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B A S I S  V OO R  B E L E I D  

Samenvatting 

De gemeente Groningen wil meer weten over het sport- en beweeggedrag 

van inwoners met een beperking of aandoening. Ze wil dit weten over 

inwoners uit Groningen en Ten Boer. De informatie moet leiden tot een 

actieplan. Onderzoek & Statistiek (O&S) Groningen is door de gemeente 

gevraagd om dit te onderzoeken. Met dit onderzoek brengen we in beeld 

wat de doelgroep nodig heeft om te (blijven) sporten en bewegen.  

We hebben, door middel van twintig gesprekken met instellingen die werken 

met de doelgroep, onderzocht wat mensen met een beperking belemmert 

en motiveert om te sporten en te bewegen.  

Vanuit verschillende onderzoeken komt het belang van sporten en bewegen 

naar voren. Sporten werkt preventief en verbetert ieders gezondheid. 

Sporten en bewegen vergroten de kwaliteit van leven. Sporten zorgt ervoor 

dat je weer onder de mensen bent. Het brengt gezelligheid en zorgt voor 

participatie in de maatschappij.  

Voor mensen met een beperking zijn er een aantal dingen belangrijk of 

motiverend om te gaan sporten of te blijven sporten.  

 

 

 

 

1. Zo zijn er veel mensen die belang hebben bij een maatje, buddy of 

begeleider om te gaan sporten. Ze hebben iemand nodig voor het 

vervoer, maar soms ook voor de motivatie of als begeleider tijdens het 

sporten.  

  

2. Voor veel mensen met een beperking is sporten (te) duur. Ze hebben 

door hun beperking(en) vaak al hogere uitgaven of zorgkosten. Een 

financiële tegemoetkoming kan ervoor zorgen dat ze gaan sporten.  

 

3. Mensen met een beperking maar ook begeleiders hebben baat bij een 

overzicht van de mogelijkheden. Regelmatig is er onvoldoende 

informatie over de mogelijkheden om aangepast te sporten.  

 

4. Daarnaast zijn de doelgroep en de professionals gebaat bij voldoende 

‘aangepaste’ begeleiding. Begeleiding vanuit sportverenigingen, vanuit 

sportcoaches speciaal voor aangepast sporten en vanuit een WIJ-team.  

 

  



 

 

3 

 

B A S I S  V OO R  B E L E I D  

1. Inleiding 

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 

heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in 2015 een 

onderzoek uitgevoerd naar het sport- en beweeggedrag van mensen met 

een chronische aandoening of lichamelijke beperking. Uit dit onderzoek blijkt 

dat volwassenen met gezondheidsproblemen minder bewegen dan personen 

zonder deze problemen. Ook doen zij minder vaak aan sport dan ‘gezonde’ 

mensen.  

Het gaat om personen met chronische aandoeningen, zoals 

gewrichtsklachten en hart- en vaatziekten, en om personen met een 

slechtere psychische gezondheid. Ook heeft het RIVM gekeken naar 

personen met lichamelijke beperkingen, waaronder motorische, gezichts- en 

gehoorbeperkingen. Het doel is om mensen met een beperking meer te 

laten bewegen en sporten. Sporten en bewegen hebben een positief effect 

op de gezondheid en zorgen voor een verlaging van de zorgkosten en voor 

een vermindering van de arbeidsongeschiktheid.  

De gemeente Groningen wil meer weten over het sport- en beweeggedrag 

van inwoners met een beperking of aandoening. Ze wil dit weten van 

inwoners uit Groningen en Ten Boer. De informatie moet leiden tot een 

actieplan. Onderzoek & Statistiek (O&S) Groningen is door de gemeente 

gevraagd om dit te onderzoeken. Met dit onderzoek brengen we in beeld 

wat de doelgroep nodig heeft om te (blijven) sporten en bewegen.  

 

 

We maken voor dit onderzoek gebruik van: 

Analyse van bestaande onderzoeken (Wijkenquête en Sportplatform)  

In 2016 hebben we onderzoek gedaan onder een grote groep inwoners van 

de gemeente Groningen, de Wijkenquête. Via een steekproef hebben we 

inwoners aangeschreven om een enquête in te vullen. Deze enquête ging 

hoofdzakelijk over de leefbaarheid in de wijk met achtergrondvragen over de 

situatie van de respondent.  

In 2017 hebben we het Stadspanel (ruim 11.000 deelnemers) gevraagd naar 

haar mening over een Sportplatform. Het online sportplatform wordt een 

website waarop allerlei informatie over sporten en bewegen in Groningen te 

vinden is. In dit onderzoek naar een Sportplatform hebben we ook gevraagd 

naar sportdeelname en naar redenen om wel of niet te sporten.  

Diepte interviews 

We hebben in totaal twintig gesprekken gevoerd met verschillende 

instellingen. De instellingen die we hebben gesproken, werken met de 

verschillende doelgroepen. In paragraaf 3.1 staat een overzicht van de 

instellingen en personen die we hebben gesproken.  

We hebben gesproken met instellingen die werken met mensen met een 

lichamelijke, een psychische, een verstandelijke beperking en/of een 

chronische aandoening. Uit het onderzoek van het RIVM bleek dat de 

sportdeelname en –behoefte per doelgroep verschilden. Op basis van de 

omschreven doelgroepen hebben we instellingen en organisaties in 

Groningen en Ten Boer gesproken.  
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B A S I S  V OO R  B E L E I D  

2. Andere onderzoeken 

RIVM onderzoek 
1
 

Uit het onderzoek van het RIVM blijkt landelijk dat mensen met 

gezondheidsproblemen minder aan de beweegnormen voldoen en minder 

sporten dan mensen met een goed ervaren gezondheid. Naarmate men 

ouder wordt, blijkt deze deelname verder af te nemen.  

Het RIVM heeft per doelgroep gekeken naar de sportdeelname en hierbij de 

belemmeringen beschreven. Naast de veronderstelde belemmeringen naar 

aanleiding van de beperking of aandoening, komt het RIVM met de 

bevinding dat ook kenmerken als leeftijd, culturele achtergrond en een lage 

SES (Sociaal-economische Status) van invloed zijn op de sportdeelname. 

Samengevat worden in het onderzoek de volgende drijfveren genoemd; 

sociale steun, een vaardige trainer, aanbod op maat, en kennis hebben van 

dat aanbod. Hierbij merken ze op dat de invulling van deze drijfveren per 

doelgroep verschilt, omdat de ervaren belemmeringen per doelgroep 

verschillen.  

