Regionale samenwerkingsstructuur gehandicaptensport
Mei 2012

1. Achtergrond
Één van de doelen van NOC*NSF die ook in het Olympisch Plan 2028 vernoemd staat is om
meer mensen een leven lang te laten sporten. Dit geldt ook voor personen met een fysieke
en/of verstandelijke handicap. Belangrijke redenen om niet te gaan sporten en knelpunten
die sporters ervaren zijn persoonlijke en organisatorische factoren (van Lindert et al., 2008).
Ook het geringe sportaanbod in de omgeving wordt zowel door mensen met een fysieke als
een verstandelijke handicap als een knelpunt ervaren.
Om meer mensen te laten sporten zal dus gelet moeten worden op het verminderen van
persoonlijke en organisatorische belemmeringen door extra begeleiding te bieden. Uit
onderzoek van Van der Ploeg (2005) blijkt dat personen met een chronische ziekte of fysieke
handicap gebaat zijn bij individuele begeleiding ten aanzien van het behouden van een
actieve leefstijl na hun revalidatieperiode. Alleen stimulering tijdens de revalidatieperiode
toonde geen positieve effecten daar waar een combinatie met actieve begeleiding in het natraject juist tot een verhoging van de sportparticipatie leidde. Dit geeft aan dat persoonlijke
begeleiding in sommige gevallen noodzakelijk is. Dat geldt niet alleen in de zorg, maar ook in
het onderwijs, waar het project ‘Special Heroes’ op inspringt.
Tevens is het essentieel dat de randvoorwaarden om te kunnen sporten verbeterd worden.
Belangrijk hierbij zijn het vervoer en de kosten voor deelname, evenals de grootte van het
sportaanbod in een omgeving. Reguliere verenigingen die een aanbod willen creëren zouden
dus optimaal ondersteund moeten worden.
Geconcludeerd kan worden dat het essentieel is dat vraag, aanbod en randvoorwaarden op
een gestructureerde manier bij elkaar gebracht worden. Dit schrijven vormt een advies voor
gemeentes en provincies over de wijze waarop zij hun samenwerkingsstructuur rondom
gehandicaptensport vorm kunnen geven.
Een groeiend aantal gemeenten, provincies, organisaties, stichtingen etc. houdt zich
momenteel bezig met gehandicaptensport. Het ontbreekt in veel gevallen aan communicatie
en kennis over werkzaamheden van andere betrokken partijen, terwijl die elkaar juist kunnen
versterken door in elkaars ‘keuken’ te kijken. Bovendien wordt het er op deze manier niet
duidelijker op voor een persoon met een handicap of een vereniging met een sportvraag.
Hierdoor blijft het bij het volgen van een clinic of bewegingsles, maar wordt niet de
vervolgstap gezet naar reguliere verenigingen of de commerciële sportcentra. Belangrijk
onderdeel van het advies is dus een herkenbare plek voor alle gehandicaptensport
gerelateerde vragen en optimale samenwerking tussen diverse partijen. Hierbij zal ook zo
veel mogelijk aansluiting gezocht worden met al bestaande sportstimuleringsprojecten als
‘Special Heroes’ en ‘Zo kan het ook!’ en de werkzaamheden van combinatiefunctionarissen.

2. Advies

2.1 Doel
Doel is een regionale, landelijk dekkende, samenwerkingsstructuur te creëren ten aanzien van
gehandicaptensport zodat sportparticipatie onder mensen met een handicap toeneemt.

2.2 Aanpak
Het is essentieel dat verschillende partijen binnen een regio samenwerken om tot een sterke
en overzichtelijke sportsamenwerkingsstructuur te komen.
Uitgangspunten behoren te zijn:
1. Een transparante samenwerkingsstructuur
- Bekend en overzichtelijk
2. Een effectieve en efficiënte samenwerkingsstructuur, die
- Vraaggestuurd is en maatwerk levert;
- Intern een duidelijke verdeling van taken en verantwoordelijkheden heeft,
waardoor sprake is van een minimale overlap;
- Kwaliteiten van bestaande organisaties en projecten optimaal benut en
bundelt;
- Inspeelt op regionale verschillen.
Vanuit diverse gemeentes en regio’s is gebleken dat het centraal stellen van een herkenbaar
sportservicepunt positieve effecten heeft op de verhoging van sportparticipatie van mensen
met een handicap en de grootte van het sportaanbod.
Het sportservicepunt fungeert hierin als spin in het web en heeft de taak om alle partijen die
betrokken zijn bij gehandicaptensport in een gemeente/regio bij elkaar te brengen en
daarnaast om als het informatie- en begeleidingspunt naar buiten te treden. Zij zijn het
eerste aanspreekpunt voor mensen met een handicap die willen gaan sporten, maar ook voor
verenigingen die een sportaanbod voor personen met een handicap willen aan gaan bieden.
In figuur 1 wordt deze sportsamenwerkingsstructuur schematisch weergegeven.

