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In 1993 startte Sportservice Noord-Holland twee sportstimu-

RESULTATEN

leringsprojecten voor mensen met een beperking: één in ’t

u

Gooi en één in de Kop van Noord-Holland. Inmiddels is deze

In de focusgroepen met mensen met een beperking werden

rijke knelpunten en oplossingen naar voren heeft gebracht op

aanpak uitgegroeid tot een provinciaal dekkende structuur

diverse knelpunten aangegeven op het gebied van infor-

het gebied van informatievoorziening, aanbod, vrijwilligers en

van regionale samenwerkingsverbanden aangepast spor-

matievoorziening, aanbod, vrijwilligers en trainers, vervoer

trainers, vervoer, financiën en accommodatie en meer per-

ten. In elk van deze regio’s wordt hieraan gestalte gegeven

en financiën. Daarnaast werden meer persoonsgebonden

soonsgebonden factoren. Daarbij willen wij wel aantekenen

door een regiomedewerker aangepast sporten die al dan

knelpunten benoemd (zie overzicht in deze rapportage). Deze

dat aan het onderzoek vooral mensen met een beperking

niet werkzaam is voor Sportservice Noord-Holland. Aange-

hoofdcategorieën aan knelpunten kwamen consistent in bijna

deelnamen die sporten. We kunnen niet uitsluiten dat degenen

past sporten is er voor iedereen met een beperking, waarbij

alle focusgroepen met mensen met een beperking naar voren.

die niet sporten andere oplossingen of prioriteiten hebben. De

het kan gaan om een lichamelijke, verstandelijke, auditieve,

Wat betreft de genoemde oplossingen, werden de volgende

knelpunten die naar voren kwamen vertonen grote overeen-

visuele, chronische beperking of stoornis binnen het autisme-

prioriteiten gesteld (in willekeurige volgorde):

komsten met onderzoek in den lande ((On)beperkt Sportief

spectrum.

• Scholen stimuleren om actief aandacht te besteden aan de

2013, Mulier Instituut/Arko Sports Media, 2013).

Mensen met een beperking

CONCLUSIE
Concluderend kan gesteld worden dat het onderzoek belang-

minder motorisch vaardige leerlingen en de beeldvorming
In deze rapportage worden de resultaten van een onderzoek

over het leven en sporten met een beperking

Het lijkt vooral van belang dat het aangepast sporten sterker

weergegeven, dat de Kennisfunctie Sport van Sportservice

• Meer aanbod voor de doelgroep in de buurt

inzet op de beeldvorming bij kinderen en jongeren over het

Noord-Holland samen met haar regiomedewerkers aangepast

• Actieve toeleiding naar sportactiviteiten door inzet van bij-

leven en sporten met een beperking. Zo wordt de basis gelegd

sporten heeft verricht. Hierin stonden deze vragen centraal:

voorbeeld een beweegmaatje.

• Welke knelpunten worden ervaren...

voor een samenleving waarin mensen met een beperking
meedoen. Ook is het wenselijk om meer aanbod in de buurt

a) om deel te nemen aan het aangepast sport- en bewee-

v

gaanbod, b) om sport- en beweegaanbod voor mensen met

In de gesprekken met de sport- en beweegaanbieders kwa-

kinderen zonder en met diverse beperkingen samen sporten.

een beperking aan te bieden in Noord-Holland

men dezelfde hoofdcategorieën aan knelpunten naar voren

Hiervoor is scholing van trainers en begeleiders nodig. Tevens

als bij de mensen met een beperking, met uitzondering van de

kan het aangepast sporten zich sterker richten op het weg-

persoonsgebonden knelpunten. Daarnaast gaven zij knelpun-

nemen van individuele drempels, door bijvoorbeeld inzet van

Dit om meer inzicht te verkrijgen in waar nog ruimte zit tot

ten aan op het gebied van accommodaties. Als oplossing werd

beweegmaatjes. Meer nog dan voorheen moet het aangepast

verbetering van het aangepast sporten.

onder meer aangegeven dat sport- en beweegaanbieders de

sporten samenwerking tussen sport- en beweegaanbieders,

krachten (vaker) zouden moeten bundelen. Ook werd samen-

zorgaanbieders en onderwijs bevorderen en ondersteunen

werking met zorginstellingen en/of de BSO van belang geacht,

om te komen tot de nodige verbeteringen ten aanzien van

bijvoorbeeld voor werving van sporters met een beperking en

de informatievoorziening, vrijwilligers en trainers, vervoer en

het oplossen van vervoersproblemen. (In het overzicht worden

financiën.