Wijkenquête  

De gemeente Groningen houdt sinds 1996 elke twee jaar een grote enquête, 

de Wijkenquête. De Wijkenquête gaat over wijken van de stad Groningen en 

niet over de tien dorpskernen van de gemeente Ten Boer.  

                                                      

 

1
 RIVM Rapport 2015-064; Beweeg- en sportgedrag van mensen met een chronische 

aandoening of lichamelijke beperking 

 

We vragen wijkbewoners naar hun mening over de leefbaarheid en veiligheid 

in hun wijk en buurt. In deze enquête uit 2016, zijn de volgende vragen 

gesteld die interessant zijn voor dit onderzoek: 

1. Heeft u lichamelijke of geestelijke gezondheidsproblemen die u 

belemmeren bij dagelijkse bezigheden thuis, op school, in uw werk of in 

uw vrijetijdsbesteding? (nee / ja, licht belemmerd / ja, sterk belemmerd) 

2. Hoe vaak sport u? (meerdere keren per week / een keer per week / 

meerdere keren per maand / een keer per maand / af en toe, minder dan 

een keer per maand / nooit) 

3. Bent u lid van een sportvereniging of van een sportschool? (Ja, 

sportvereniging / Ja, sportschool / Ja, zowel sportvereniging als 

sportschool / nee) 

4. Hoe is uw gezondheid over het algemeen? (Uitstekend / Zeer goed / 

Goed / Matig / Slecht) 

5. Hoe tevreden of ontevreden bent u met uw leven op dit moment? (zeer 

tevreden / tevreden / niet tevreden / niet ontevreden / ontevreden / zeer 

ontevreden) 

De vraag naar lichamelijke of geestelijke gezondheidsproblemen is 

beantwoord door ruim 7.000 respondenten. Bijna 30 procent van de 

respondenten zegt lichamelijke of geestelijke gezondheidsproblemen te 

ervaren. De meerderheid van de respondenten met gezondheidsproblemen 

ervaart lichte belemmeringen.  
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B A S I S  V OO R  B E L E I D  

Achtergrondkenmerken  

We hebben gekeken naar de achtergrondkenmerken van de mensen die 

aangeven lichamelijke of geestelijke gezondheidsproblemen te hebben die 

belemmeren hun bij dagelijkse bezigheden (2047 personen).  

• Geslacht: 45% is man en 55% van deze groep is vrouw.  

• Leeftijd: 18% is 18 t/m 25 jaar, 25% is 26 t/m 44 jaar, 32% is 45 t/m 64 

jaar en tot slot 24% is 65 jaar of ouder.  

• Opleiding: 19% heeft een laag, 35% middelhoog en 47% een hoog 

opleidingsniveau.  

 

Inkomen   

Minder dan € 1.050 per maand 24% 

€ 1.050 tot € 1.400 per maand 13% 

€ 1.400 tot € 1.850 per maand 14% 

€ 1.850 tot € 3.200 per maand 30% 

€ 3.200 of meer per maand 20% 
Wijkenquête gemeente Groningen, 2016 O&S 

 

Sporten en gezondheid in 

relatie tot belemmering 

Sterke belem-

meringen 

Lichte belem-

meringen 

Geen belem-

meringen 

Ik sport actief 51% 69% 78% 

Ik ben lid van sportvereniging 

of sportschool 
26% 42% 50% 

Mijn gezondheid is goed tot 

uitstekend 
30% 74% 98% 

Ik ben tevreden of zeer 

tevreden met mijn leven 
51% 71% 89% 

Wijkenquête gemeente Groningen, 2016 O&S 

In de tabel hiernaast zien we dat bijna een kwart behoort tot de doelgroep 

minima, een vijfde heeft een maandelijks inkomen van € 3.200 of meer.   

Ook zien we hiernaast dat ruim drie kwart van de mensen die geen 

belemmeringen ervaren bij dagelijkse bezigheden actief sporten. Van de 

mensen die lichte beperkingen ervaren sport bijna 70 procent actief. Van de 

mensen die sterke belemmeringen ervaren sport ongeveer de helft actief. 

Mensen met meer belemmeringen sporten minder vaak actief. We zien 

hetzelfde beeld bij mensen die lid zijn van een sportvereniging of 

sportschool.  

Verder blijkt dat mensen die geen belemmeringen in hun dagelijkse 

bezigheden ervaren meer tevreden zijn over hun gezondheid en hun leven in 

het algemeen dan mensen die lichte of sterke belemmeringen ervaren. 

In de tabel op de volgende bladzijde is te zien uit welke wijken de 

respondenten van de Wijkenquête uit 2016 komen die belemmeringen 

ervaren in hun gezondheid tijdens de dagelijkse bezigheden.  

In totaal ervaart bijna 30 procent dusdanige belemmeringen. Bewoners van 

De Hoogte en Lewenborg ervaren deze belemmeringen het vaakst (36%). 

Bewoners van de Oosterpoort, Oranjebuurt en de Noorderplantsoenbuurt 

worden het minst door hun gezondheid belemmerd bij verschillende 

dagelijkse bezigheden (20%).  
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B A S I S  V OO R  B E L E I D  

Wijk   

De Hoogte  36% 

Lewenborg  36% 

De Wijert  34% 

Corpus den Hoorn  34% 

Beijum 34% 

Indische buurt 31% 

Hoornse Meer  31% 

Vinkhuizen 30% 

Paddepoel 30% 

Oosterparkwijk  30% 

Selwerd  30% 

Hoogkerk  29% 

Oosterhoogebrug-Ulgersmaborg 28% 

Oud-zuid-west 27% 

Helpman-Coendersborg 26% 

Dorpen-oost  26% 

Schilbuurten Centrum 25% 

Hereweg- en Rivierenbuurt  25% 

Nieuw-oost  25% 

Schildersbuurt-Kostverloren  25% 

De Wijert-zuid-Villabuurt  24% 

Nieuw-zuidwest  24% 

Nieuw-zuidoost 23% 

Nieuw-west 22% 

Professorenbuurt 22% 

Binnenstad  21% 

Oosterpoort 20% 

Oranje- en Noorderplantsoenbuurt 20% 

STAD 29% 
Wijkenquête gemeente Groningen, 2016 O&S 

 

 

Sportplatform  

Sport en bewegen hebben een centrale plek in de Groningse samenleving. 

Vanuit het idee dat er een plek ontbreekt waar al het sport- en 

beweegaanbod zichtbaar is, wil de afdeling Sport050 van de gemeente 

Groningen een online sportplatform oprichten. Het sportplatform wordt 

ingericht voor sporters, niet-sporters, beginnende sporters, kortom voor alle 

inwoners die informatie willen over sport en bewegen in de stad Groningen. 

