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Voorwoord
Voor u ligt het beleidsplan van “De Brug” provincie Groningen. Die tot stand gekomen is
na het constateren van een aantal “probleempunten” binnen de stichting, waarna na veel
overleg momenten binnen vergaderingen van het algemeen bestuur uiteindelijk gekomen
is tot het plan zoals het nu voor u ligt.
Dit plan zal de komende vier jaar dan ook een leidraad zijn voor “De Brug” provincie
Groningen die zich in blijft zetten voor de doelgroep: mensen met een (verstandelijke)
handicap in de provincie.
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Samenvatting
Sport en bewegen geeft een zinvolle invulling aan het leven, ook voor mensen met een
(verstandelijke) handicap en maakt het mogelijk om op actieve wijze te socialiseren en
integreren met reguliere sportbeoefenaren.
Doelstelling van “De Brug” provincie Groningen is daarom:
Een actieve bijdrage te leveren aan het mogelijk maken van deze zinvolheid van het
leven en streeft daar waar het mogelijk is naar organisatorische integratie.
De plannen daarvoor zijn als volgt:
Een nieuwe missie, visie en doelstellingen voor de stichting, namelijk:
Visie
Sport en bewegen maakt mensen met een handicap “fit” voor het leven
Missie
“De Brug” provincie Groningen is dé organisatie die sport en bewegen voor mensen met
een verstandelijke handicap mogelijk maakt.
Doelstellingen voor de komende vier jaar zijn:
- De participatiegraad van mensen met een (verstandelijke) handicap in sport en
bewegen verhogen tot 25%.
- Het aantal mogelijkheden om te sporten en te bewegen in georganiseerd of anders
georganiseerd verband zodanig vergroten dat er in 2012 voor mensen met een
(verstandelijke) handicap binnen een straal van 10 km. de mogelijkheid bestaat één
of meer sporten of bewegingsactiviteiten te bedrijven.
- De kwaliteit van het sport- en beweegaanbod te vergroten door het opleiden van 10
vrijwilligers per jaar vanaf 2009 en door certificering van de stichting in de komende
4 jaar tot verantwoord sport- en beweegaanbod voor mensen met een handicap.
- Vergroten van de bekendheid en het imago van de gehandicaptensport in de
provincie Groningen zodat 10% van de mensen in de provincie weet wat “De Brug”
provincie Groningen doet en voor welke doelgroep.
Waarbij “De Brug” provincie Groningen de volgende subdoelstellingen heeft
geformuleerd:
§
De gemeenten in de provincie warm maken voor de gehandicaptensport, door
sport als middel te zien voor volwaardig burgerschap, 70% van de gemeenten
moet “De Brug” provincie Groningen kennen.
§
Jeugd met een handicap bereiken door middel van het project: School en Sport
Speciaal Groningen op alle “speciale” scholen in de provincie.
§
Doormiddel van het zijn van een kennis & expertise pool moet 80% van de
aanvragen als positief afgehandeld betiteld worden door de doelgroep of de
daarbij behorende begeleiding.
Hoe dit te verwezenlijken?
Om de beschreven doelstellingen ook daadwerkelijk te verwezenlijken moet “De Brug”
provincie Groningen zich de komende jaren richten op de volgende vier pijlers:
- Het ontwikkelen van website met daar een Kennis & Expertisepool op voor zowel de
doelgroep als vrijwilligers van de stichting.
- Sportparticipatie door middel van organisatorische integratie het sporten bij de
reguliere sportvereniging stimuleren en zo de participatie in zijn geheel te verhogen.
- Het zijn van een Sport- en bewegen koepel waarbinnen een duidelijk beleid is om
sport in de verschillende regio’s op een zelfde manier aan te bieden.
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-

Het vrijwilligersbeleid moet zo aangepast worden dat er per jaar in ieder geval tien
nieuwe vrijwilligers komen binnen de stichting en deze ook mogelijkheden hebben
zich te ontwikkelen.

Al de hierboven beschreven vier pijlers zijn aan de hand van doelen en het daarbij
gewenste resultaat in 2012 zijn uitgeschreven tot aan een plan van aanpak.
Belangrijkste aanbevelingen/ adviezen voor “De Brug” provincie Groningen:
1)
De basis van de stichting zoals die nu is moet behouden worden.
2)
Zorg voor een duidelijke basis waardoor vrijwilligers weten wat er van hen
verwacht wordt (als ze vrijwilliger worden) en ook mogelijkheden hebben tot
doorgroeien binnen de stichting.
3)
Ontwikkel en onderhoud een webportal voor de doelgroep (verstandelijk)
gehandicapten in de provincie Groningen. Zodat vraag en aanbod verzameld zijn
op een site en het voor de doelgroep makkelijk zoeken is naar een passende sport
dicht in de omgeving.
4)
Integreer het project: School en Sport Speciaal Groningen binnen de stichting.
Koppel nu bestaande informatie en voeg dit samen zodat het plan ook door
andere personen uitgevoerd kan worden
5)
Benader woonvoorzieningen persoonlijk om zo de doelgroep die daar woont warm
te maken voor.
6)
Als laatste is het belangrijk een keer per twee jaar onderzoek uit te voeren, dit om
zo tot een kritische evaluatie te komen van alles wat nu gedaan wordt.
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Legenda
Woord of afkorting:

Uitleg:

MT

Managementteam

AB

Algemeen Bestuur

TC

Technische Commissie

Organisatorische Integratie (OI)

Het laten sporten van mensen met een
(verstandelijke) handicap bij de reguliere
sportvereniging
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Hoofdstuk 1: Beschrijving van de organisatie
§ 1.1 Historiek
“De Brug” provincie Groningen is de organisatie voor sport en bewegen voor mensen met
een (verstandelijke) handicap. Dit varieert van gezellig een potje dammen met elkaar tot
het actief deelnemen aan NK’s en de World Games Special Olympics.
"De Brug" provincie Groningen is mede ontstaan vanuit initiatieven van de
oudervereniging "Helpt Elkander" (de huidige VOGG). Deze vereniging organiseerde in
eerste instantie spelmiddagen. Het aanbod werd al snel uitgebreid met sportactiviteiten
als wandelen en zwemmen voor kinderen en volwassenen. Er ontstond een
samenwerking met de oudervereniging "Philadelphia".
De activiteiten werden gehouden in de stad Groningen. In 1968 is het wandelen gestart.
In oktober 1969 volgden de zwemactiviteiten bij de in gebruikneming van het nieuwe
instructiebassin in het Noorderbad en uitbreiding van het Helperbad. In die periode
kregen de ouderverenigingen bezoldigde ondersteuning van de Noordelijke Stichting
Voorziening Geestelijk Gehandicapten (NSVGG). Er werd een stichting opgericht om sport
en spel voor mensen met een verstandelijke handicap (toen nog geestelijk
gehandicapten genoemd) te bevorderen over de gehele provincie. Deze stichting kreeg
de naam: "Stichting Sport en Recreatie Geestelijk Gehandicapten Groningen" - afgekort
SSR GGG. De ondersteuning van de NSVGG werd in 1973 beëindigd. Het aantal
deelnemers bleef echter sterk groeien. Om dit alles in goede banen te kunnen leiden,
zowel financieel als organisatorisch, werd besloten tot de oprichting van een nieuwe
stichting. Op 27 maart 1975 is de stichting, die later de naam "De Brug" provincie
Groningen kreeg, opgericht. De oprichting van een nieuwe stichting was ook nodig,
omdat de NSG (Nederlandse Sportbond voor mensen met een verstandelijke handicap),
die op 10 mei 1973 was opgericht, een provinciale overkoepeling in Groningen wenselijk
achtte. "De Brug" provincie Groningen had tot die tijd grotendeels een stad-Groninger
karakter, evenwel met de duidelijke opzet zoveel mogelijk de hele provincie te gaan
bestrijken op het gebied van sport, spel en recreatie voor verstandelijk gehandicapten.
In 1977 is dat doel bereikt. Er zijn dan 9 regionale afdelingen in de provincie Groningen.
§ 1.2 Organisatie