• Hoe kunnen deze knelpunten worden weggenomen of verminderd?

OPZET
Verspreid over de provincie Noord-Holland werden van november 2016 t/m februari 2017 vier focusgroepen gehouden
met mensen met een beperking en enkele ouders en begeleiders. In totaal namen 26 personen hieraan deel, waarvan het
merendeel aangaf te sporten bij een sport- en beweegaanbieder of zorginstelling. Op mensen met een auditieve beperking na, werden alle doelgroepen van het aangepast sporten
vertegenwoordigd door de deelnemers: lichamelijk (5), visueel
(2), chronisch (4), verstandelijk (14), autisme (1).
Daarnaast werden drie focusgroepen en negen telefonische
interviews gehouden met sport- en beweegaanbieders. Hieraan namen 25 sport- en beweegaanbieders deel met uiteenlopend en veelal aangepast sportaanbod, alsmede het Sportplatform Huizen.

Sport- en beweegaanbieders

knelpunten of oplossingen aangeduid met ‘idem’ als deze
vergelijkbaar waren met hetgeen mensen met een beperking
aangaven).

te ontwikkelen, waarbij het kansrijk lijkt om te stimuleren dat

KNELPUNTEN

OPLOSSINGEN / VERBETERPUNTEN

INFORMATIEVOORZIENING
uB
 eeldvorming (mindset): sport en bewegen wordt voor mensen
met een beperking nog niet als een vanzelfsprekendheid gezien
door de omgeving en doelgroep.

uS
 cholen stimuleren dat zij actief aandacht besteden aan de minder motorisch vaardige
leerlingen en de beeldvorming over het leven en sporten met een beperking verbeteren.
u Inzet topsporters met een beperking als voorbeeld/boegbeeld.

u Belang en bekendheid: onvoldoende bewustzijn van belang/waar-

u Betere PR van het aanbod. Aandachtspunten: zorgen dat met name wijkteams en wmo-

de van sport en bewegen bij doelgroep en intermediairs. Tevens
onvoldoende bekendheid met de mogelijkheden om te sporten en
bewegen (activiteiten en locaties).

v Idem.

professionals het belang van bewegen inzien, persoonlijke benadering van de doelgroep
(brief gemeente), meer gebruik van foto’s en video’s over de activiteiten en scholen betrekken. Bij mensen met een verstandelijke beperking werkt het infomeren van de doelgroep zelf niet. Wel: informeren van mensen om de doelgroep heen, zoals begeleiders en
familie. Behoefte aan fysiek promotiemateriaal i.p.v. digitaal.
v Idem, met organisatie van kennismakingslessen.

AANBOD
uH
 et aanbod sluit onvoldoende aan bij de wensen en behoeften van
mensen met een beperking, qua tijdstip, leeftijd, beperking en/of
niveau. En: onvoldoende focus op het opdoen van sociale contac-

u Diversiteit van mensen binnen één groep die dezelfde intentie hebben i.p.v. voor elke
beperking een aparte groep.
u Stimuleren dat verenigingen meer doen om zichtbaar te zijn voor de doelgroep en om

ten en geen gelijke competitie. Tevens loopt de continuïteit van
het aanbod gevaar doordat 1 of 2 mensen veelal de kar trekken.
vE
 r is vaak sprake van kleine groepen en grote niveauverschillen
binnen een groep.

nieuwe leden met een beperking aan te trekken. Dan wel: loslaten focus om aangepaste
sporters onder te brengen binnen verenigingen.
v Integreren met regulier aanbod. Dit wordt echter wel bemoeilijkt doordat leden van de
vereniging weinig hebben met de doelgroep en er (bij)scholing moet plaatsvinden van
trainers (zie ook hieronder).

