Het gedrag is naar buiten gericht,
op de omgeving.

Uit onderzoek in 2010 blijkt dat destijds 5,6% van de kinderen in Nederland
gedragsproblemen heeft. Dit ten opzichte van 2,6% van de volwassenen.
De grootste belemmering voor inwoners van Meierijstad met gedragsproblemen om te gaan sporten zijn een gebrek aan zelfvertrouwen, en
financieel, bijvoorbeeld omdat het te duur is om te gaan sporten. Een
sportieve activiteit die aangepast is aan een beperking of aandoening, of
korting op de kosten zou hen helpen om vaker te gaan sporten. Het merendeel van inwoners met gedragsproblemen geeft aan dat een trainer/coach
die de (on)mogelijkheden van de sporter kent de hulp is die zij het meest
nodig hebben. Zwemmen en voetbal worden vaak genoemd als sporten die
de respondenten graag zouden willen beoefenen.
Psychische problemen
Bijna een op de vijf Nederlanders tussen 18 en 65 jaar heeft in een jaar last
van een psychische aandoening. De meest voorkomende zijn fobieën,
depressies en alcohol- of drugsverslaving. Sporten is geen vanzelfsprekendheid voor hen. Ze hebben vaak een laag vertrouwen in eigen kunnen en
vrezen de vooroordelen van andere sporters.

Aanbod

Aanbodscan
Om inzicht te krijgen in het sportaanbod voor inwoners van Meierijstad met
een beperking hebben we een aanbodscan gedaan. Dit via het regionaal
platform Uniek Sporten. Hier staat al het sportaanbod voor inwoners met
een beperking uit de provincie Noord-Brabant op. Landelijke cijfers wat
betreft het aantal inwoners met een bepaalde beperking hebben we toegepast op het inwoneraantal van Meierijstad, om vervolgens een vergelijk te
kunnen maken met het aantal sportaanbieders.
Wat blijkt is dat er relatief veel aanbod is voor inwoners met een verstandelijke beperking. Veel sportverenigingen hebben aanbod voor deze groep in
de vorm van bijvoorbeeld een G-team. Voor inwoners met een lichamelijke
beperking is er minder sportaanbod. Dit geldt ook voor inwoners met een
chronische aandoening en gedragsproblemen. Echter, belangrijk hierbij is
om te vermelden dat veel inwoners met een chronische aandoening en met
gedragsproblematiek afhankelijk van de ernst van de aandoening of problematiek gewoon met reguliere teams meedoen.
Ondersteuningsbehoefte verenigingen
Verenigingen die sport- en beweegactiviteiten aanbieden aan inwoners met
een beperking hebben een ondersteuningsbehoefte met een aantal onderwerpen. Ten eerste het werven van nieuwe deelnemers. Het is vaak lastig om
de doelgroep te bereiken. Daarnaast zijn er nog maar amper contacten met
relevante sociaalmaatschappelijke organisaties. Een tweede punt is vervoer.
Dit betreft vervoer van individuele sporters naar de vereniging toe, maar ook
zeker het vervoer naar wedstrijden. Omdat er in de regio niet zo veel sportaanbieders zijn voor inwoners met een beperking moet men wanneer
competitie gespeeld wordt vaak erg ver reizen. Dit brengt hoge kosten met
zich mee. Een derde ondersteuningsbehoefte ligt bij het stimuleren van inclusie binnen een sportvereniging. Sporters met een beperking doen mee aan
de sportactiviteiten, maar vaak nog niet aan andere activiteiten bijvoorbeeld omdat de sporters zich hier nog niet helemaal lekker bij voelen.