Bestuur

Managementteam
Prov. coördinator
Technische commissie

Andere commissies

Regio’s
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Organisatie “De Brug” provincie Groningen ziet er in het kort als volgt uit:
Het bestuur wordt gevormd uit bestuursleden van de negen regionale regio’s
(elke regio levert twee personen)
Uitvoerende + beleidsvoorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd door
het MT
Onder verantwoordelijkheid van het MT staat de TC.
De regionale autonome afdelingen hebben allemaal een eigen bestuur en
contactpersonen voor de verschillende takken van sport.
§ 1.3 Deelnemersaantallen
"De Brug" provincie Groningen zag het aantal deelnemers geleidelijk groeien. Zo werd
het hoogtepunt qua aantal deelnemers bereikt in 1999, "De Brug" provincie Groningen
had op dat moment 1123 deelnemers die begeleid werden door 379 vrijwilligers. Op dit
moment zijn er 965 deelnemers en 359 vrijwilligers actief bij “De Brug” provincie
Groningen. Zie hieronder het complete overzicht deelnemersaantallen en vrijwilligers.
1500
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500

vrijwilligers
0

1988 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

deelnemers 694
vrijwilligers
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1024
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393

394
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385
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409

382

Tabel/grafiek 1.1: overzicht deelnemersaantallen

§ 1.4 Activiteitenaanbod
Onder leiding van grotendeels vrijwillig kader kan worden deelgenomen aan een of meer
van onderstaande activiteiten:
·
Dammen
·
·
Darts
·
·
Judo*
·
·
Kanoën
·
·
Sjoelen
·
·
Tafeltennis
·
·
Vissen
·
·
Zwemmen
* D.m.v. organisatorische integratie ondergebracht

Dansen (stijl/volks)
Gymnastiek
Paardrijden
Schaatsen
Sportinstuif
Voetbal (veld/zaal)
Wandelen
bij reguliere sportvereniging

(http://www.debrugprovinciegroningen.nl)
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§ 1.5 Netwerk
Stichting “De Brug” provincie Groningen kent vele stakeholders, dit omdat “De Brug”
provincie Groningen net als de verschillende stakeholders wederzijdse belangen heeft.
Om de stakeholders van “De Brug” provincie Groningen zo duidelijk mogelijk in kaart te
brengen zijn ze onderverdeeld in drie categorieën, namelijk: landelijk, provinciaal en
lokaal.
1) landelijk:
Gehandicaptensport Nederland
Fonds gehandicaptensport
Special Olympics Nederland
VWS (ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
2) provinciaal:
Zorgaanbieders als NOVO, de Zijlen etc.
Huis voor de sport Groningen
Provinciaal georganiseerde sportbonden zoals de KNVB en de KNZB
MEE Groningen
VG belangenplatform Groningen
Provincie Groningen
Hanzehogeschool Groningen
ROC’s (Noorderpoort college, ALFA college en het Menso Alting College)
Gehandicaptensport Nederland districtsraad Groningen
3) lokaal:
Gemeenten
VSO scholen
Lokale Sportclubs
Bovenstaande organisaties hebben belang bij of zijn betrokken bij “De Brug” provincie
Groningen. Daarnaast heeft stichting “De Brug” provincie Groningen belang bij het werk
van de hierboven genoemde organisaties/stichtingen.
De belangrijkste stakeholders voor “De Brug” provincie Groningen zijn:
De regionale afdelingen: Bij “De Brug” provincie Groningen zijn
9 regionale afdelingen aangesloten. In samenwerking met deze afdelingen worden de
spel- en sportactiviteiten georganiseerd.
(http://www.debrugprovinciegroningen.nl)

Gehandicaptensport Nederland: Bij Gehandicaptensport Nederland zijn ongeveer 400
sportverenigingen aangesloten. Veel van deze verenigingen zijn opgericht voor sporters
met een handicap, maar er ook steeds meer reguliere sportverenigingen waar
gehandicapten lid zijn. Ongeveer 30.000 mensen met een handicap of chronische
aandoening sporten of bewegen regelmatig. Individueel of in een team, in
verenigingsverband of ongeorganiseerd wanneer het je zelf uitkomt. Sommige sporten
zijn speciaal ontwikkeld voor een specifieke doelgroep, zoals goalball voor mensen met
een visuele handicap, maar vele sporten kunnen door iedereen beoefend worden.
(http://www.NebasNsg.nl)

MEE Groningen: dé centrale basisvoorziening voor (maatschappelijke) ondersteuning van
mensen met een handicap, langdurige beperking of chronische ziekte. MEE Groningen is
er voor kinderen, jongeren, volwassenen en omgeving (ouders, familieleden en
verzorgers, vrienden en buren en mantelzorgers).
(http://www.meegroningen.nl)
Adviesplan
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Huis voor de sport Groningen: Sportstimulering is een veelomvattende term. Huis voor
de Sport Groningen geeft hieraan op verschillende manieren invulling. Door middel van
een projectmatige aanpak worden de meest uiteenlopende doelgroepen benaderd. Van
de jongste jeugd tot senioren en van jongeren tot chronisch zieken.
(http://www.huisvoordesportgroningen.nl)