In 2017 hebben we een enquête aan het Stadspanel voorgelegd over de 

behoeften en wensen met betrekking tot een sportplatform.  

In deze enquête hebben we de volgende vragen gesteld die interessant zijn 

voor dit onderzoek: 

• Sport u? (Ja, ik sport een paar keer per week / Ja, ik sport wekelijks / Ja, ik 

sport eens in de twee weken / Ja, ik sport maandelijks / Ja, ik sport 

minder vaak dan maandelijks / Nee, ik sport niet) 

• Wat is uw leeftijd?  

• Wat zijn voor u de twee belangrijkste redenen om te sporten? 

• Waarom sport u niet? 

In de volgende figuur zien we dat 60 tot 75 procent van de Stadspanelleden 

wekelijks sport. Daarnaast zien we dat het sporten afneemt naarmate de 

leeftijd toeneemt. Jongeren sporten meer dan ouderen.  

Ruim 80 procent geeft aan te sporten omdat het goed is voor de 

gezondheid, 63 procent sport voor het plezier.  
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B A S I S  V OO R  B E L E I D  

Sporten in relatie tot leeftijd

 

Bron: Sportplatform, 2017 O&S 

 

Aan de Stadspanelleden die aangeven niet te sporten, hebben we gevraagd 

waarom ze niet sporten. Een groep van 39 procent geeft aan al genoeg 

beweging te krijgen. Iets meer dan een kwart vindt sporten niet leuk. 

Eveneens een kwart geeft aan gezondheids- of lichamelijke problemen te 

hebben waardoor sporten niet mogelijk is.  

Ook in dit onderzoek zien we dat de sportdeelname afneemt naarmate de 

leeftijd toeneemt. Daarnaast zien we dat een kwart van de Stadspanelleden 

die niet sporten, dit niet doet wegens gezondheids- of lichamelijke 

problemen.  

 

 

 

Waarom sport u? 

Sportplatform, 2017 O&S 

Waarom sport u niet?  

Sportplatform, 2017 O&S 
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B A S I S  V OO R  B E L E I D  

3. Gesprekken met instellingen 

3.1 Welke instellingen zijn gesproken 

We hebben gesproken met verschillende medewerkers van instellingen die werken met mensen met een lichamelijke, psychische, verstandelijke of chronische 

beperking. Ook hebben we gesproken met medewerkers van instellingen die werkzaam zijn op het gebied van sport of in het buurtwerk. In dit hoofdstuk geven 

we de belangrijkste uitkomsten weer.  

  Organisatie Naam  

1 UMCG & Beatrixoord / revalidatiearts en hoofd polikliniek Rienk Dekker 

2 Fysiotherapiepraktijk PCCR Hilberdink / fysiotherapeut Bas Hilberdink 

3 De Zijlen / medewerkers vrije tijdsbureau Bea Louwes en Tanja Buring 

4 Illmarinen / begeleider Remco Pranger 

5 Hart en Vaatgroep patiëntenvereniging / voorzitter Henk van Hierden 

6 NOVO / Innovatiewerkplaats / Projectmedewerker leefstijl en methodieken Marlies Krikke 

7 WIJ / medewerker MEE Groningen Geertje Baas 

8 Special Heroes / coördinator Oscar Elsinga 

9 Reumapatiëntenvereniging / voorzitter Willie Dieterman 

10 Lentis / leidinggevende dagbesteding en generalist WIJ  Peter de Harder 

11 Beatrixoord / coördinatie Revalidatie Dagbehandeling / Longfonds: coördinator vrijwilligers Janny Hilbolling  

12 Voorzitter Stichting De Brug Regio Stad Groningen en gemeente Groningen / hoofd zwembaden Albert Lubbers  

13 De Zijlen woongroep Beijum / persoonlijk begeleider Zwannie Lanenga  

14 W.A. van Lieflandschool / gymdocent Heleen Serier 

15 De Deel in Ten Boer / dorpscoach Gerdien te Biesebeek 

16 Huis voor de Sport / sportcoach aangepast sporten Janke Mars  

17 Korrewegwijk De Hoogte/ buurtsportcoach senioren Carina Kamps  

18 Selwerd, Paddepoel en Tuinwijk / buurtsportcoach  Willem Kluin 

19 Huis voor de Sport / sportcoach gemeente Ten Boer  Gerkina Doze 

20 Ten Boer /  brede vakdocent Arjen van Zanten  
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B A S I S  V OO R  B E L E I D  

3.2 Belang van sporten en bewegen 

Mensen met een beperking of een chronische ziekte bewegen in het 

algemeen minder en hebben een grotere kans op gezondheidsproblemen en 

overgewicht. Voor veel mensen met een verstandelijke beperking of een 

chronische ziekte geldt dat ze afhankelijk zijn van hun omgeving als het gaat 

om sport, beweging en gezonde keuzes. 
2
  

Iedereen die we gesproken hebben, erkent het belang van sporten. Ze 

erkennen dat sporten goed is voor de gezondheid, leuk om te doen en goed 

voor het zelfvertrouwen. Medewerkers van een WIJ-team in Groningen en de 

dorpscoach in Ten Boer omschrijven het belang van sporten als volgt: 

1. ‘Je bent actiever, onder de mensen, gezonder. 

Anderen bekommeren zich om je. Je wordt gemist. 

Sporten werkt tegen het gevoel dat je in een 

isolement leeft. Je leeft door te sporten langer en 

gezonder. Mensen hebben hierdoor een uitlaatplek 

en dit werkt goed voor mensen die 

verslavingsgevoelig zijn.’  

Een medewerker van een woongroep voor verstandelijk beperkten geeft aan 

dat het niet alleen gaat om sporten en bewegen. Ze noemt dat het ook gaat 

om een gezonde leefstijl en gezond eten.  

Instellingen die werken met kinderen vanuit het speciaal onderwijs, geven 

aan dat sporten en bewegen voor deze leerlingen extra belangrijk is.  

                                                      

 

2
http://www.huisvoordesportgroningen.nl/nieuwsoverzicht/groningen-

gezonder-voor-mensen-met-een-beperking-of-chronische-zi  

2. ‘Deze leerlingen zijn zwakker en hebben eerder de 

neiging om te zwaar te worden. Gezonde leefstijl 

en gezond eten gebeurt thuis vaak niet.’  

3. ‘We hebben leerlingen die weinig buiten komen. 

Als ze jong zijn, spelen ze meer buiten. Verschillen 

met andere kinderen vallen dan nog niet zo op. 

Naarmate ze ouder worden, vallen de verschillen 

meer op. Ik denk dat deze kinderen veel binnen 

zijn.’  