Resumé vraag en aanbod

De ondersteuningsbehoefte van sporters met een beperking is variabel en
afhankelijk van het type beperking. Hier kunnen we zoals verwacht geen
algemene conclusies aan verbinden. Echter, de motieven om wel of niet te
gaan sporten en de ondersteuningsbehoefte van de verschillende groepen
geeft ons een goed beeld van de vraag. Zo zien we bijvoorbeeld dat zwemmen de meest populaire sport is voor inwoners met een chronische
aandoening, een trainer/coach die rekening houdt met de (on)mogelijkheden
van de sporter een veelgenoemd item is voor eenieder en dat toegankelijkheid nu een reden is voor inwoners met een lichamelijke beperking om niet
te gaan sporten. Allemaal inzichten die we in het volgende hoofdstuk vertaald hebben in concrete acties.
Sportverenigingen die activiteiten (willen) organiseren hebben ondersteuning
nodig bij de werving van sporters, opzet van activiteiten, vervoer en stimuleren van inclusie binnen de vereniging. Deze hulp willen we gaan bieden.
Vooral voor sporters met een verstandelijke beperking is al relatief veel
sportaanbod. Dit wordt vaak georganiseerd door reguliere sportverenigingen,
en in sommige gevallen ook door (para)medische organisaties en sportverenigingen speciaal voor inwoners met een beperking. Voor inwoners met een
lichamelijke beperking is nog wat minder sportaanbod. Sporttrajecten voor
deze doelgroep zijn vaak dusdanig specialistisch van aard dat het voor een
reguliere sportvereniging maar amper mogelijk is om dit te organiseren.
Echter, de gemeentelijke buurtsportcoaches kunnen samen met sociaalmaatschappelijke- en zorgpartners het wel mogelijk maken om sportaanbod
te ontwikkelen voor deze groepen. Met deze partners willen we een aantal
nieuwe sporttrajecten opzetten.

ACTIES
De gemeente Meierijstad is al behoorlijk actief als het gaat om het stimuleren en faciliteren van sporten en bewegen voor inwoners met een beperking.
Op basis van de analyse van vraag en aanbod gaan we in de komende
jaren nog meer acties ten uitvoering brengen. Het overzicht van bestaande
en nieuwe acties wordt uiteengezet in dit hoofdstuk. De acties zijn verdeeld
in de categorieën samenwerking, opleiding, aanbod, inclusie en voorzieningen. Acties die gevolgd worden door een groene ster zijn nieuw.

SAMENWERKING
Netwerkbijeenkomst
In februari 2020 is de eerste netwerkbijeenkomst rondom het thema sporten
en bewegen voor inwoners met een beperking georganiseerd. Dit in de vorm
van een inspiratiebijeenkomst. Samen met sporters, verenigingen, bedrijven,
onderwijs-, sociaalmaatschappelijke- en zorgorganisaties en andere actoren
is nagedacht over een antwoord op de vraag hoe we sporten nog beter
kunnen stimuleren en faciliteren voor inwoners met een beperking. Deze
bijeenkomst is als zeer positief ervaren. Het organiseren van soortgelijke
bijeenkomsten was veelvuldig terug te lezen op de geeltjes met ideeën. Wij
zullen dan ook jaarlijks een netwerkbijeenkomst organiseren voor alle betrokkenen rondom het sporten en beweging voor inwoners met een beperking.

Focusgroepen
Om te zorgen dat sportaanbieders die sport- en beweegactiviteiten aanbieden voor inwoners met een beperking met elkaar en met de gemeente in
gesprek kunnen, organiseren we naast een netwerkbijeenkomst voor alle
betrokkenen een specifieke bijeenkomst voor sportaanbieders. Zo kunnen
zij onder leiding van onze verenigingsadviseur van elkaar en van de gemeente
leren, bijvoorbeeld op het gebied van werving en het stimuleren van inclusie.
Uniek Sporten
Het (digitaal) platform Uniek Sporten brengt passend sport- en beweegaanbod in de regio Meierij in kaart. Het platform helpt sporters bij vragen over
financiën, het zoeken naar een sportmaatje en het vinden van een passende
sport- en beweegactiviteit. Onze sportcoaches maken onderdeel uit van het
regionale samenwerkingsverband. We gaan deze samenwerking continueren
en het platform Uniek Sporten nog bekender maken bij alle betrokkenen
rondom het sporten en bewegen voor inwoners met een beperking.
Subsidiemogelijkheden
Op Europese, landelijke en provinciale schaal zijn er verschillende subsidiemogelijkheden. Bij de verschillende overheidslagen, dan wel bij
maatschappelijke stichtingen of andere initiatieven. Wij hebben deze subsidiemogelijkheden in kaart gebracht en gebundeld in een boek voor
verenigingen. Zo is elke vereniging in Meierijstad op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn.