Fonds gehandicaptensport: Sport leert je omgaan met je handicap en is erg goed voor de
gezondheid. Tevens is sport een leuke vrijetijdsbesteding. Voor veel mensen met een
handicap is sport dan ook de manier om beter om te gaan met barrières in het dagelijkse
leven.
Fonds Gehandicaptensport maakt sport mogelijk voor alle gehandicapten, zodat zij zich
minder geremd en/of beperkt voelen in het dagelijkse leven. Het Fonds is van mening
dat sport je lichamelijk en mentaal sterk maakt en daarom voor mensen met een
handicap essentieel is. De missie is dan ook het werven van financiële middelen
waardoor iedereen met een handicap overal kan sporten.
(http://www.fondsgehandicaptensport.nl)

Sportbonden: De verschillende sportbonden hebben een belangrijke taak als het gaat om
organisatorische integratie binnen hun eigen tak van sport. Gezien het feit dat “De Brug”
provincie Groningen waar nodig open staat voor organisatorische integratie is het
belangrijk een zo goed mogelijke band te hebben met de verschillende bonden.
§ 1.6 Kritische succesfactoren
Kritische succesfactoren zijn factoren die al dan niet beslissend zijn voor het behalen van
succes. Kritische succesfactoren voor “De Brug” provincie Groningen zijn:
-

Genoeg vrijwilligers (met passie voor het helpen van deze doelgroep)
Een duidelijk advies
Genoeg financiële middelen/ mogelijkheden
Het hebben van voldoende leden

Verschillende factoren die allemaal bij zullen dragen aan het “succes” van “De Brug”
provincie Groningen.
Daarnaast zijn er op dit moment een aantal ontwikkelingen en trends binnen de
doelgroep sportende gehandicapten in Nederland, waarop “De Brug” provincie Groningen
zal moeten inspringen, de belangrijkste ontwikkelingen en trends zijn:
-

-

-

Adviesplan

De gevoerde strategie van organisatorische integratie leidt bij een toenemend
aantal takken van sport waarbij de verantwoordelijkheid is overgedragen aan
de reguliere sportbond. Gevolg hiervan is een afnemend aantal leden bij de
gehandicaptensport aanbiedende verenigingen. Vraag zal meer komen te
liggen bij structurele ondersteuning, advies over deskundigheidsbevordering
en sportstimulering.
In 2009 zal de subsidie voor het bewerkstelligen van organisatorische
integratie stoppen, daarna zal er een aanvraag gedaan worden om de
noodzakelijke monitoring, advies en steun bij de verdere implementatie van
organisatorische integratie en sportstimulering binnen reguliere sportbonden
te realiseren.
Marktonderzoek toonde aan dat organisaties een onduidelijk beeld hebben
van de organisatie Gehandicaptensport Nederland (waarbij “De Brug”
provincie Groningen is aangesloten). Men geeft wel aan behoefte te hebben
aan deskundig advies, kennis en ondersteuning en aan kwalitatief goede
producten en diensten in dit kader.
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Alliantie school en sport (samenwerking van Ministeries van VWS en OC&W en
NOC*NSF) heeft als doel sport en bewegen te stimuleren bij kinderen in het
basis, voortgezet en middelbaar onderwijs. Gehandicaptensport Nederland zal
ervoor zorgen dat hierin ook expliciet aandacht is voor kinderen in het
speciaal onderwijs. “De Brug” provincie Groningen heeft in dit kader project
“School en Sport Speciaal Groningen” in het leven geroepen.
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Hoofdstuk 2: Doelstelling
§ 2.1 Doelstelling
Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat sport en bewegen, ook voor mensen met
een verstandelijke handicap, een positief effect hebben op het lichamelijk en psychisch
welbevinden. Dit omdat:
-

sport
sport
sport
sport
vorm
sport
sport

en bewegen ervoor zorgt dat men beter tegen het leven is opgewassen;
en bewegen sociale contacten biedt;
en bewegen het gevoel van gelijkwaardigheid stimuleren;
en bewegen mogelijkheden biedt om kennis te maken met een zekere
van discipline;
en bewegen mensen uit hun isolement halen;
en bewegen plezier geeft;

Oftewel, sport en bewegen geeft een zinvolle invulling aan het leven, ook voor mensen
met een (verstandelijke) handicap en maakt het mogelijk op actieve wijze te socialiseren
en integreren met reguliere sportbeoefenaren.
Doelstelling van “De Brug” provincie Groningen is daarom:
Een actieve bijdrage te leveren aan het mogelijk maken van deze zinvolheid van het
leven en streeft daar waar het mogelijk is naar organisatorische integratie.

Adviesplan

- 12 -

"De Brug" provincie Groningen

Hoofdstuk 3: uitwerking en implementatie
§ 3.1 Inleiding
Om de hierboven beschreven doelstelling te verwezenlijken is het voor “De Brug”
provincie Groningen van belang een aantal veranderingen door te voeren of bestaande
punten verder te optimaliseren.
Belangrijk doel voor de mensen van “De Brug” provincie Groningen is om meer
(verstandelijk) gehandicapten te kunnen laten sporten, daarbij gaat de stichting uit van
het belang van de sporter, waardoor (potentiële) sporters zich niet per se bij “De Brug”
provincie Groningen hoeven aan te sluiten. “De Brug” provincie Groningen zal dan ook
gericht zijn op zowel het verbeteren van punten binnen de stichting zelf, als dan wel het
optimaliseren van een kennis & expertise pool om zo via organisatorische integratie de
sporter bij de valide sportvereniging onder te kunnen brengen. “De Brug” provincie
Groningen zal hierdoor steeds meer een begeleidende rol uit gaan voeren.
Aan de basis van een nieuw beleid staan een duidelijke visie, missie en doelstellingen.
§ 3.2 Nieuwe visie, missie en doelstellingen
“De Brug” provincie Groningen is aangesloten bij de koepelorganisatie:
Gehandicaptensport Nederland. De visie- en missieformulering van “De Brug” provincie
Groningen sluit daardoor aan bij die van Gehandicaptensport Nederland. Hieronder de
visie en missie aangepast aan “De Brug” provincie Groningen.
Visie
Sport en bewegen maakt mensen met een handicap “fit” voor het leven
Toelichting: “De Brug” provincie Groningen richt zich op ontwikkelen, stimuleren en
organiseren van activiteiten op het gebied van sport en bewegen voor kinderen en
volwassenen met een (verstandelijke) handicap om hen op deze wijze niet alleen fysiek,
maar ook mentaal fitter te maken, zodat zij met meer zelfvertrouwen en een beter
zelfbeeld in het leven staan en daarmee de kwaliteit van leven bevorderd wordt.
Missie
“De Brug” provincie Groningen is dé organisatie die sport en bewegen voor mensen met
een verstandelijke handicap mogelijk maakt.
Toelichting: “De Brug” provincie Groningen heeft de kennis, ervaring en capaciteit om
mensen met een (verstandelijke) handicap verantwoord te laten sporten en bewegen.
Doel is dan ook: mensen met een verstandelijke handicap verantwoord tot sport en
bewegen te brengen! Normaal waar dat kan bij de valide vereniging en speciaal waar het
moet bij ”De Brug” provincie Groningen.
Hoofddoelstellingen
Op basis van deze visie en missie zijn voor “De Brug” provincie Groningen de volgende
gezamenlijke meerjaren doelstellingen geformuleerd voor de komende vier jaar, hierbij
moet voor ogen gehouden worden dat de nu al bestaande kwaliteit wel gewaarborgd
moet blijven en niet verloren mag gaan door nieuw bedachte plannen. De geformuleerde
doelstellingen zijn erop gericht om mensen met een (verstandelijke) handicap op basis
van eigen behoeften en mogelijkheden te stimuleren tot sport en bewegen en om de
kwantiteit en de kwaliteit van het aanbod van sport en bewegen voor mensen met een
(verstandelijke) handicap te vergroten.
-
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en bewegen verhogen tot 25% van de (verstandelijk) gehandicapten in de
provincie Groningen.
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-