Ook wordt benoemd dat sporten en bewegen belangrijk zijn voor de 

preventie van zorgkosten.  

4. ‘Sporten is ook preventie! Erg belangrijk om hoge 

kosten voor gezondheidszorg te drukken. Jong 

beginnen is ook levenslang plezier.’ 

Tot slot wordt genoemd dat sporten en bewegen voor bepaalde mensen met 

lichamelijke beperkingen zorgen voor pijnverlichting. En dat het voor mensen 

met een psychische beperking positief werkt. Voor beide groepen vergroot 

het de kwaliteit van leven.  

5. ‘Als je depressief bent, is hardlopen hartstikke 

goed. Maar je gaat niet alleen hardlopen.’  
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B A S I S  V OO R  B E L E I D  

Reguliere of een speciale sportvereniging 

Er zijn mensen met een beperking die sporten bij een aangepaste 

sportvereniging. Op www.unieksporten.nl zijn op basis van postcode 

aangepaste sportverenigingen te vinden. Ook zijn er mensen met een 

beperking die sporten bij een reguliere sportvereniging.  

Er is in de gesprekken veel over gesproken; is iemand meer thuis bij een 

reguliere of bij een aangepaste sportvereniging? Voor de één is een reguliere 

sportvereniging passender, een ander is meer thuis bij een aangepaste 

sportvereniging. Veel instellingen die we hebben gesproken, geven aan dat 

ze altijd proberen om cliënten bij een reguliere sportvereniging te laten 

sporten.  

6. ‘Mensen horen erbij, willen participeren en horen 

in de samenleving. Daarom vaak voorkeur voor een 

reguliere vereniging.’  

Professionals die werken met mensen met een verstandelijke beperking, 

noemen dat er een groep is die helemaal op zijn of haar plek is bij De Brug, 

andere cliënten zijn helemaal op hun plek bij een reguliere sportvereniging. 

Maar ze zien ook een ‘tussengroep’ die te goed is voor De Brug en te ‘slecht’ 

voor een reguliere sportvereniging. Regulier sporten lukt vaak niet, waardoor 

ze uiteindelijk thuis blijven.  

Ook merken ze dat niet elke vereniging geschikt is om mensen met een 

beperking te laten sporten. Vaak wordt een reguliere sportvereniging pas als 

optie gezien wanneer er specifieke deskundigheid aanwezig is om iemand 

met een beperking te begeleiden.  

Vaak wordt genoemd dat een beperking soms dusdanig is dat een reguliere 

club geen geschikte begeleiding kan bieden. Om deze reden wordt er vaak 

toch gekozen voor aangepast sporten of bewegen.  

Ook schaamte speelt vaak een rol. Soms is er schaamte om bij een speciale 

vereniging te sporten, soms juist om bij een reguliere club te sporten.  

7. ‘Veel mensen schamen zich om naar een speciale 

voetbalclub te gaan. Ze willen er gewoon bij 

horen.’ 

8. ‘Sporten bij gewone sportschool is vaak geen 

optie, want mensen hebben schroom om tussen 

gezonde sporters te zijn. Vertrouwde omgeving is 

erg belangrijk.’  
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B A S I S  V OO R  B E L E I D  

3.3 Wat belemmert om te sporten? 

Mensen met een beperking sporten minder en ervaren meer belemmeringen 

om te gaan sporten en te bewegen. In deze paragraaf beschrijven we de 

belemmeringen die de doelgroep ervaart. Veel belemmeringen zijn 

algemeen en gelden voor zo goed als alle doelgroepen. Wanneer een 

belemmering voor een specifieke doelgroep geldt, vermelden we dit.  

Vervoer 

Voor veel mensen met een beperking is het vervoer een belemmering om te 

gaan sporten en bewegen. Mensen met een beperking kunnen vaak niet 

zelfstandig naar een sportschool of sportclub. Vervoer is een belemmering 

omdat het geld en tijd kost en er in veel situaties een begeleider nodig is.  

Sommige instellingen hebben ervaringen met het aanbieden van sporten en 

bewegen op locatie. Op deze manier is er geen vervoer nodig.  

9. ‘Een combi van beide zou goed zijn, misschien als 

start sporten op locatie en later elders.’  

Kinderen die speciaal onderwijs volgen, wonen vaak verspreid over de hele 

provincie. Ze worden met schoolvervoer van en naar school gebracht. Als ze 

willen sporten, is vervoer noodzakelijk. Voor kinderen zonder een beperking 

is er meer aanbod in de buurt, waardoor vervoer geen belemmering is. Een 

gymdocente van het speciaal onderwijs geeft een voorbeeld van twee van 

haar leerlingen waaruit de belemmeringen om te gaan sporten blijken: 

10. ‘Vorig jaar waren er clinics freerunning. Twee 

jongens wilden na de clinics op les. Het bleek voor 

beiden niet haalbaar. Eén jongen had een 

alleenstaande moeder met nog vier of vijf kleine 

kinderen. De ander had geen fiets en zijn moeder 

spreekt slecht Nederlands. De trainer heeft ze een 

paar keer opgehaald. Maar ja, dat kan ook niet 

altijd. Op den duur moeten ouders het zelf doen 

en dan lukt het niet meer. Omdat er wel een grote 

groep was, hebben we de lessen onder schooltijd 

aangeboden. We zien dat, wanneer het 

vervoerprobleem opgelost is, er direct meer 

kinderen lid worden.’  

 

Financiën 

Het is regelmatig genoemd dat veel mensen met een beperking al extra 

kosten hebben zonder de kosten voor het sporten.  

11. ‘Je hebt vaak al meer uitgaven als je gehandicapt 

bent. Hierdoor blijft er vrij besteedbaar veel minder 

over om bijvoorbeeld te sporten.’  

Anderen noemen dat allerlei kortingen niet van toepassing zijn bij aangepast 

sporten. Daardoor zijn de kosten voor sporten vaak hoger dan voor mensen 

zonder een beperking. Bij de WIJ-teams en het speciaal onderwijs geven ze 

aan dat ouders schaamte ervaren om potjes aan te spreken.  

12. ‘Geef mensen met een laag inkomen een tijdelijke 

subsidie om op te starten. Sporten hoeft niet gratis 

te zijn. Iedereen moet voor z’n sportabonnement 

betalen. Maar ‘even op weg helpen’ helpt.’ 
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Gebrek aan buddy, maatje of begeleiding 

Veel doelgroepen met een beperking zijn voor het sporten afhankelijk van 

een begeleider, buddy of maatje. Vaak moet het sporten gemotiveerd en 

geïntroduceerd worden. Het sporten en bewegen is voor veel mensen met 

een beperking geen gewoonte. Er is regelmatig een begeleider nodig in het 

vervoer. Sommige mensen met een beperking hebben ook een begeleider 

nodig tijdens het sporten.  