2.3 Uitwerking sportservicepunt
2.3.1 Taken en verantwoordelijkheden
Belangrijkste taken van het sportservicepunt zijn:
1. De sportvraag van mensen met een handicap beantwoorden door adviezen te geven
en het coördineren van begeleiding bij het vinden van een juiste sport.
2. Partijen die een sportaanbod willen aanbieden voor mensen met een handicap
adviseren / doorverwijzen.
Hiertoe moeten zij op de hoogte zijn van:
• Bepaalde randvoorwaarden zoals regelgeving rondom sportmiddelen en vervoer,
bepaald door de gemeente.

•

Sportaanbod van de georganiseerde sport (sportbonden en lokale verenigingen) en
commerciële sportaanbieders.
• Vraag en aanbod vanuit zorg, onderwijs, ondersteunende instanties en het
bedrijfsleven en de onderlinge samenwerking.
Ondersteunend aan de adviserende en begeleidende taak zou een sportservicepunt zich op
de lange termijn ook kunnen richten op verwante zaken als:
• Het sportmaatjes concept. Hiertoe moet een database worden opgezet van
vrijwilligers die structureel willen sporten met mensen die een sportbegeleider nodig
hebben.
• Het organiseren van regionale sportactiviteiten om de bekendheid van
gehandicaptensport te vergroten.
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Figuur 1: Schematische weergave van de regionale samenwerkingsstructuur gehandicaptensport

2.3.2 Organisatorische aspecten
Doel is een landelijk dekkende samenwerkingsstructuur te creëren voor gehandicaptensport.
Het is daarom zaak dat de sportservicepunten een regionale functie hebben. Idealiter hebben
alle grote steden een sportservicepunt waar ook omliggende gemeentes terecht kunnen.
Hierbij dient rekening gehouden te worden met regionale verschillen. Kennis en inzicht in de
doelgroep is daarvoor een vereiste. Provinciale netwerkpunten kunnen de samenwerking
tussen verschillende regionale sportservicepunten coördineren.
Het is belangrijk dat de sportservicepunten zowel digitaal als fysiek goed bereikbaar zijn.
Door het sportservicepunt mobiel in te zetten en werknemers periodiek omliggende
onderwijs- en zorginstellingen te laten bezoeken, wordt de drempel tot sportparticipatie nog
verder verlaagd.
2.3.3 Functieprofiel werknemers sportservicepunt
Een sportservicepunt kan het beste maatwerk leveren als het bestaat uit mensen met ervaring
vanuit de zorgsector, het speciaal onderwijs en de sportwereld. Er kan dan effectiever
ingespeeld worden op de vraag en diverse partners zullen efficiënter samenwerken.
Werknemers zouden zelfs parttime kunnen blijven werken bij zorgcentrum of school, zodat
zij een nog directere brugfunctie vervullen. Combinatiefunctionarissen binnen het speciaal
onderwijs bewijzen al dat dit een zeer effectieve manier van werken is.
Voor continuering van het sportservicepunt is het noodzakelijk dat er voldoende
geïnvesteerd wordt in opleidingen met aandacht voor sport voor mensen met een handicap.
MBO en HBO instellingen zouden hiervoor modules kunnen ontwikkelen die direct aansluiten
bij het functieprofiel voor werknemers van sportservicepunten. Stages binnen zorg, speciaal
onderwijs en de georganiseerde sport zijn hierin essentieel. De Hogeschool van Arnhem &
Nijmegen wil hier een leidende rol in nemen.

2.4 Taakverdeling partners
2.4.1 Zorg
In revalidatiecentra, ziekenhuizen, wooninstellingen, activiteitencentra etc, zijn veel van de
potentiële sporters gelokaliseerd. Het is daarom belangrijk dat vanuit de zorg mensen
enthousiast gemaakt worden voor het sporten en als er sprake is van een sportvraag kan
deze in samenwerking met het sportservicepunt worden opgelost.
Sommige zorginstellingen zijn ver met het ontwikkelen van een sportmedisch advies. Dit kan
door sportservicepunten weer ingezet worden als er een medische vraag binnenkomt.
2.4.2 Onderwijs
Ook het onderwijs – speciaal en regulier – geldt als vindplaats voor kinderen met een
handicap die graag willen sporten. Tijdens de gymlessen behoren kinderen al enthousiast
gemaakt te worden voor het sporten. Door begeleiding vanuit sportservicepunten naar lokale
sportaanbieders is het waarschijnlijk dat meer kinderen blijven sporten. Combinatiefunctionarissen die al soortgelijke functies bekleden zouden door sportservicepunten ingezet
kunnen worden.