Het aantal mogelijkheden om te sporten en te bewegen in georganiseerd of
anders georganiseerd verband zodanig vergroten dat er in 2012 voor mensen
met een (verstandelijke) handicap binnen een straal van 10 km. de
mogelijkheid bestaat één of meer sporten of bewegingsactiviteiten te
bedrijven.
De kwaliteit van het sport- en beweegaanbod te vergroten door het opleiden
van 10 vrijwilligers per jaar vanaf 2009 en door certificering van de stichting in
de komende 4 jaar tot verantwoord sport- en beweegaanbod voor mensen met
een handicap.
vergroten van de bekendheid en het imago van de gehandicaptensport in de
provincie Groningen zodat 10% van de mensen in de provincie weet wat “De
Brug” provincie Groningen doet en voor welke doelgroep.

-

-

Waarbij “De Brug” provincie Groningen de volgende subdoelstellingen heeft geformuleerd
voor de komende vier jaar:
§

§
§

De gemeenten in de provincie warm maken voor de gehandicaptensport, door
sport als middel te zien voor volwaardig burgerschap, 70% van de gemeenten
moet “De Brug” provincie Groningen kennen.
Jeugd met een handicap bereiken door middel van het project: School en Sport
Speciaal Groningen op alle “speciale” scholen in de provincie.
Doormiddel van het zijn van een kennis & expertise pool moet 80% van de
aanvragen als positief afgehandeld betiteld worden door de doelgroep of de
daarbij behorende begeleiding.

§ 3.3 Kernwaarden en positionering
“De Brug” provincie Groningen
"DE BRUG" provincie Groningen is de organisatie voor sport en bewegen voor mensen
met een (verstandelijke) handicap in de provincie Groningen waarbij sporters met een
handicap neergezet als mensen met mogelijkheden en is daardoor betrokken en
deskundig op dit gebied.
Doordat sport en bewegen een zinvolle invulling geeft aan het leven maakt “De Brug”
provincie Groningen het voor (verstandelijk) gehandicapten mogelijk op actieve wijze te
socialiseren en integreren met reguliere sportbeoefenaren. “De Brug” provincie
Groningen wenst dan ook een actieve bijdrage te leveren aan het mogelijk maken van
deze zinvolheid van het leven en streeft daar waar mogelijk is naar Organisatorische
Integratie.
De besturen van de betreffende regio’s zetten zich samen met een grote groep
vrijwilligers dan ook belangeloos in om mensen met een (verstandelijke) handicap
structureel in hun vrije tijd sport en bewegen te bieden in de eigen regio’s. Daarnaast
worden diverse provinciale sport- en bewegingsactiviteiten gedurende het hele jaar
georganiseerd.
Motto van “De Brug” provincie Groningen is dan ook: "Normaal waar het kan en speciaal
waar dat moet"
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§ 3.4 Aanpak
Om de beschreven doelstellingen ook daadwerkelijk te verwezenlijken moet “De Brug”
provincie Groningen zich de komende jaren richten op de volgende vier pijlers:
-

Kennis & Expertisepool
Sportparticipatie -> (organisatorische integratie)
Sport- en bewegen koepel
Vrijwilligersbeleid

Kennis & Expertisepool
Inleiding:
De laatste jaren gevoerde strategie van Organisatorische Integratie leidt ertoe dat in een
toenemend aantal takken van sport de verantwoordelijkheid voor het sportaanbod (voor
mensen met een verstandelijke handicap) is overgedragen aan de georganiseerde sport
(in de provincie Groningen). Een goede ontwikkeling vanwege de daarmee gerealiseerde
uitbreiding van het sportaanbod en van de kwaliteit van dit aanbod voor de gehandicapte
sporter. Gevolg hiervan is (op den duur) een afnemend aantal deelnemers voor “De
Brug” provincie Groningen en een sterk toegenomen behoefte van reguliere sportbonden
aan specialistische ondersteuning en advies onder meer op het terrein van
sportstimulering, deskundigheidsbevordering en onderzoek.
De rol van “De Brug” provincie Groningen zal door bovenstaande dan ook veranderen,
waar vroeger vooral de gehandicapten bij “De Brug” laten sporten voorop stond. Zal dat
steeds meer veranderen in: de beste sportbehoefte zoeken voor de “klant”. In de
komende vier jaar zal “De Brug” steeds meer een expertisecentrum moeten zijn voor de
verstandelijk gehandicapten sport in de provincie Groningen.
Doelstellingen voor de komende vier jaar zijn:
-

Het sportklimaat voor mensen met een (verstandelijke) handicap in de
provincie Groningen verbeteren door middel van het creëren van een
communicatiemiddel waarin kennis en expertise is verwerkt van het
werkveld.

Subdoelstellingen:
§ Het in kaart brengen (door middel van een website) van de keuze in sportaanbod
voor volwassenen en kinderen met een (verstandelijke) handicap in de provincie
Groningen zowel bij “De Brug” provincie Groningen als wel de reguliere
sportvereniging.
§ Overzichtelijk maken van de specialisten op het gebied van mensen met een
(verstandelijke) handicap.
§ Het met elkaar in contact laten komen van vrijwilligers en organisaties.
Hoe te verwezenlijken:
Om hierboven genoemde doelen te verwezenlijken is het nodig een digitaal
communicatiemiddel te ontwerpen. Hierdoor moet het vinden van de juiste informatie
makkelijker worden. Tevens wordt er een vrijwilligerspool gecreëerd waarin vrijwilligers
zich met hun kwaliteiten kunnen aanbieden, maar waar ook organisaties vraag kunnen
doen naar vrijwilligers.
Als communicatiemiddel hiervoor is het handig een website te gebruiken, dit omdat een
website makkelijk toegankelijk is voor iedereen en daarnaast erg dynamisch kan zijn en
up to date kan blijven.
De kennis en expertise pool moet bestaan uit drie onderdelen, namelijk:
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§
§
§

