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1 Inleiding
Special Forces is een regionale beweging in Zaanstreek-Waterland die als doel heeft om
sporten en bewegen voor mensen met een beperking mogelijk te maken. Daarbij wordt
sport als middel ingezet om de zelfredzaamheid en (arbeids)participatie van deelnemers te
vergroten. Special Forces staat voor Speciale mensen met Speciale krachten en
mogelijkheden.
Binnen de stichting worden twee programmaonderdelen onderscheiden: Special Forces
Sport en Special Forces Work. Special Forces Sport richt zich primair op de facilitering,
uitbreiding en verankering van het aangepast sporten binnen de sportverengingen en –
aanbieders in regio Zaanstreek-Waterland; middels het aanvullende programma Special
Forces Work wordt de brug geslagen naar verdere integratie in de maatschappij - in de vorm
dagbesteding en/of (on)betaald werk.
Binnen dit beleidsplan worden, na een korte terugblik met behaalde resultaten, missie, visie
en kernwaarden kort toegelicht, doelgroepen omschreven en zijn speerpunten bepaald voor
de komende vier jaar (2020-2024).

2 Korte terugblik: van platform naar stichting
De beweging Special Forces startte in 2013 onder de naam G-platform middels subsidie van
ZonMW. De betrokken partners in het pilotproject waren de zorginstelling de Prinsenstichting,
Rijser Transport, de voetbalverenigingen VPV Purmersteijn, v.v. de Wherevogels, FC
Purmerend en ZVVO, de Martin Luther Kingschool en Spurd (Sportstichting Purmerend). Het
gezamenlijke doel was: het creëren van sportmogelijkheden in Purmerend (en omgeving)
voor mensen met een (verstandelijke) beperking en/of voor mensen met een autisme
spectrum stoornis.
Bij de afsluiting van de pilot in 2015 zijn 77 deelnemers lid geworden bij zeven reguliere
sportverenigingen (in totaal hebben 8 verenigingen deelgenomen). Hiermee is het beoogde
projectresultaat, 24% (is 40) van de deelnemers dat na het kennismakingstraject is
doorgestroomd naar een van de sportverenigingen in Purmerend, ruimschoots behaald.1
Daarnaast is, in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen en de
participatiewet, een bakfietsproject gestart als zinvolle dagbesteding voor
(jong)volwassenen met een verstandelijke beperking.2
Na de pilotperiode maakte Special Forces een professionaliseringslag mee en richtten we in
mei 2018 de stichting Special Forces op. Hierbij stelden wij speerpunten op (zie p. 6) met de
daarbij behorende actiepunten. Dit plan richt zich op de periode 2020-2024.

Na de projectperiode heeft de basketbalvereniging in Purmerend Special Forces benaderd voor deelname aan
het project middels rolstoelbasketbal.
2 De eerste activiteit is dat de berijders (uit de doelgroep) van de bakfiets meel vervoeren van de molen in Beemster
naar een bakker in Purmerend. De professionele begeleiding van de bakfietskoeriers door specialisten van de
Prinsenstichting heeft gezorgd voor borging van dit project.
1
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3 Missie en visie
Special Forces Sport
De belangrijkste doelstelling van Special Forces Sport is het initiëren en organiseren van
sporten en bewegen voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een beperking.
Als uitgangspunt heeft Special Forces Sport: sporten binnen het reguliere
sportverenigingsleven waar mogelijk en sporten in een aangepaste c.q. beschermde
omgeving waar nodig. Bij Special Forces is meedoen het sleutelwoord: meedoen in een
sport, al dan niet binnen een team, bij een sportvereniging of sportaanbieder (non-profit).
Want voor wie meedoet binnen de lijnen, wordt de stap naar actiever participeren in een
breder maatschappelijk speelveld ook makkelijker!
Binnen Stichting Special Forces wordt een totaalconcept beoogd, dat wil zeggen: iedereen
tussen de 4 en 104 met een beperking kan meedoen. Aangepast sporten wordt op
verschillende gebieden gestimuleerd en gefaciliteerd. Dit loopt uiteen van het ondersteunen
en adviseren van verenigingen die een aangepast team willen starten dan wel een
bestaande aangepaste sporttak binnen de verenigingen willen continueren of uitbreiden, tot
het creëren van de mogelijkheden voor een individu met beperking binnen het reguliere
sportverenigingsleven. Special Forces Sport streeft zo veel mogelijk naar sporten op maat en
wil dit bereiken door nog meer vraaggestuurd te werken in plaats van aanbodgericht.