Veel professionals vragen zich hardop af onder wie zijn verantwoordelijkheid 

deze begeleiding valt. Valt dit onder de verantwoordelijkheid van familie, van 

vrienden of van begeleiders op een woongroep?  

13. ‘Kun je aan een WIJ-medewerker vragen dat 

iemand wekelijks na werktijd met iemand naar 

Springs gaat voor een les? Waar houdt iemand zijn 

werk op? Vinden we dat dat bij iemands vak hoort? 

Of hoort dat bij vrijwilligers? Kun je een vrijwilliger 

zomaar bij iemand met schizofrenie of een 

angststoornis zetten?’  

14. ‘Als er geverfd of verhuisd moet worden of grote 

schoonmaak willen we ook dat het netwerk dat 

doet. Maar hoeveel mogen we nog van het 

netwerk vragen?’  

Meerdere mensen benoemen dat zeker mensen met een psychische 

beperking een maatje nodig hebben om tot sporten te komen. Deze groep 

heeft veel angsten en drempels voor nieuwe en onbekende situaties. 

 

 

15. ‘Wie investeert met hun het loopje erheen naar de 

sportschool. De kleedkamer leren kennen. Angst 

speelt een grote rol, alles wat nieuw is, is angst. De 

drempel om sporten op te pakken is heel groot voor 

deze mensen.’ 

Ook is meerdere malen benoemd dat er een groep met een verstandelijke 

beperking is die te ‘goed’ is voor De Brug, maar te ‘slecht’ voor een reguliere 

sportvereniging. Ook deze groep heeft behoefte aan een maatje of buddy 

die samen met ze sport.  

16. ‘Het is net die doelgroep die ertussenin valt, voor 

wie het lastig is.’ 

17. ‘Een buddy is belangrijk om mensen tijdens het 

sporten het eerste kwartaal vast te houden en te 

begeleiden. Het hoeft niet eindeloos, maar wel aan 

het begin.’  

 

Motivatie 

Meerdere instellingen benoemen dat sporten een gewoonte of 

vanzelfsprekendheid is voor mensen zonder een beperking. Bij mensen met 

een beperking is deze gewoonte niet of duidelijk minder aanwezig. Het 

sporten of bewegen is geen vast onderdeel van hun dag.  

Vaak zijn mensen minder mobiel en is er minder aanbod in de wijk of buurt. 

Het zou helpen als het imago van sporten verbetert en het aanbod 

laagdrempelig is. Er is meerdere keren genoemd dat begeleiders of artsen 

een grotere rol kunnen spelen in het motiveren van de patiënten door te 

bespreken wat ze leuk vinden en kunnen.  
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Aanbod 

Veel instellingen benoemen dat er weinig aanbod is voor hun doelgroep om 

aangepast te sporten.  

18. ‘Er zijn minder mogelijkheden voor kinderen met 

een beperking. Er is minder keus. Soms wordt iets 

opgestart, maar stopt het na een jaar wegens 

gebrek aan belangstelling.’  

Speciale verenigingen zijn er niet veel. De dorpscoach in de Deel geeft aan 

dat ze te weinig aanbod hebben voor aangepast sporten in Ten Boer. 

Hierdoor is de reistijd, naar bijvoorbeeld een club in Groningen langer. 

Mensen vinden de afstand te groot en kiezen ervoor om niet naar Groningen 

te gaan, en blijven dus thuis. 

19. ’Je moet wel een aanbod hebben. Dat hebben we 

in Ten Boer te weinig.’  

Voor veel mensen met een beperking en voor begeleiders is het vaak een 

zoektocht waar ze kunnen sporten.  

20. ‘Bij een reguliere basic fit kan iemand in een 

rolstoel niet zo terecht. Waar kan ik met mijn 

beperking sporten? Het is een zoektocht waardoor 

veel mensen ook afhaken.’ 

De app en website Uniek Sporten
3
, waarop locaties voor aangepast sporten 

zijn te vinden, is regelmatig onbekend bij de doelgroep.  

Een WIJ-team in Groningen geeft aan dat er meer aanbod is voor jongeren 

dan voor volwassenen.  

21. ‘Voor de jeugd is er van alles, B-Slim en 

sportcoaches.’  

De buurtsportcoaches en de WIJ-teams benoemen ook dat ouders vaak niet 

weten waar hun kind met een beperking kan sporten. Het aanbod is 

regelmatig niet bekend bij de personen die contact hebben met de 

doelgroep.  

 

 

Te ingewikkeld 

Sporten is vaak ingewikkeld voor mensen met een beperking. Ze moeten 

veel dingen regelen en organiseren alvorens tot sporten te komen. Dit kan 

ervoor zorgen dat ze afhaken.  

Dit geldt ook regelmatig voor ouders van kinderen met een verstandelijke 

beperking. Oscar Elsinga van Special Heroes noemt het zelfregulerend 

vermogen van ouders als de grootste belemmering. Hij merkt dat ouders het 

erg lastig vinden om het sporten voor hun kinderen te regelen en te 

organiseren.  

22. ‘Ouders moeten soms onderling dingen regelen en 

ouders hebben vaak ook een laag IQ.’ 

                                                      

 

3
 https://www.unieksporten.nl/ 
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23. ‘Voor school worden ze gehaald en gebracht. Alles 

wordt geregeld. Sport moeten ze zelf regelen, 

velen kunnen dat niet. Daarom doen we het vaak 

op de school. Onderling regelen met andere 

ouders is lastig. Lukt op sociaal vlak niet goed.’  

Professionals die met mensen met een verstandelijke beperking werken, 

noemen dat er een doelgroep is, vaak van een laag niveau, die om 

gezondheidsredenen moet afvallen. Deze mensen moeten echt intensief 

sporten om af te vallen. Vaak is dit, door het lage niveau, erg lastig.  

24. ‘We zijn een jaar bezig geweest voordat zij iets met 

bewegen deed met een vrijwilligster. Hoe krijg je 

haar aan het afvallen? Bewegen alleen is te weinig 

intensief. We weten het niet. Het is een combi van 

gezond eten en sporten.’  

 

Kennis en kunde van verenigingen 

Veel professionals geven aan dat ze veel voordelen zien in sporten bij een 

reguliere vereniging. In situaties waarin het kan, willen ze iemand graag laten 

sporten bij een reguliere sportvereniging. Een aantal mensen heeft een eigen 

netwerk opgebouwd. Ze weten bij welke verengingen het ‘goed’ gaat en bij 

welke het ‘niet goed’ gaat. Anderen geven aan dat ze dit netwerk 

onvoldoende hebben.  