VRIJWILLIGERS EN TRAINERS
vT
 ekort aan vrijwilligers en beperkte betrokkenheid ouders. Als
kartrekker is een zeer bevlogen persoon nodig.

v
v
v
v

 ersoonlijk benaderen van leden en ouders.
P
Inzet studenten CIOS (erkend leerbedrijf worden).
Werving via flyer van de gemeente.
Zorgen dat vrijwilligerswerk goed gevonden wordt door UWV, zodat vrijwilliger
niet gekort wordt.

uN
 og onvoldoende deskundige trainers/begeleiders, kijkend naar
het trainen van de AS-sporter en naar de inclusie van mensen met
een beperking in een groep.

u Meer cursussen voor (onder de aandacht brengen van) trainers/coaches. Hoe biedt je de
stof aan op verschillende niveaus en verschillende manieren, hoe geef je structuur, etc.
u Bij opleidingen meer aandacht besteden aan de kwetsbare doelgroepen.
Nu is ‘aangepast sporten’ veelal een keuzevak. Dit moet een regulier onderdeel worden.
u Vanuit PGB-gelden (tijdelijk) een maatje/begeleider kunnen meenemen om de trainer/
begeleider meer handvatten te geven.
u Implementatie van 14 regels van Johan Cruijff
(www.cruyff-foundation.org/14-regels-van-johan-cruijff/)

VERVOER
uS
 port- en beweegaanbod is vaak niet in eigen gemeente. En bij
het sporten op hoger niveau zijn centrale trainingen vaak ver
weg. Mensen met een beperking, met name kinderen, zijn dikwijls
afhankelijk van vervoer door anderen. Bestaande vervoersvoorzieningen schieten te kort (busverbindingen zijn niet goed, lang
onderweg, vermoeiend, het op maat vervoer is niet betrouwbaar

u Sportactiviteiten zo dicht mogelijk in de buurt, zodat de doelgroep er zelfstandig naartoe
kan gaan.
u Vrijwilligers van verenigingen die deelnemers ophalen/thuisbrengen.
u Vrijwilligers/maatje.
uE
 igen netwerk stimuleren.

e.d.).
v Idem.

vA
 ls verenigingen gezamenlijk de krachten bundelen en samenwerken met zorginstelling
of BSO die busjes hebben. Inzet van een poule van vrijwilligers die bereid is om te
chaufferen.

FINANCIËN
uM
 ensen met een beperking hebben relatief vaak een laag inkomen en kunnen de kosten van sport en bewegen (lidmaatschap,
materiaal, vervoer ed.) moeilijker opbrengen en/of stellen andere
prioriteiten (zie ook rapportage Werk en Inkomen, Nivel 2015).

v Idem. De gevraagde financiële bijdrage aan mensen met een beperking wordt groter naarmate er minder deelnemers zijn.
uV
 oordat mensen met een beperking investeren in de aanschaf van
materialen, wil men weten of de activiteit fysiek uitvoerbaar is, en

u Vergoeding voor sport vanuit beleid gemeente (Jeugdsportfonds, bijzondere bijstand,
Wmo, wet chronische zieken).
u Gedifferentieerd tarievenbeleid bij aanbieders.
u Bewustwording bij de doelgroep dat sport geld kost maar dat het dat waard is om geld
aan uit te geven. Indien van toepassing zou met de budgetbepalers gesproken moeten
worden in hoeverre het haalbaar is om sportactiviteiten te betalen.
v Proberen sponsors binnen te halen, bijv. ook als collectief van verenigingen.
u Een uitleenpunt van materialen. Een goed voorbeeld is Wheels2Sport. Materialen kunnen
een half jaar geleend worden voordat tot evt. aanschaf wordt overgegaan.

wanneer het gaat om kennismakingsactiviteiten of deze gecontinueerd worden. Materialen zijn niet altijd aanwezig.
ACCOMMODATIE
vD
 e accommodatie is niet altijd rolstoeltoegankelijk of niet geschikt
voor een bepaalde sport. Zwemwater is duur.

vS
 ubsidieregels gemeenten duidelijker hebben. Hulp/ondersteuning bij mogelijke regelingen en subsidies voor aanpassing accommodaties.

PERSOONSGEBONDEN
uM
 oeite met overwinnen van drempels (bijv.: reistijd, angst om niet
in de groep te passen etc.)

u Meer proactieve benadering van de doelgroep (i.pv. vraaggericht). Bijvoorbeeld tijdens
de beweegactiviteit van de dagbesteding kennismaken met een andere sport/trainer
(in de vorm van een clinic) of naar een vereniging gaan met de dagbesteding/
beweegactiviteit.
u Actieve toeleiding naar sportactiviteit. Een beweegmaatje/vriend/kennis meenemen.

u

Beperkte energie door beperking

u Doelgroep (mensen met een beperking)
v Sport- en beweegaanbieders

-