Sportaanbod pool
Kennis en expertise pool
Vrijwilligerspool

Sportaanbod pool:
De uiteindelijke doelstelling is om stapsgewijs de juiste sportvereniging uit te zoeken
voor de bezoekers. Zoals zo vaak gebruikelijk wordt er in dergelijke projecten een lijst
weergegeven en de bezoeker moet zichzelf maar redden door te scrollen door een
enorme lijst. In deze sportaanbod pool moet de bezoekers vragenderwijs een concreet
sportaanbod gegeven worden. Er zal worden geselecteerd op o.a. niveau, leeftijd en
handicap, wat uiteindelijk zal lijden tot een sportvereniging met de meest recente
contactgegevens.
Kennis en expertise pool:
In de kennis en expertise pool is het de bedoeling om experts op verschillende gebieden
van handicaps kenbaar te maken. Op dezelfde dynamische manier als in de sportaanbod
pool wordt vragenderwijs de juiste persoon gezocht. Het doel is om uiteindelijk de
experts in kaart te brengen en zodoende de weg ernaar toe makkelijker te maken.
Vrijwilligerspool:
In de vrijwilligerspool wordt getracht de contacten tussen vrijwilligers en organisaties
beter te laten verlopen. De vrijwilligers kunnen zichzelf ‘aanbieden’ in de pool en daarbij
hun kwaliteiten aangeven. Voor organisaties wordt het een stuk makkelijker om de juiste
vrijwilligers te benaderen. Ook kunnen organisaties in de vrijwilligerspool aanvraag doen
naar vrijwilligers, waarna de vrijwilligers hierop kunnen reageren.
De kosten van dit project zullen gefinancierd worden door Gehandicaptensport Nederland
en zal uitgevoerd worden door vrijwilligers van “De Brug” provincie Groningen waarbij
elke maand vier uur opgenomen wordt voor het bijhouden van de website. Belangrijk is
dat als deze site van de grond is iedereen er bekend mee raakt, waarbij je zal moeten
beginnen met de basis en dat zijn de vrijwilligers binnen “De Brug” provincie Groningen.
Waarbij het belangrijk is dat ze weten hoe om te moeten gaan met deze site en waar ze
precies wat kunnen vinden, door hierover een informatieavond te geven kun je de
vrijwilligers ook warm maken voor het belang van deze site. Zodat vrijwilligers het nut
ervan inzien ermee te werken en dit ook gaan doorgeven de provincie en eigen gemeente
in. Daarnaast zal de site goed vindbaar moeten zijn via zoekmachines op internet en
moet er veel PR voor zijn, alleen dan kan een dergelijke website van waarde zijn voor
sporters met een (verstandelijke) handicap in de provincie Groningen.
Taak:
Opzetten kennis &
expertise pool

Verantwoordelijkheid:
AB
(Erik- Jan Koers)

Kennis & expertise
pool introduceren

AB
(Erik- Jan Koers)

Implementatie
Kennis & expertise
pool

AB
(Erik- Jan Koers)

Bevoegdheden:
Opstellen van website
voor het koppelen van
kennis & expertise
Vrijwilligers warm
maken voor deze
website en het gebruik
ervan
Het verankeren van de
kennis & expertise pool
binnen de stichting

Wanneer af:
December
2008
Januari 2009

2012
(1e meting:
december
2010)

Resultaat in 2012
Een website van de grond hebben die door 75% van de sporters,
begeleiders en vrijwilligers als erg bruikbaar en nuttig beschouwt wordt.
Bekendheid van de website door minimaal 40 hits per dag te hebben op de
website.
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Sportparticipatie (Organisatorische Integratie)
Inleiding:
In je vrije tijd sporten is voor veel ouderen en jongeren de gewoonste zaak van de
wereld, dit is voor (verstandelijk) gehandicapten en jongeren van het speciaal onderwijs
wel anders. Onder andere vervoer, niet weten waar je kan sporten en financiën zijn
redenen waarom deze doelgroep te weinig sport en beweegt.
“De Brug” provincie Groningen heeft daarom het project: School & Sport Speciaal
Groningen in het leven geroepen. Een initiatief dat kinderen in de leeftijd van 6 t/m 20
jaar uit de provincie Groningen kennis laat maken met de verschillende takken van sport.
In samenwerking met het speciaal onderwijs en sportverenigingen worden de kinderen
gestimuleerd om in hun vrije tijd te gaan sporten bij een (reguliere) sportvereniging.
Naast deze groep jongeren is er nog een grote groep (verstandelijk) gehandicapten die
wegens vaak dezelfde redenen niet tot sport en bewegen komen. Door middel van
sportparticipatie en de daaruit voortvloeiende organisatorisch integratie wil “De Brug”
provincie Groningen bijdragen aan de sportparticipatie van (verstandelijk)
gehandicapten.
Doelen voor de komende vier jaar zijn:
Project School & Sport Speciaal Groningen opnemen als vast project voor
sportstimulering bij (verstandelijk) gehandicapten in de provincie
Groningen
Aantal witte vlekken binnen de organisatie (plekken waar weinig tot geen
activiteiten) terugbrengen naar in ieder geval één sport binnen 10 km
Benaderen doelgroep via woonvoorzieningen, daarbij zowel mogelijkheden
“De Brug” provincie Groningen melden dan de mogelijkheden die er zijn
voor organisatorische integratie.
Hoe te verwezenlijken:
Project: School en Sport Speciaal Groningen
Om ervoor te zorgen dat het project School en Sport Speciaal Groningen als vast project
opgenomen wordt binnen “De Brug” provincie Groningen is het belangrijk een aantal
dingen te verwezenlijken, namelijk:
Financiën om project te kunnen laten draaien voor elkaar hebben
Planning voor de komende jaren, zodat elke pilor voor de schooljeugd
weer uitdagend is.
Goede communicatie met de deelnemende scholen en deelnemers van het
project.
Uitbreiden van het aantal sportclubs die bereid zijn tot het aanbieden van
sport aan deze doelgroep.
Uitbreiden van het project naar zowel ZMLK, VSO en PRO scholen in de
provincie.
Het project School en Sport Speciaal Groningen wordt op dit moment uitgevoerd door
twee personen, om ook de komende jaren dit project te kunnen blijven draaien is het
belangrijk dat alles wat nu gedaan wordt opgenomen wordt in bestand, zodat personen
die dit project over gaan nemen weten hoe alles werkt. Daarnaast is een goede
overdracht daarvoor erg belangrijk.
Aantal witte vlekken binnen organisatie:
Door de hierboven beschreven kennis en expertise pool zal vraag en aanbod steeds meer
op elkaar afgestemd kunnen worden, dit is dan ook een erg belangrijk punt voor het
wegwerken van een aantal witte vlekken binnen de organisatie. Zodra bekend is wat voor
wensen er zijn in de gebieden waar nu weinig tot niks is op het gebied van sport kan
door vrijwilligers in die gemeente gezocht worden naar de beste mogelijkheden daar op
het gebied van sport. Dit kan zijn door middel van organisatorische integratie bij de
reguliere sportvereniging in de gemeente of wel door het regelen van een activiteit daar
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voor leden van “De Brug” provincie Groningen. Vrijwilligers wonende in de gemeente
waar het om draait moeten dit uitvoeren omdat ze veel weten binnen de gemeente en
daardoor voor de “klant” zo’n goed mogelijke oplossing kunnen zoeken.
Benaderen doelgroep via woonvoorzieningen:
De kennis en expertise pool die opgezet gaat worden voor “De Brug” provincie Groningen
zal ook bij dit punt van wezenlijk belang zijn. Daarnaast is ook hierbij de inzet en passie
van de vrijwilligers in de gemeente erg belangrijk. Door middel van persoonlijke
benadering van zowel begeleiders van mensen in woonvoorzieningen als wel de
bewoners zelf moeten deze warm gemaakt worden voor het beoefenen van een sport en
het nut daarvan. Ook moeten ze het belang van de communicatie site snappen en het
willen gebruiken voor de doelgroep.

