
Managementsamenvatting adviesrapport platform voor Mensen met 
een Verstandelijke Beperking (MMEB) 
 
In de interne analyse wordt er gebruikt gemaakt van het 7S model van McKinsey, bestaande 

uit de onderdelen: Systems, Structure, Skills, Shared Values, Strategy, Style en Staff. In de 

externe analyse wordt gebruikt gemaakt van een Macro analyse, waarin de kansen en 

bedreigingen op Demografisch, Economisch, Sociaal-Cultureel, Technologisch, Ecologisch 

en Politiek. Ook wordt een Meso analyse gemaakt, gebaseerd op het 5-krachten model van 

Porter. Daarin wordt gekeken naar de verschillende krachten van concurrenten, partners, 

klanten, leveranciers en substituten, waarbij de laatste twee uit het rapport zijn weggelaten. 

De belangrijkste resultaten uit de interne en externe analyse zijn verwerkt in de volgende 

SWOT-analyse. 

 

Strengths: 

- Flexibele organisatie door platte structuur 

- Combinatie van informaliteit en 

professionaliteit 

- Kennis en vaardigheden op veel 

verschillende gebieden 

- Historisch gezien goede samenwerking 

met gemeente van Heiloo 

- Brede kijk op sport in Heiloo 

- Heiloo is een relatief rijke gemeente 

Weaknesses: 

- Veel taken op schouders van weinig 

mensen 

- Relatief afhankelijk van vrijwilligers 

- Minimale adaptie van social media 

- Geen ruimte om uit te breiden buiten 

Heiloo 

 

Opportunities: 

- Sporten voor ouderen wordt steeds 

populairder 

- Meer aandacht voor mensen met een 

beperking in de sport 

- Maatschappelijke functie van 

sportverenigingen wordt steeds belangrijker 

- Sport wordt verlegd naar de buurt(kans 

voor meer subsidies) 

- Steeds meer aandacht voor mensen met 

overgewicht 

Threads: 

- In de toekomst minder jongeren in Heiloo 

- Koopkracht van inwoners Nederland is 

gedaald 

- Nieuwe, frisse sporten vaak niet in 

verenigingsverband georganiseerd 

- Aantasting van het milieu door sport komt 

steeds meer aan het licht 

- Nieuwe gemeenteraad in Heiloo 



 

 

De belangrijkste resultaten uit de enquête: 

- Er is over het algemeen een positieve interesse in een sportplatform voor mensen met een 

beperking. Ook is de interesse in verschillende sporten en de dagen waarop de cliënten 

zouden kunnen sporten verdeeld. Al is de zaterdag wel duidelijk de dag waarop de meeste 

cliënten vrij zijn. 

- De begeleiding van de sporten moet volgens de geënquêteerden komen van meerdere 

partijen, voornamelijk de sportvereniging en de stichting/woonvoorziening.  

- De maximale reisafstand voor de cliënten ligt bij de meeste ondervraagden op 0-10 

kilometer. Ook willen de ondervraagden graag dat de cliënten zoveel mogelijk geïntegreerd 

worden met mensen zonder beperking. 

 

De belangrijkste resultaten uit de interviews zijn als volgt: 

- De twee belangrijkste obstakels voor het platform zijn financiën en vervoer. Het probleem 

van financiën is tweeledig; enerzijds de geringe inkomsten van de cliënten en de benarde 

financiële positie van veel stichtingen en woonvoorzieningen, anderzijds de financiële crisis 

en de daarbij behorende teruglopende persoonsgebonden budget. Sportraad zou dit 

(gedeeltelijk) kunnen verhelpen door meer subsidie los te krijgen van de Gemeente of de 

Provincie, en door alternatieve manieren van financiering, bijvoorbeeld door fondsenwerving 

en crowdfunding. 

- Het probleem van het vervoer zit in het feit dat veel cliënten relatief immobiel zijn en veelal 

afhankelijk zijn van anderen voor hun vervoer. Op dit moment gebeurt dit vaak via een extern 

taxibedrijf, wat niet altijd goed loopt. Taxi’s komen te vroeg, te laat of komen soms helemaal 

niet opdagen. Dit zou in Heiloo opgelost kunnen worden door een deal te maken met de 

lokale buurtbus. Buiten Heiloo zal er alsnog gewerkt moeten worden met een taxibedrijf. 

Belangrijk daarbij is wel dat er vanaf het begin goede afspraken worden gemaakt met het 

bedrijf, zodat er hopelijk minder problemen zullen ontstaan met het vervoer. 

- De stichtingen uit Heiloo die te maken hebben met mensen met een verstandelijke 

beperking, beschouw ik niet als concurrenten. Het platform zal zich vooral bezig houden met 

sportverenigingen en stichtingen/woonvoorzieningen en de stichtingen zouden een 

ondersteunende rol kunnen spelen. 

- Voor de cliënten is het belangrijk dat de begeleiding geduld heeft, kalmte uitstraalt en goed 

weet in te schatten wat de cliënten aankunnen. Ook is het handig om clinics te geven van de 

sporten, waardoor de cliënten op een rustige en veilige manier kennis kunnen maken met de 

sport. 

 



De deels daarop gebaseerde adviezen zijn als volgt: 

- Financiën 
1. Fondsen werven door de kennis te gebruiken van de penningmeester van Sportraad 

Heiloo. Hij heeft verstand van dit onderdeel en zou kunnen helpen om extra financiële steun 

te krijgen. 

2. Samenwerking aangaan met stichtingen als Stichting Kees en Stichting Dolfinn. Zij bieden 

financiële steun aan initiatieven voor mensen met een verstandelijke beperking. 