Taken van het hoger onderwijs zijn gericht op het opleiden van kader. Om de
samenwerkingsstructuur blijvend te laten werken zal geïnvesteerd moeten worden in
voldoende kader en specifieke kennis.
2.4.3 Overheden
Overheden zijn verantwoordelijk voor de regelingen rondom vervoer en sportmiddelen.
Daarnaast kunnen zij aansturen op toegankelijk sportaccommodaties. De randvoorwaarden
voor het sporten worden dus voornamelijk bepaald door de gemeentes en provincies. Om
sportservicebureaus efficiënt te laten werken is het raadzaam om op zijn minst regionaal
afstemming te bereiken rondom de randvoorwaarden.
2.4.4 Sportaanbod
Het sportaanbod bestaat uit lokale verenigingen, aangesloten bij sportbonden en
commerciële sportaanbieders. Sportservicepunten zullen de begeleiding coördineren van
sporters met een hulpvraag naar de sportaanbieders, dus het is essentieel dat er een duidelijk
overzicht bestaat van het bestaande sportaanbod.
De sportverenigingen kunnen ook betrokken worden bij clinics op zorginstellingen of in het
onderwijs, zodat de brug naar het reguliere sporten kleiner wordt.
2.4.5 Ondersteunend
Diverse instellingen gericht op sportstimulering en sportgerelateerde bedrijven kunnen door
sportservicepunten ingezet worden ter promotie en stimulering van de sport. Zaak is zo veel
mogelijk gebruik te maken van bestaande sportstimuleringsprojecten als ‘Special Heroes’ en
‘Zo kan het ook!’ en ze zonodig af te stemmen op de nieuwe samenwerkingsstructuur. Nog
te ontwikkelen projecten kunnen eenvoudig aansluiten bij de structuur en sportservicepunten
betrekken bij hun programma.
Voor bedrijven is het gunstig om deals te sluiten met het sportservicepunt aangezien dit het
centrale punt van de gehandicaptensport vormt binnen een regio.

2.5 Financiering
Het financiële aspect is nog niet volledig in beeld te brengen en zal variëren. Het is van
belang te weten wat de precieze omvang en invulling van de geschetste structuur binnen een
specifieke regio is.
Het sportservicepunt kan na het opstellen van een concreter plan gefinancierd worden uit
diverse bronnen:
•
•
•
•
•

Landelijke overheden
Gemeentes, idealiter een verdeelmodel aan de hand van inwonersaantallen
Provincie
Zorgverzekeraars
Sponsoring vanuit relevante bedrijven

3. Stappenplan

Stap 1. Opzetten projectstructuur
Om de doelstellingen te kunnen halen is het van belang dat er een goede projectstructuur
bestaat met een stuurgroep met wethouders van alle deelnemende gemeentes en eventueel
bestuurders van externe partners. De stuurgroep is verantwoordelijk voor opstellen van een
jaarplanning en bijbehorende begroting. Met de verschillende gemeentes en de provincie
kan een financieel verdelingsmodel opgesteld worden. Hierin zou wat betreft gemeentes
uitgegaan kunnen worden van een vast bedrag per inwoner.
Daarnaast zal de stuurgroep een projectleider aanwijzen die verantwoordelijk wordt voor de
uitvoer van het plan in samenspraak met ambtenaren van de gemeentes en de diverse
samenwerkingspartners binnen de structuur.

Stap 2. Draagvlak creëren onder diverse betrokken partners in de regio
De steun van diverse betrokken lokale partijen uit de regio is noodzakelijk voor het slagen
van de regionale aanpak. Het creëren van draagvlak zou daarom in een zo vroeg mogelijk
stadium moeten starten door het organiseren van bijeenkomsten voor alle
samenwerkingspartners. Doel is om kansen en risico’s aan het licht te brengen zodat de
regionale aanpak op maat gemaakt kan worden voor een specifieke regio. In overleg met
partners uit de diverse gebieden (onderwijs, zorg, etc.) kan bepaald worden wat de ideale
locatie is voor een sportservicepunt. Belangrijk is ook dat er in overleg met alle betrokken
partijen een duidelijke rolbepaling en regierol wordt vastgesteld.