Taak:
Maken bestand voor
verankering project
S&SS Groningen

Verantwoordelijkheid:
AB
(Erik- Jan Koers en
Peter Potter)

Oplossen aantal
witte vlekken
binnen organisatie

AB
(Vrijwilligers in hun eigen
gemeente)

Werk en
dagvoorzieningen
warm maken voor
sport en bewegen

AB
(Vrijwilligers in hun eigen
gemeente)

Bevoegdheden:
Maken plan voor S&S S
Groningen als vast
project binnen “De
Brug”
Het zorgen voor genoeg
sportaanbod binnen “De
Brug” of via O.I. bij de
plaatselijke
sportvereniging
Warm maken van de
doelgroep voor sport en
bewegen via begeleiders
en de bewoners zelf

Wanneer af:
Juni 2009

Resultaat
meten:
december 2012

Resultaat
meten:
december 2012

Resultaat in 2012:
-

Alle scholen in de provincie Groningen voor ZMLK, VSO en PRO moeten de
methodiek van School en Sport Speciaal Groningen kennen en op 80%
van de scholen moet een pilor gedraaid hebben.
Moet binnen een straal van 10 km de mogelijkheid zijn voor de
(verstandelijk) gehandicapten om tenminste één sport te beoefenen.
Werkt 60% van alle zorg- en dagvoorzieningen in de provincie Groningen
voor mensen met een (verstandelijke) handicap samen met of: “De Brug”
provincie Groningen of: via de communicatiesite en organisatorisch
integratie bij de sportverenigingen ter stimulering van een actieve leefstijl
en sport en bewegen door hun bewoners en bezoekers.

Sport- en bewegen koepel
Inleiding:
“De Brug” provincie Groningen is een koepel die negen regio’s onder zich heeft. Ook de
komende jaren zal dit zo moeten blijven, omdat alles wat je in alle hiervoor gaande jaren
opgezet een goede en stevige basis is om ook veranderingen door te kunnen voeren.
Vanuit deze regio’s worden de activiteiten geregeld voor de (verstandelijk)
gehandicapten in de regio. Om zowel de wekelijkse activiteiten binnen de regio’s dan wel
de provinciale activiteiten zo goed mogelijk te regelen is het zaak voor “De Brug”
provincie Groningen een duidelijk beleid daarvoor te hebben
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Doelen voor de komende vier jaar zijn:
-

Een draaiboek opstellen voor zowel de provinciale en landelijke/
internationale activiteiten
Per activiteit die geregeld moet worden coördinatoren aanstellen die via
het daarvoor opgestelde draaiboek de zaken regelen.
Registratie van deelnemers en vrijwilligers
Intensiever contact met zowel de provincie als andere provinciale
belangenorganisaties zoals: Huis voor de sport Groningen, MEE Groningen
en zorgbelang Groningen.

Hoe te verwezenlijken:
Draaiboek voor provinciale activiteiten:
Binnen “De Brug” provincie Groningen vinden verscheidene provinciale activiteiten plaats,
deze worden georganiseerd door een betreffende regio maar zijn voor iedereen van “De
Brug” provincie Groningen toegankelijk. Belangrijk hiervoor is dat provinciale activiteiten
op tijd met elkaar afgestemd worden, daarvoor zal aan het eind van seizoen een planning
gemaakt worden voor het komende seizoen en dit zal ook vastgesteld moeten worden in
de AB (algemeen bestuur) vergadering zodat iedereen het ermee eens is en ook weet
waar ze als regio aan toe zijn. Alleen doormiddel van goedkeuring kan gewijzigd worden
in dit schema zodat dubbelplanning niet meer voor kan komen.
Daarnaast is het zaak een draaiboek te hebben die standaard gebruikt kan worden
tijdens de organisatie van provinciale activiteiten, hierin moet komen staan hoe het
protocol is voor de organisatie, wat er allemaal precies moet gebeuren, hoe het zit met
declaraties en waarheen dit gestuurd moet worden, hoe zit het met de PR en wat zijn de
protocollen op het gebied van sponsoring?
Draaiboek voor nationale/ internationale activiteiten:
Een draaiboek zoals hierboven beschreven moet er ook komen voor de nationale en
internationale activiteiten die er zijn. Dit zodat iedereen het kan regelen maar het toch
op de zelfde duidelijke manier (belangrijk voor de doelgroep). Punten zoals hierboven
beschreven zullen ook hierbij belangrijk zijn, daarnaast zijn zaken als waar moet je qua
regelingen allemaal om denken en wat moet daarvoor allemaal precies geregeld zijn,
belangrijke punten voor de invulling van een draaiboek.
Registratie van deelnemers en vrijwilligers:
Het is belangrijk om deelnemers van de stichting te registeren. Regels betreffende dit
punt worden namelijk steeds strenger. Naast de standaard gegevens zal ook een korte
omschrijving van de handicap gegeven moeten worden zodat kennis en overdracht aan
nieuwe vrijwilligers steeds makkelijker wordt. Dit bestand zal tot op een half jaar up to
date zijn. Gegevens hiervoor zullen aangevoerd moeten worden door de vrijwilligers in de
betreffende regio’s.
Ook registratie van vrijwilligers is belangrijk. Hierbij zou naast de standaard gegevens
een korte omschrijving moeten staan over de kennis en expertise die deze vrijwilliger
heeft. Zo kunnen andere vrijwilligers ook bekijken wie ze kunnen vragen voor een
probleem waar ze tegen aanlopen in hun regio.
Intensiever contact met zowel de provincie als andere provinciale belangenorganisaties
zoals: Huis voor de sport Groningen en MEE Groningen:
In de provincie Groningen zijn verschillende belangenorganisaties voor gehandicapten en
dus ook de doelgroep van “De Brug” provincie Groningen. Het is als stichting zijnde dan
ook belangrijk hiermee goede contacten te onderhouden. Zo kun je gebruik maken van
bij elkaar aanwezige kennis & expertise en is er sprake van een win – win situatie. Ook
kun je doormiddel van afstemming nog betere mogelijkheden bieden voor de doelgroep.
De kennis & expertise pool die opgezet wordt kan daarbij van wezenlijk belang zijn, hun
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deelname daaraan is erg belangrijk voor het slagen van de website en het daarmee
geven van het beste advies en mogelijkheden.
Taak:
Draaiboek voor
provinciale
activiteiten