Samenwerking eerste- en tweedelijnszorg
Eerstelijnszorg is de zorg waar eenieder zonder verwijzing heen kan: de
dokter, tandarts, fysiotherapeut of maatschappelijk werker. Tweedelijnszorg
is de zorg waar men met verwijzing heen kan. Samenwerking met beiden is
belangrijk omdat het sportaanbod een van de antwoorden kan zijn op de
problemen waar patiënten of revalidanten mee kampen. Doorverwijzing
vanuit eerste- of tweedelijnszorg naar sportaanbod moet dan ook gestimuleerd worden.
In 2020 wordt een pilot gestart samen met het Radboud UMC, waarbij
kankerpatiënten doorverwezen worden naar de buurtsportcoaches van de
gemeente Meierijstad. Dit soort samenwerkingen willen we in de komende
jaren nog meer op gaan zetten, als ook met huisartsenpraktijken en fysiotherapeuten. Daarnaast nodigen we deze actoren ook uit voor onze
netwerkbijeenkomsten.

Opleiding
Kadertrainingen
Een bekwame trainer/coach die de (on)mogelijkheden van de sporter kent
is een veelgenoemde wens van de sporters met een beperking uit Meierijstad.
Het Academie voor Sportkader (ASK, NOC*NSF) biedt diverse, toegankelijke
opleidingen voor het training geven aan of coachen van sporters met een
beperking. Kader van verenigingen uit Meierijstad die training (willen gaan)
geven aan sporters met een beperking en hiervoor een cursus willen gaan
volgen bij het ASK kunnen hiervoor een verzoek indienen bij de gemeente
Meierijstad. Daarnaast zullen wij kadertrainingen koppelen aan ons jaarlijks
sportevenement (zie aanbod).

Aanbod
Sportevenement voor inwoners met een beperking
Om inwoners met een beperking kennis te laten maken met een sport, meer
sportaanbod te ontwikkelen en verenigingen de kans te geven om zich te
laten zien aan een potentiele nieuwe leden, zullen wij jaarlijks een sportevenement organiseren voor een bepaalde groep inwoners met een beperking.
Dit doen we met partners zoals bijvoorbeeld de PSV Foundation, het Fonds

Gehandicaptensport Nederland en sportverenigingen. In 2020 stond een
sportevenement voor inwoners met een visuele beperking op het programma.
Dit evenement kon helaas geen doorgang vinden vanwege de coronaperikelen. Dit evenement wordt dan ook verplaatst naar 2021.
PSV Passend Voetbal
Momenteel wordt al samengewerkt met PSV rondom Walking Sports voor
senioren. Deze samenwerking willen we uitbreiden met PSV Passend Voetbal.
PSV Passend voetbal is een initiatief van de PSV Foundation waarbij verschillende (voetbal)vormen aangeboden worden speciaal voor inwoners met
een beperking, uit Meierijstad maar ook elders uit de regio. Dit betekent dat
in Meierijstad dan sporten amputatievoetbal (deels), blindenvoetbal, framevoetbal en electric chair voetbal uitgevoerd worden. PSV Passend Voetbal
zal zich hoofdzakelijk vestigen op het Zuideinderpark (zie voorzieningen).
Hiermee spelen we in op de vraag naar specialistische, aangepaste spelvormen voor inwoners met een motorische en visuele beperking.