Veel instellingen benoemen dat het belangrijk is dat verengingen de 

doelgroep leert kennen en andersom. Ook benoemen ze dat er in veel 

gevallen specifieke kennis nodig is om de doelgroep bij een reguliere 

vereniging te laten sporten.  

Deze specifieke kennis is vaak niet aanwezig bij verenigingen. Een vereniging 

moet ervoor open staan en bereid zijn om te investeren. Daarbij moeten ze 

vaak aan allerlei voorwaarden voldoen om het aangepast sporten te mogen 

aanbieden.  

Een buurtsportcoach uit Groningen merkt op dat verenigingen de kennis 

vaak niet hebben om mensen met een beperking te begeleiden. Ook werken 

verenigingen vaak met vrijwilligers. Deze vrijwilligers hebben de kennis vaak 

niet. Regelmatig kampt een vereniging ook met een tekort aan vrijwilligers of 

zijn er veel wisselingen.  

25. ‘We hebben last van de ambtelijke papierwinkel 

om vrijwilligers via de gemeente in te zetten. Maak 

het makkelijker. Deskundig personeel speelt een 

grote rol om het aanbod mogelijk te maken voor 

verstandelijk gehandicapten om te sporten en te 

bewegen.’ 

26. ‘Kinderen met een beperking vereisen een 

specifieke aanpak. Dat vereist scholing van een 

eventuele buurtsportcoach en van een trainer of 

vereniging.’  

De buurtsportcoaches benoemen dat ze weinig kinderen met een beperking 

tegenkomen. Hun doel is om kinderen en jongeren aan het sporten en 

bewegen te krijgen. Ze zijn aangesloten bij een aantal reguliere scholen. Ze 

benoemen dat zij ook de kennis en kunde niet hebben om kinderen en 

jongeren met een beperking te begeleiden.  
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Sporten kost veel tijd  

Een andere belemmering is dat sporten voor mensen met een beperking een 

avondvullend programma is. Het sporten en het vervoer, zeker wanneer 

iemand afhankelijk is van de deeltaxi, kost veel tijd.  

27. ‘Als je kijkt hoe Groningen de taxipas heeft 

geregeld, dan moet je dus heel vroeg bestellen, 

want de taxi mag een half uur te vroeg of te laat 

komen. Hiermee ben je dan eigenlijk van 6 tot half 

10 bezig voor een uurtje sporten. En daarom haken 

ze af.’  

Naast veel tijd kost sporten vaak ook veel energie.  

28. ‘Mensen met een lichamelijke beperking lopen er 

tegenaan dat hun lijf niet meer werkt. Als ze op 

hun werk zijn, zijn ze al twee uur op. Ze missen de 

energie om ‘s avonds weer te deur uit te gaan.’  

 

Afstand  

De afstand tot een sportschool of sportvereniging kan zo groot zijn dat 

iemand ervoor kiest om de reis niet te maken. Iemand blijft dan thuis en gaat 

niet sporten of bewegen. In verschillende gesprekken is dit aangegeven. 

Gerdien te Biesebeek van de Deel in Ten Boer vertelt over een cliënte die 

door de afstand niet met haar dochter naar Groningen gaat voor aangepaste 

zwemlessen. Ook binnen wijken in Groningen wordt de afstand vaak als te 

groot ervaren. Een buurtsportcoach heeft hier ervaring mee: 

 

29. ‘Tot 12 jaar zijn de wijkgrenzen heilig. Kinderen 

gaan niet snel over de wijkgrenzen heen en 

gezinnen ook niet. Als er in jouw wijk niks is, 

gebeurt er ook niks. Als ze naar het voortgezet 

onderwijs gaan, worden ze zelfstandiger. En gaan 

ze meer de wijk uit.’ 

 

Meerdere instellingen geven aan dat het belangrijk is dat er in elke buurt of 

wijk een aanbod is, omdat mobiliteit en afstand een belemmering vormen. 

Bijvoorbeeld door gebrek aan motivatie, vergrijzing of door de beperking die 

iemand heeft.  
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3.4 Wat stimuleert om te gaan sporten?  

In deze paragraaf beschrijven we wat motiveert om te gaan sporten, en wat 

de belemmeringen kleiner maakt.  

Motivatie 

Het helpt voor de motivatie om op vaste tijdstippen en op vaste dagen te 

sporten. Het werkt vaak ook beter om elders te sporten en niet thuis. 

30. ‘Technieken voor gedragsverandering blijken hier 

effectief. Niet alleen informatie aanreiken, maar op 

weg helpen naar de sportzaal.’  

Het werkt goed als iemand zelf gemotiveerd is. Rienk Dekker geeft aan dat 

hij vaak bespreekt wat iemand wil bereiken.  

31. ‘Daarbij echt iemands interne motivatie’ opzoeken. 

Succeservaringen helpen, met vinger wijzen niet.’  

Meerdere mensen geven aan dat het werkt om sporten bij de doelgroep te 

introduceren als een spel. Daarna is de overstap naar sporten veel minder 

groot. Ook is genoemd dat je de doelgroep het beste bereikt via 

hulpverleners of begeleiders in de eigen directe omgeving.  

32. ‘Gemeente staat daar ver van af. Hoe kun je 

begeleiders duwen in het geven van duwtjes?’ 

Ook verpleegkundigen of begeleiders kunnen cliënten motiveren en 

stimuleren om te gaan sporten en bewegen. Wat ook stimuleert is, als 

iemand zelf bij kan houden wat de vorderingen zijn van het sporten.  

33. ‘Exercising medicine is een methode waarin alles 

zit waarom mensen moeten bewegen.’  

Aanbod 

Wanneer het aanbod voor aangepast sporten beter bekend is, is de stap naar 

sporten veel kleiner.  

34. ‘Omgeving van zorgverleners en begeleiders van 

cliënt mag daar ook veel meer van weten. Meer 

bekendheid geven aan cliënten, begeleiders en 

andere hulpverleners over SportLoket in gemeente, 

Huis voor de Sport en website 

www.unieksporten.nl.’ 

 

Voor alle doelgroepen geldt dat het stimuleert als ze dichtbij huis kunnen 

sporten.  

35. ‘Voor een psychiatrisch patiënt is de sporthal in 

andere stadswijk mentaal en fysiek te ver weg. Dit 

geldt ook voor ouderen met een beperking. Zoek naar 

sportmogelijkheden in de eigen vertrouwde buurt.’  