3. Kosten verminderen door middel van subsidie vanuit de gemeente. Is haalbaar dankzij de 

hechte samenwerking van Sportraad Heiloo met de gemeente, maar is de optie die ik het 

minst aanraad. 

 

- Vervoer 
1. Binnen Heiloo zou er gebruik gemaakt kunnen worden van de buurtbus uit het dorp. De 

chauffeurs krijgen dan meer mensen om te vervoeren en de cliënten kunnen sneller, 

betrouwbaarder en goedkoper reizen. Voor de Sportraad is hier het voordeel van dat ze 

meer controle hebben over het vervoer van de cliënten. 

2. Buiten Heiloo zou ik aanraden om te praten met een extern taxibedrijf. Het is daarbij 

belangrijk dat er goede afspraken gemaakt worden voor de cliënten 

3. Een mogelijke oplossing voor individuele cliënten zou kunnen bestaan uit 

vrijwilligersvervoer vanuit Stichting Welzijn Heiloo. Zij hebben op dit moment zes vrijwilligers, 

die zowel binnen als buiten Heiloo cliënten vervoeren. 

 

- Clinics 
1. Ik zou Sportraad Heiloo aanraden om, in samenwerking met geïnteresseerde 

sportverenigingen, clinics te organiseren voor de cliënten. Wel is het belangrijk dat de 

stichting/woonvoorziening ervoor zorgt dat er ook vanuit hen genoeg begeleiding meegaat 

naar de sportvereniging.  

 

- Samen/gescheiden sporten 
Er is een mogelijkheid van integratie van cliënten in een reguliere sportgroep, mits er aan de 

volgende voorwaarden voldaan wordt: 

1. De sport zelf: individuele sporten lenen zich over het algemeen beter voor integratie in een 

reguliere sportgroep dan teamsporten. 

2. Soort en mate van beperking: cliënten met een lichtere beperking zouden zich beter aan 

een reguliere sportgroep kunnen aanpassen dan mensen met een zwaardere verstandelijke 

beperking. 



3. De reguliere sportgroep zelf: wil de groep wel of niet een persoon in hun trainingsgroep 

met een lichte verstandelijke beperking? 

4. De begeleiding: de trainers moeten geduld hebben en goed weten in te schatten wat de 

cliënten wel en niet kunnen. 

 

- Inhoud platform 

Het is de bedoeling dat het platform een plek wordt waar iedereen informatie kan opvragen 

over sporten voor mensen met een verstandelijke beperking in Heiloo. Dat het een 

verbinding wordt tussen de sportverenigingen en de mensen met een verstandelijke 

beperking. 

 

De directe doelstellingen van het platform zouden de volgenden moeten zijn: 

 

1. De sportverenigingen zo goed informeren over mensen met een verstandelijke beperking, 

zodat ze de trainingen kunnen aanpassen op de verschillende beperkingen van de cliënten. 

2. De cliënten en hun ouders en begeleiders zo goed mogelijk informeren over de 

sportverenigingen en overige sportlocaties die sporten aanbieden voor mensen met een 

verstandelijke beperking. 

3. In samenwerking met de sportverenigingen uit Heiloo, de stichtingen/woonvoorzieningen 

uit de regio en de gemeente Heiloo zorgen voor een positieve uitstraling van sporten voor 

mensen met een verstandelijke beperking in de regio. 

4. Het representeren van alle betrokkenen bij het platform 

 

De indirecte doelstelling van het platform zal voort moeten vloeien uit de directe 

doelstellingen en luidt als volgt: 

 

De bekendheid en mogelijkheden van sporten en bewegen voor mensen met een 

verstandelijke beperking vergroten en hierdoor meer mensen uit deze doelgroep aan het 

sporten en bewegen krijgen. 

 

Het team dat verantwoordelijk zal zijn voor het platform, zal verschillende soorten kennis en 

vaardigheden moeten bezitten, zoals iemand die het digitale gedeelte opzet. Daarnaast 

zullen er één of twee vrijwilligers moeten komen die het platform gaan beheren. Ook moet er 

iemand zijn die de contacten met iedereen onderhoudt en nieuwe contacten legt. Daarnaast 

moet er specifieke kennis in huis zijn over de doelgroep en zal er iemand in het platform 

plaats moeten nemen die de tijd heeft om (vooral in het begin) met de cliënten mee te gaan 

naar de sportvereniging.  



 

 
- Vorm platform 
1. Een digitaal platform als basis, met daarbij een stuk persoonlijke begeleiding voor de 

individuele cliënten. Enerzijds zal het digitale gedeelte functioneren als kenniscentrum, 

anderzijds als een etalage waarop de sportverenigingen zich kunnen laten zien, voornamelijk 

visueel. De persoonlijke begeleiding is vooral bedoeld om met de cliënten mee te gaan naar 

de sportverenigingen. 

 

- Vervolgonderzoek 
Ik raad Sportraad Heiloo aan om een vervolgonderzoek te verrichten, voordat er een begin 

gemaakt wordt met het platform. In dit onderzoek zullen de volgende dingen onderzocht 

moeten worden: 
 

1. De financiële benodigdheden voor het platform 

2. Hoe moet het team dat het platform gaat runnen eruit zien? 

3. Mogelijke samenwerkingen met externe taxibedrijven om het probleem van het vervoer 

(voor een gedeelte) te omzeilen. 

4. Kijken naar de marketing en interne en externe communicatie. Hier zal een marketing 

stagiair op gezet moeten worden. Ik adviseer daarnaast om samen te werken met oud-

stagiair Lisa Verhaar, iemand die veel weet over communicatie. 

5. Concrete adviezen voor sportverenigingen en stichtingen/woonvoorzieningen over hoe ze 

het beste kunnen beginnen. 

 

 