Sport+ trajecten
De Sportplus trajecten zijn sporttrajecten voor kinderen van 9 t/m 13 jaar met
een autisme aanverwante stoornis, ADHD, een motorische achterstand of
kinderen die zich niet prettig voelen bij een reguliere sportvereniging. Kinderen kunnen in een veilige omgeving kennis maken met sport, en onder
begeleiding van een gemeentelijke sportcoach zelfvertrouwen opdoen.
Deze sportplus trajecten gaan we continueren.
Sjors Sportief
Sjors Sportief is al jaren een beproefde manier om kinderen kennis te laten
maken met sporten en bewegen. In het boekje dat elk jaar uitgedeeld wordt
aan kinderen in het primair onderwijs is nog geen ruimte voor aangepaste
sportactiviteiten die ook toegankelijk zijn voor kinderen met een beperking.
Deze ruimte moet er wel komen.
Sportmakelaardij
Inwoners uit Meierijstad die op zoek zijn naar een sport kunnen onze buurtsportcoaches benaderen om samen op zoek te gaan naar een sport. Indien
nodig gaat de buurtsportcoach ook de eerste keer mee.
Uniek Zwemmen
In februari 2019 is het pilotproject Uniek Zwemmen Meierijstad gestart. Doel
van dit project is kinderen met extra ondersteuningsbehoefte de gelegenheid
geven om te leren zwemmen. Na een succesvol jaar kunnen we concluderen
dat de eerste kinderen een diploma hebben gehaald en er ook een grote
vraag is in de gemeente. Deze activiteit wordt dan ook structureel opgenomen in het activiteitenaanbod van de gemeentelijke zwembaden.
Eenmalige subsidie
Sportverenigingen die een evenement willen organiseren voor inwoners met
een beperking komen in aanmerking voor een eenmalige subsidie, volgens
de regels van de Subsidieregeling Sport 2020. Zo stimuleren we het organiseren van nieuw sportaanbod voor inwoners met een beperking.

Sporttraject voor inwoners met psychische problematiek
Samen met loop- dan wel atletiekverenigingen en GGZ instellingen willen
we een sporttraject opstarten voor inwoners met psychische problematiek,
zoals een burn-out. Actuele problematiek, zeker in tijden van corona. Elders
in het land zijn al vergelijkbare sporttrajecten uitgewerkt waarbij een groep
inwoners met deze problematiek onder begeleiding van een GGZ professional, sportcoach en de sportvereniging een sport- en leefstijltraject afwerkt.
Personal Coaching
Personal Coaching is een project waarbij studenten van een sportopleiding
één op één gekoppeld worden aan leerlingen in het speciaal onderwijs. In
een aantal weken worden deze leerlingen begeleid naar een sportieve hobby.
In het buitenland heeft deze aanpak voor goede resultaten gezorgd, vandaar
dat we willen onderzoeken of we deze activiteit ook in Meierijstad op kunnen
zetten.

Inclusie
Waarderingsprijs
Om inclusie te stimuleren in Meierijstad zijn de inclusieprijzen in het leven
geroepen. Verenigingen, maar ook ondernemers en andere organisaties die
iets leuks organiseren ter stimulering van inclusiviteit kunnen deze waarderingsprijs winnen. Deze worden uitgereikt in 2020 of 2021.
Stimuleringsregeling toegankelijkheid Meierijstad
Om te stimuleren dat iedereen in onze samenleving mee kan doen, is een
toegankelijkheidsbudget opgericht. Maatschappelijke organisaties, vrijwilligersorganisaties, verenigingen, dienstverleners en ondernemers zonder
winstoogmerk kunnen in 2020 en 2021 een aanvraag indienen voor dit stimuleringsbudget. Dit kan ten behoeve van sociale, fysieke en digitale
toegankelijkheid zijn.

Voorzieningen
Zuideinderpark
Om het PSV Passend Voetbal, en in de toekomst andere sporttrajecten voor
inwoners met een beperking, goed te kunnen faciliteren willen we het voormalig korfbal- en handbalcomplex op het Zuideinderpark aanpassen zodat
het optimaal toegankelijk is voor eenieder. De huidige gebruikers van het
Gilde Sint Catharina en Barbara zijn graag bereid om als gastheer op te
treden. Het Zuideinderpark is een ideale locatie, daar het centraal in Meierijstad ligt, goed toegankelijk is met de auto en het openbaar vervoer en het
onderdeel is van een cluster van sportparken en sportverenigingen. Daarnaast liggen er nu enkele mooie sportterreinen die nog op zoek zijn naar
een goede bestemming.
Vervoer
Samen met de Provincie Noord-Brabant en de gemeenten uit de VSG regio
willen we de mogelijkheden onderzoeken om een provinciale, dan wel regionale vervoersregeling in het leven te roepen zodat sporters makkelijker naar
een sportactiviteit kunnen, als ook verenigingen die vaak wat verder uit elkaar
liggen makkelijker tegen elkaar kunnen spelen.