 

Financiën 

Sporten is voor mensen met een beperking vaak duurder. Ze hebben 

aanpassingen nodig. Ook hebben ze vaak al hogere uitgaven door hun 

beperking. Wat stimuleert, is als ze gebruik kunnen maken van subsidies of 

tegemoetkomingen. Van belang is ook dat de doelgroep de regelingen kent 

waarop men aanspraak kan maken. Tot slot zou het goed zijn als iemand 

ondersteunt met het regelwerk, zoals een begeleider of iemand van een 

patiëntenvereniging. Ook instellingen die aangepast sporten aanbieden, 

hebben vaak te maken met een tekort aan financiële middelen voor een 

toereikend aanbod.  
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3.5 WIJ-teams in Groningen en dorpscoach in Ten Boer 

We hebben gesproken met een medewerker van het WIJ-team in Groningen 

en met een dorpscoach in de Deel in Ten Boer. Zij zien beiden het belang 

van sporten en bewegen. Ze benoemen dat sporten en bewegen ervoor 

zorgen dat mensen meedoen in de maatschappij. Toch benoemen ze dat ze 

in hun dagelijkse werk vaak niet toekomen aan het motiveren van cliënten 

voor sporten en bewegen.  

36. ‘WIJ-teams zijn gericht op problemen en 

participeren, maar mensen vergeten dat sport ook 

participeren is.”  

37. ‘We komen er bij het WIJ-team vaak niet aan toe. 

We moeten integraal situaties bekijken. Dat doen 

we bij de complexe zaken. Maar dan kijk je altijd 

naar de eerste levensbehoeften en sport ligt op de 

achtergrond. We komen er niet aan toe.’  

Een medewerker van het WIJ-team in Groningen geeft aan dat ze sporten 

meer willen zien als iets preventiefs.  

38. ‘We moeten investeren in sport en hobby’s, zodat 

verdere problemen zich niet aandienen.’  

De schaalgrootte waarop sportvoorzieningen aanwezig zijn, is belangrijk 

voor specifieke doelgroepen om te gaan sporten, zoals voor autisten of 

mensen met een psychiatrische aandoening. Zij gaan wel sporten wanneer 

het in hun eigen wijk kan en niet wanneer ze daarvoor de wijk uit moeten.  

 

 

 

Peter de Harder van Lentis noemt dat het goed zou zijn wanneer een WIJ-

team sporten en bewegen organiseert of structureel als aandachtspunt heeft. 

Sporten is een middel om gezondheid in een wijk te bevorderen.  

Bovenstaande past bij de doelstellingen van een WIJ-team. Ze zien het 

belang van sporten, bewegen en participeren in de maatschappij. Er is 

daarnaast vraag naar sporten en bewegen op een laagdrempelige manier in 

de eigen wijk vanuit de doelgroep.  
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3.6  Gemeente Ten Boer  

We hebben in Ten Boer gesproken met:  

1. Gerdien ten Biesebeek (dorpscoach de Deel Ten Boer) 

2. Gerkina Doze (Huis voor de Sport, coördinator Vitaal Plus) 

3. Arjen van Zanten (Huis voor de Sport, brede vakdocent) 

 

Wat belemmert om te sporten?  

Er zijn een aantal belemmeringen die specifiek spelen in Ten Boer. 

Belemmeringen die in een dorp of kleine gemeente spelen en niet of minder 

in een stad als Groningen. Het aanbod van aangepast sporten in Ten Boer is 

kleiner en de afstand tot een sportvereniging is vaak groter. Hierdoor is 

vervoer vaker een belemmering. Daarnaast is er minder keuze in aangepast 

sporten. 

Dorpscoach Gerdien te Biesebeek van de Deel geeft aan dat zij onvoldoende 

zicht heeft op het aanbod voor aangepast sporten.  

39. ‘Aanbod heeft de hele gemeente Ten Boer niet in 

beeld. Collega’s hebben dat ook niet. We weten er 

weinig van.’  

De afstand tot een sportvereniging of sportschool zorgt er vaak voor dat 

mensen niet gaan sporten maar thuis blijven. Veel inwoners vinden de 

afstand naar Groningen te groot en kiezen ervoor om thuis te blijven als er 

geen aanbod in Te Boer is.  

40.  ‘In een ander gezin is een kind verstandelijk 

beperkt. Kindje blijft thuis, terwijl de broers 

sporten.’ 

 

41. ‘We geven heel weinig indicaties voor 

dagbesteding. We bieden dat niet aan in Ten Boer. 

Blijkbaar blijven heel veel mensen thuis, terwijl er 

wel behoefte is.’  

 

Wat stimuleert om te sporten? 

Aan de andere kant benoemt Gerdien te Biesebeek ook dat inwoners van de 

gemeente Ten Boer loyaal zijn. Er ligt veel kracht en kansen in het dorp.  

42. ‘Je hebt wel een trekker nodig, maar er zijn veel 

vrijwilligers uit de dorpen.’  

Ook Gerkina Doze noemt dat huisartsen, fysiotherapiepraktijken en 

sportverenigingen enthousiast zijn om aangepast sporten onder de aandacht 

te brengen. Ze is onlangs begonnen met haar project Vitaal Plus
4
 en merkt 

dat deze partijen graag betrokken willen zijn.  

Ze vertelt dat inwoners van de gemeente Ten Boer gemakkelijker te bereiken 

zijn door de dorpscultuur. Ook ziet zij kansen door deze kleinschaligheid. Ze 

noemt dat de kerk een plek is waar mensen in Ten Boer elkaar ondersteunen 

en helpen.  

Meerdere professionals hebben ervaren dat het werkt om sporten aan te 

bieden als bewegen of als spel. Hierdoor is het laagdrempeliger.  

                                                      

 

4
 Vitaal Plus wil alle senioren in de gemeente Ten Boer aan het bewegen 

krijgen.  
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Arjen van Zanten werkt in Ten Boer als brede vakdocent. Hij vertelt dat het 

basis sportaanbod voldoende is. Er zijn veel mogelijkheden zoals; voetbal, 

judo, zwemmen en tennis. Het sportaanbod voor aangepast sporten is 

beperkt. Veel inwoners van Ten Boer sporten niet buiten de gemeente omdat 

ze de afstand te groot vinden. Dit maakt het belangrijk om ervoor te zorgen 

dat het bestaande sportaanbod ook geschikt is voor inwoners van de 

gemeente Ten Boer met een beperking.  

In zijn werk als brede vakdocent komt hij zelden kinderen met een beperking 

tegen.  

43. ‘Ik heb eigenlijk geen zicht op hoeveel kinderen 

met een beperking er zijn in de gemeente Ten 

Boer.’ 