Verantwoordelijkheid:
TC

Draaiboek voor
nationale/
internationale
activiteiten

MT/ TC

Registratie van
deelnemers +
vrijwilligers

Regiosecretaris/ 2e
secretaris

Samenvoegen alle
informatie over
deelnemers en
vrijwilligers
Intensiever contact
krijgen met mede
belangenorganisaties

Regio’s

Leden MT/ AB/ regio’s

Bevoegdheden:
Opstellen draaiboek
voor provinciale
activiteiten +
verspreiding daarvan
Opstellen draaiboek
voor nationale/
internationale
activiteiten +
verspreiding daarvan
Zorgen voor de
registratie van
deelnemers en
vrijwilligers
Zorgen voor
samenvoeging van alle
informatie + het up to
date houden hiervan
In overleg over: hoe de
beste mogelijkheden
voor de klant?

Wanneer af:
mei 2009

mei 2009

juni 2009

december 2008
(elk half jaar
meting: up to
date?)
december 2012

Resultaat in 2012:
-

100% van de vrijwilligers bij “De Brug” provincie Groningen maakt gebruik
van de draaiboeken die aanwezig zijn voor zowel de provinciale als
landelijke/internationale activiteiten.
Is duidelijk wie welke wekelijkse, provinciale of landelijke/internationale
activiteit regelt en wie daarvoor verantwoordelijk is.
Is de registratie van zowel deelnemers al vrijwilligers bij “De Brug”
provincie Groningen tot op een half jaar up to date.
Is er intensiever contact met zowel de provincie als we de andere
provinciale belangenorganisaties om tot de beste sportbeoefening te
komen voor mensen met een (verstandelijke) handicap.

Vrijwilligersbeleid
Inleiding:
“ De Brug” provincie Groningen is een stichting die volledig gerund wordt door
vrijwilligers, allemaal mensen die zich belangeloos inzetten voor de stichting. Nu is er bij
“De Brug” provincie Groningen op dit moment sprake van een redelijk vaste kern
(cruciale) vrijwilligers, wat in de komende jaar (waarschijnlijk) zal veranderen. Doordat
uit de enquêtes naar voren kwam dat de stichting ook over vier jaar nog steeds
bestaansrecht heeft in het belangrijk dat “De Brug” provincie Groningen een beleid
opstelt om ook de komende jaren te kunnen blijven bestaan. Bovendien zijn er binnen de
stichting op dit moment vrijwilligers die erg veel werk verzetten voor de stichting,
waarbij het de vraag is of dit niet te veel werk is?
Daarnaast wordt het de laatste jaren steeds lastiger om vrijwilligers te krijgen, mensen
zetten zich minder in als vrijwilliger.
Om op al deze dingen in te spelen is een duidelijk vrijwilligersplan belangrijk.
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Doelen voor de komende vier jaar zijn:
per jaar tien personen opleiden door middel van de cursus: begeleider
sport en bewegen van Gehandicaptensport Nederland
via nieuwe vorm van vrijwilligerswerk (vrijwilliger zijn in de baas zijn tijd)
mensen warm maken voor de doelgroep (verstandelijk) gehandicapten.
Actieve inzet van de bij de gemeenten aanwezige vrijwilligersbank/
databank.
Inventarisatie naar wat de hinderpalen zijn om vrijwilliger te worden.
Middelbare scholieren stage laten lopen bij “De Brug” provincie Groningen
in het kader van hun maatschappelijke stage.
Hoe te verwezenlijken:
Gehandicapten Sport Nederland biedt cursussen om zo begeleider sport en bewegen te
kunnen worden. “De Brug” provincie Groningen kan nieuw aangemelde vrijwilligers deze
cursus aanbieden, maar moet dan wel vrijwilligers kunnen vinden voor de stichting.
Belangrijk is dan ook een plan op te stellen hoe precies aan vrijwilligers te gaan komen
de komende jaren, het plan moet in ieder geval bestaan uit de volgende onderwerpen:
wat zijn de hinderpalen bij het worden van vrijwilliger + wat hier aan te
doen?
Waarvoor zijn precies vrijwilligers nodig, ook met het oog op steeds verder
gaande organisatorisch integratie?
Inventarisatie van hoeveel tijd verschillende taken inhouden en bekijken of
dat niet teveel is voor een vrijwilliger?
Hoe kunnen we ons actief maken bij de vrijwilligersbank/databank?
Welke mensen komen in aanmerking voor de cursus: begeleider sport en
bewegen en moet je hiervoor ook minimaal zoveel jaar vrijwilliger zijn?
Hoe kan de nieuwe vorm: “vrijwilligerswerk in de baas zijn tijd” gebruikt
worden om aan nieuwe vrijwilligers te komen
Hoe kunnen we scholieren in het kader van hun maatschappelijke stage
gebruiken bij de brug provincie Groningen?
Omdat het punt maatschappelijke stage nu in de invoeringsfase zit is het belangrijk dit
plan zo snel mogelijk gereed te hebben. Waarna het verspreid kan worden aan de van
belang zijnde vrijwilligers binnen de stichting. Daarnaast moet het bestand te lezen zijn
op de site van “De Brug” provincie Groningen en is het belangrijk deze informatie ook te
kunnen gebruiken binnen de kennis en expertise pool van de provincie Groningen.
Vrijwilligersvraag en aanbod kunnen hierdoor beter op elkaar afgestemd worden de
komende jaren. Vrijwilligers van de zowel de verschillende gemeenten als wel de
overkoepelende organisatie kunnen hierdoor bekijken wat voor vrijwilligers en nodig zijn
en wat voor opties er zijn om aan deze vrijwilligers te komen.
Taak:
Opstellen
vrijwilligersbeleid
Implementatie
vrijwilligersbeleid
binnen de stichting
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Verantwoordelijkheid:
MT/ AB

Bevoegdheden:
Maken vrijwilligersbeleid

Wanneer af:
juni 2009

Regio’s

Invoeren beleid binnen
de stichting

Resultaat
meten:
december 2009
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Resultaat in 2012:
-

minimaal veertig vrijwilligers die zijn opgeleid tot begeleider sport en
bewegen en minimaal drie jaar verbonden zijn geweest/ verbonden zullen
zijn aan “De Brug” provincie Groningen
Een up to date bestand waardoor ingespeeld kan worden op: de
hinderpalen van de vrijwilliger zijn, hoe actief vermeld te staan in de
databank, het concept: vrijwilliger zijn in de baas zijn tijd en het lopen van
maatschappelijke stages door middelbare scholieren.