Stap 3. In kaart brengen sportaanbod en sportvraag
Voordat het sportservicepunt van start gaat is het noodzakelijk dat in kaart gebracht wordt
hoe de huidige situatie op het gebied van gehandicaptensport eruit ziet. Daarom is het
belangrijk dat sportvraag, het sportaanbod en de randvoorwaarden om te sporten in een
regio onderzocht worden. Deze nulmeting zorgt voor optimale werking binnen het
sportservicepunt en is te gebruiken voor de uiteindelijke effectevaluatie als vergelijking.

Stap 4. Opzetten sportservicepunt
Het sportservicepunt vormt de spin in het web van alle partners. Het is daarom belangrijk dat
voor iedereen duidelijk is waar het sportservicepunt zich bevindt en dat er concrete afspraken
gemaakt worden over de samenwerking. De projectleider is hier verantwoordelijk voor.
Idealiter wordt het sportservicepunt gevestigd bij een al bestaand sportpunt het liefst in de
grootste gemeente binnen de regio. Op basis van het in kaart gebrachte sportaanbod en de
sportvraag kan een functieprofiel opgesteld worden voor medewerkers van het
sportservicepunt. Een combinatie van ervaring binnen het speciaal onderwijs, de zorg en de
sport is hierbij wenselijk.
Het kan waardevol zijn om periodiek ook werkzaam te zijn in andere kleinere gemeentes. Bij
veel vraag uit bijvoorbeeld de zorg kan een medewerker van het sportservicepunt periodiek
ook in een zorginstelling zijn functie als sportconsulent uitvoeren. Als binnen de zorg een

eigen sportconsulent is aangesteld is afstemming essentieel, zodat geen dubbel werk gedaan
wordt. De vragen vanuit het speciaal onderwijs kunnen (deels) opgepakt worden door
combinatiefunctionarissen. Ook hierbij is het belangrijk dat er overleg en goede coördinatie
plaatsvindt.
Ook over een digitaal sportservicepunt moeten beslissingen genomen worden. Kennis over
bestaande websites is hierin een vereiste. Andere communicatiemiddelen, zoals inzet van
lokale media of social media verdienen de aandacht zodat het sportservicepunt goed onder
de aandacht gebracht kan worden van de sporters met een handicap.

Stap 5. ‘Spin in het web’ functie vervullen
Het sportservicepunt behoort de vragen van geïnteresseerde personen met een handicap te
beantwoorden en ze te begeleiden naar verenigingen. Daarnaast kan hulp geboden worden
bij het opstarten van sportaanbod voor mensen met een handicap door lokale verenigingen,
waarbij afstemming met sportbonden handig is.
Raadzaam is om regelmatig (thema)bijeenkomsten met samenwerkende partijen te blijven
organiseren zodat de samenwerking optimaal blijft.

Stap 6. Evalueren
Om na te gaan of de sportsamenwerkingsstructuur effectief is, is het van belang de resultaten
te evalueren. De groei van het aantal sporters met een handicap en het aantal
sportverenigingen met aanbod zijn hierbij de belangrijkste parameters. Ook de tevredenheid
over het sportservicepunt is van belang.
Het proces van de totstandkoming van het sportservicepunt en de samenwerking met
verschillende partners dient ook geëvalueerd te worden. Besloten kan worden om extra
gemeentes die nog buiten een regionale structuur vallen aan te laten sluiten.

4. Checklist

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Initiatiefnemers (vanuit diverse gemeentes)
Aandacht vanuit gemeentes voor gehandicaptensport
Financiering (gedeeltelijk vanuit gemeentes)
Stuurgroep
Projectleider
Overzicht mogelijke samenwerkingspartners binnen gemeentes
a. Zorgpartners (bijv. revalidatie, ziekenhuis, fysiotherapie)
b. Onderwijs (bijv. speciaal onderwijs, hoger onderwijs)
c. Sportpartners (bijv. verenigingen, commerciële aanbieders,
sportbonden)
d. Overige partners binnen de doelgroep (bijv. MEE, commerciële
Partijen)

□
□
□
□
□
□
□
□
□

7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.

Draagvlak onder samenwerkingspartners
Afstemming taken en verantwoordelijken samenwerkingspartners
Locatie met goede bereikbaarheid
Overzicht sportaanbod
a. Sportverenigingen
b. Commerciële aanbieders
c. Sportaanbod binnen scholen en de zorg
Overzicht sportvraag verschillende doelgroepen
Overzicht randvoorwaarden
a. Vervoersregeling
b. Regeling sportmaterialen (WMO)
c. Toegankelijke sportlocaties
Medewerkers sportservicepunt
Communicatiemiddelen
Werkwijze voor beantwoorden van sportvragen
Opzet voor procesevaluatie
Opzet voor effectevaluatie

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