Special Forces Work
Stichting Special Forces heeft een verbindende rol én een voorbeeldfunctie. Stichting Special
Forces wil mede een opstap bieden naar regulier sporten om uiteindelijk toe te werken naar
verdere integratie in het maatschappelijk leven (dagbesteding en (on)betaald werk). Binnen
het programma Special Forces Work wordt nauw samen gewerkt met diverse zorginstellingen
en partijen uit het bedrijfsleven. Special Forces Work is bedoeld voor jongeren en
volwassenen, van wie de verwachting is dat zij (deels) kunnen werken in een meer beschutte
omgeving of bij een werkgever maar die daarbij wel (blijvende) ondersteuning nodig
hebben. De begeleiding naar werk wordt verzorgd door professionals in dienst bij een
participatie- c.q. reïntegratie-afdeling van een zorginstelling. De zorginstellingen zijn
deelnemer/partner van stichting Special Forces en delen de visie middels sport te kunnen
toewerken naar verdere integratie in het maatschappelijk leven.

4 Kernwaarden
Bovenstaande laat zich samenvatten in de volgende kernwaarden: vitaal, betrokken,
verbindend en respectvol.
Stichting Special Forces is zeer nauw betrokken bij de verschillende doelgroepen en probeert
zich zo goed mogelijk in te leven in de persoonlijke situatie van iedere potentiële
sporter/deelnemer. Special Forces is zich bewust van de obstakels en tegenslagen die een
ieder kan ervaren bij het deelnemen aan een sport. Special Forces gaat uit van iemands
mogelijkheden en zet deze voorop in plaats van primair te kijken naar de beperking(en).

Pagina 4 van 7

5 Doelgroepen
Special Forces Sport streeft zo veel mogelijk naar sporten op maat en wil dit bereiken door
vooral vraaggestuurd te werken in plaats van aanbodgericht. Special Forces richt zich op
kinderen, jongeren, (jong)volwassenen en ouderen: kortom iedereen tussen de 4-104 met
een beperking. Special Forces heeft voor ogen zo veel mogelijk te includeren in plaats van
doelgroepen uit te sluiten. Het streven is om iedereen met een beperking - en dus uit alle
doelgroepen - te bedienen. Hieronder vallen kinderen en volwassenen met een:
•auditieve beperking (‘horen’);
doof of slechthorend
•autisme spectrum stoornis3
•chronische aandoening;
o.a. reuma, whiplash, CARA, (ex-)hartpatiënten
•lichamelijke beperking (‘bewegen’);
o.a. motorische beperking, al dan niet afhankelijk van een rolstoel
•psychiatrische aandoening
o.a. angststoornis, stemmingsstoornis, persoonlijkheidsstoornis
•verstandelijke beperking (‘begrijpen’);
o.a. LVB, diverse syndromen en genetische afwijkingen
•visuele beperking (‘zien’);
blind of slechtziend

3

Een autisme spectrum stoornis valt officieel onder psychiatrische stoornissen (DSM V). Vanwege de doelstellingen
van het platform en de focus op deze doelgroep in de beginsituatie plus de gespecialiseerde benadering die deze
doelgroep behoeft, is ervoor gekozen mensen met een autisme spectrum stoornis als aparte doelgroep te
benoemen en niet onder te brengen bij de doelgroep psychiatrische aandoening.
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6 Speerpunten 2020-2024


Uitbreiding
 Verenigingen (zowel binnen deelnemende als (nog) niet deelnemende)
 Sportaanbieders
 Evenementen: passend maken van bestaande evenementen voor
verschillende doelgroepen, organiseren van aangepast sportprojecten en
evenementen
 Organiseren van de Special Olympics Nationale Spelen (in oktober 2019 bid
uitgebracht voor 2022)
 Regionale samenwerking (o.a. met Sportkoepel Edam-Volendam en Team
Sportservice Zaanstreek-Waterland)



Communicatie
 Intern
 Transparante en effectieve communicatielijnen binnen participerende
ketenpartners zelf én in onderlinge contacten
Extern
 Uitingen: op sportkleding, vermelding binnen deelnemende verenigingen zelf
 Website: vormgeving en inhoud worden ge-updated, verfrist en van grotere
kwaliteit
 Social media: brede inzet van social media, optimale benutting (o.a. om
doelgroep te bereiken en een interactie mee aan te gaan).
 Uniek Sporten
 Lokale media



Personeel
 Deskundigheidsbevordering van stuur- en werkgroepleden
 Inzet vrijwilligers en studenten



Financiering
 Opstellen sponsorplan
 Benaderen sponsoren
 Structurele subsidie gemeente Purmerend
 Subsidie aanvragen bij omliggende gemeenten



Maatschappelijke participatie
 Stichting Special Forces heeft een voorbeeldfunctie
 Special Forces Work: banden onderhouden met bestaande partners
(zorginstellingen en bedrijfsleven) en aangaan nieuwe contacten t.b.v.
partnership
 Werkervaringsplaatsen vermeerderen (in het kader van maatschappelijk
verantwoord ondernemen)
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Bijlage: Organogram

Uitgangspunt is een dynamische organisatiestructuur waarbij vanuit de stuurgroep meerdere
(sub)werkgroepen kunnen worden geformeerd al naar gelang daar behoefte aan is vanuit
de doelgroep of om het op maat te kunnen maken voor een specifieke doelgroep.
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