§ 3.5 Gezamenlijke merkwaarden
De komende vier jaar zullen de volgende gezamenlijke merkwaarden kenmerkend zijn
voor “De Brug” provincie Groningen.

Afb. 3.1: gezamenlijke merkwaarden
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Hoofdstuk 4: conclusie en aanbeveling
§ 4.1 Conclusie
De belangrijkste strategische keuze die “De Brug” provincie Groningen moet maken is de
verandering van het zijn van een stichting die sport en bewegen aanbied aan de
deelnemers steeds meer moet worden het begeleiden van deelnemers bij het vinden van
de best passende sport of bewegingsactiviteit in de provincie.
“De Brug” provincie Groningen moet zich de komende jaren dan ook richten op de
volgende vier pijlers:
-

Kennis & Expertisepool
Sportparticipatie -> (Organisatorische Integratie)
Sport- en bewegen koepel
Vrijwilligersbeleid

Kennis en expertisepool:
Pool waardoor vraag en aanbod binnen de doelgroep (verstandelijk) gehandicapten
steeds beter op elkaar afgestemd kan worden.
Sportparticipatie:
Door middel van sportparticipatie en de daaruit voortvloeiende organisatorisch integratie
wil “De Brug” provincie Groningen bijdragen aan de sportparticipatie van (verstandelijk)
gehandicapten.
Sport en bewegen koepel:
Het hebben van een duidelijk plan om zowel de wekelijkse activiteiten binnen de regio’s
dan wel de provinciale activiteiten zo goed mogelijk te regelen. Daarnaast moet ook het
gevoerde beleid bij nationale en internationale evenementen uitgeschreven zijn.
Het vrijwilligersbeleid:
Hoe kan het best ingespeeld worden op de veranderingen die gaande zijn binnen het
doen van vrijwilligerswerk?
§ 4.2 Aanbeveling
“De Brug” provincie Groningen heeft ook de komende jaren bestaansrecht, hierdoor is
het dan ook zaak de punten waarin de stichting goed is verder te optimaliseren en zo
mogelijk uit te breiden.
Aanbevelingen voor “De Brug” provincie Groningen zijn dan ook:
1)
De basis van de stichting zoals die nu is moet behouden worden omdat dit al vele
jaren gezorgd heeft voor bekendheid bij mensen die werken binnen de doelgroep.
2)
Vrijwilligers zijn erg belangrijk voor een stichting. Zonder vrijwilligers houd het
bestaan van “De Brug” provincie Groningen op en is het niet mogelijk veranderingen door
te voeren. Er zullen daarom een aantal dingen moeten wijzigen, namelijk: Als eerste zal
een bestand opgesteld moeten worden met wat voor vrijwilligers er allemaal nodig zijn,
ook moet gekeken worden of de nu bestaande taken ook opgesplitst kunnen worden voor
minder werkdruk. Hieruit komen profielomschrijvingen die geplaatst kunnen worden op
een site zoals de vrijwilligersbank. Ook moet uitgezocht worden hoe vrijwilligers te
werven door het punt maatschappelijke stages voor zowel werkende mensen in de tijd
van de baas als wel scholieren, hiervoor moet zo snel mogelijke een plan opgesteld zijn
omdat dit nu aan de beginfase zit en hierop direct ingespeeld kan worden. Contact
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zoeken met scholen en bedrijven is hiervoor belangrijk en ook een noodzakelijk iets.
Alles moet wel gestructureerd verlopen door middel van het plan wat als eerst
geschreven moet worden, hierin moet ook het punt beschreven worden van
mogelijkheden die vrijwilligers bij “De Brug” provincie Groningen hebben en hoe ze zich
kunnen ontwikkelen
3)
Ontwikkel en onderhoud een webportal voor de doelgroep (verstandelijk)
gehandicapten in de provincie Groningen. Zodat vraag en aanbod verzameld zijn op een
site en het voor de doelgroep makkelijk zoeken is naar een passende sport dicht in de
omgeving. Zaak voor “De Brug” is hierbij de doelgroep te ondersteunen en ook te
begeleiden naar de (reguliere) sportvereniging toe. De site up to date gehouden moeten
worden door hiervoor aangestelde vrijwilligers.
4)
Integreer het project: School en Sport Speciaal Groningen binnen de stichting.
Koppel nu bestaande informatie en voeg dit samen zodat het plan ook door andere
personen uitgevoerd kan worden. Dit project gaat mee in het plan van organisatorische
integratie binnen de stichting en is daarom nu al een goed begin van het veranderen in
denken van de vrijwilligers.
5)
Benader woonvoorzieningen persoonlijk om zo de doelgroep die daar woont warm
te maken voor sport en zorg ervoor dat de punten waardoor het nu zo lastig is te sporten
verholpen worden door middel van of organisatorische integratie dicht in de leefomgeving
of wel een goed plan om te kunnen sporten bij “De Brug” provincie Groningen.
6)
Als laatste is het belangrijk een keer per twee jaar onderzoek uit te voeren, dit om
zo tot een kritische evaluatie te komen van alles wat nu gedaan wordt. Gekeken moet
worden of nog wel de goede kant op wordt gegaan met de stichting en of de kwaliteit
gewaarborgd is gebleven. Mocht dit niet zo zijn dan moet teruggestapt worden naar een
stap terug en vanuit daar gekeken worden hoe er voor te zorgen wel veranderingen door
te passen zonder dat de kwaliteit daardoor minder wordt en uiteindelijk alleen maar
beter wordt.
Nu al zijnde vrijwilligers zullen door de verschillende genoemde punten moeten
veranderen in denken en doen, wat meestal een erg lastig punt blijkt te zijn. Ze moeten
dan ook doorhebben wat de verbeteringen zijn voor de doelgroep als ze veranderen.
Omdat dingen binnen een stichting allemaal met elkaar in verband staan moeten alle
punten meegenomen worden zodat een omhooggaande positieve spiraal ontstaat die
zorgt voor steeds meer uitstraling van de stichting.
Alleen zo kan “De Brug” provincie Groningen ook de komende jaren blijven doen waar ze
goed in zijn, namelijk het regelen van sport en bewegingsactiviteiten voor mensen met
een (verstandelijke) handicap.
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