Naast voldoende en passend aanbod is het ook van belang om zicht te 

hebben op het aantal inwoners met een beperking.  
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3.7 Succesverhalen 

Er zijn in de gesprekken een aantal succesverhalen benoemd. Initiatieven of 

projecten waar op een mooie en succesvolle manier gewerkt wordt aan 

sporten en bewegen voor mensen met een beperking.  

Stichting Kids United 

Kids United is een voelbalvereniging in Groningen voor kinderen met een 

beperking. Kids United werkt met trainers en begeleiders die affiniteit 

hebben met de doelgroep en met voetbal. Ze bieden ook andere sporten 

aan dan alleen voetbal. Vanuit de buurtsportcoaches en vanuit het speciaal 

onderwijs wordt Kids United als succesvoorbeeld genoemd. Er zijn voor 

kinderen geen kosten verbonden aan het sporten bij de vereniging. Ouders 

regelen veel samen, waardoor vervoer vaak ook geen probleem is.  

Sporten op locatie 

Veel instellingen hebben positieve ervaringen met het aanbieden van 

sportlessen op locatie. Instellingen voor verstandelijk gehandicapten maken 

hier vaak gebruik van. Ook binnen Special Heroes en de scholen voor 

speciaal onderwijs werken ze op die manier. Een trainer geeft een aantal 

lessen op locatie. Na deze introductie kan iemand ervoor kiezen om lessen te 

volgen bij de sportvereniging.  

44. ‘Wij adviseren eerst een intro of clinic te geven op 

onze locatie en later op de locatie van de 

sportvereniging. We maken de lessen eerst gratis.’ 

Sporten aanbieden als spel 

Door sporten aan te bieden als spel of een gezellig samenzijn is het veel 

laagdrempeliger.  

 

Sportcoach aangepast sporten 

In Groningen werken de buurtsportcoaches niet voor en met kinderen en 

jongeren met een beperking. Op sommige andere plaatsen bestaat wel een 

sportcoach voor speciaal voor kinderen met een beperking. Volgens Oscar 

Elsinga van Special Heroes is de buurtsportcoach speciaal voor deze 

doelgroep een grote meerwaarde. Zij zijn de schakel tussen het speciaal 

onderwijs en een passende sportvereniging. In de gemeente Vlagtwedde is 

een sportcoach specifiek voor aangepast sporten werkzaam, voor inwoners 

van alle leeftijden. Ze geven hiermee specifiek aandacht, tijd en geld aan 

aangepast sporten en bewegen voor jong en oud.  

Project De Beweegcoach Plus 

Binnen dit project worden mensen in Wedde, Vlagtwedde en Oldambt met 

een lichamelijke of chronische ziekte die niet in beeld zijn, benaderd. Zij 

worden begeleid naar een beweeg- of sportaanbod. Het project wil met een 

heel gericht programma mensen met een beperking aan het sporten krijgen 

en houden. Deze mensen worden bereikt en benaderd via intermediairs als 

apotheek, thuiszorg, huisarts en beweegconsulenten.  

45. ‘Deze mensen bereik je het beste door 

hulpverleners in hun directe omgeving. De 

gemeente staat daar heel ver vanaf.’ 

Landelijke campagne 

Bij de Reumavereniging merken ze dat de vraag om te sporten en te 

bewegen is toegenomen na de landelijke campagne vorig jaar. 

Beweegzoeker 

Hart- en Vaatziekten heeft op de website een beweegzoeker. Deze is 

geïntegreerd in de website sportplein Groningen van Huis voor de Sport. 

Hierop zijn alle sportactiviteiten te vinden die zijn aangesloten bij de Hart en 

Vaatgroep.  
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4. Conclusies en aanbevelingen 

Nut en noodzaak van sporten 

Vanuit verschillende onderzoeken komt het belang van sporten en bewegen 

naar voren. Sporten werkt preventief en verbetert ieders gezondheid en, 

indien van toepassing, de revalidatie. Sporten en bewegen vergroten de 

kwaliteit van leven. Ook is er een belangrijk sociaal aspect. Sporten zorgt 

ervoor dat je weer onder de mensen bent. Het brengt gezelligheid en zorgt 

voor participatie in de maatschappij. Iemand heeft door te sporten weer 

regie op de eigen gezondheid en een eventueel herstel. Tot slot zorgt 

sporten bij mensen met een beperking voor contact met lotgenoten.  

46. ‘Ik voel mij weer gewaardeerd in de maatschappij, 

ik heb weer een doel in mijn leven. Doordat ik die twee 

dagen sport en onder de mensen ben, kan ik mij de 

rest van de week thuis weer staande houden.’ 

Zorg voor een maatje, buddy of begeleider  

Veel mensen met een beperking hebben een maatje of buddy nodig om te 

gaan sporten. Soms voor het vervoer, soms om iemand te motiveren en 

soms om te begeleiden tijdens het sporten. Er is vaak gebrek aan een 

begeleider. Mogelijk kunnen er vrijwilligers worden geworven via de 

vacaturebank of het project Kansen in Kaart. In Ten Boer zouden er 

vrijwilligers geworven kunnen worden via de hechte sociale structuren in de 

verschillende dorpen.  

 

 

 

 

Kom mensen financieel tegemoet 

Voor veel mensen met een beperking is sporten (te) duur. Ze hebben door 

hun beperkingen vaak al hogere uitgaven of zorgkosten. Het stimuleert 

wanneer mensen sportkleren of een abonnement vergoed krijgen. Er is 

genoemd dat er een soort sportfonds voor mensen met een beperking zou 

moeten zijn. De verwachting is dat deze investering ervoor zorgt dat meer 

mensen gaan sporten. Een ander noemt meer samenwerking met 

sportaanbieders en de Stadjerspas of een andere vorm van minimabeleid.  

Huis voor de Sport 

Het zou goed zijn als Huis voor de Sport en de taken van Huis voor de Sport 

bekender zijn bij de doelgroep en de begeleiders. Ze organiseren allerlei 

uitwisselingen en ontmoetingen in de sector waarmee ze het netwerk 

versterken. Zo organiseren ze jaarlijkse provinciale netwerkbijeenkomsten 

met alle partners van aangepast sporten, zoals gemeenten, 

sportverenigingen, sporters zelf, zorginstellingen en onderzoeksgerelateerde 

organisaties. 

Stel een buurtsportcoach voor aangepast sporten aan 

Oscar Elsinga geeft aan dat hij vanuit Special Heroes scholen voor speciaal 

onderwijs helpt met het opzetten van een sportprogramma voor hun 

leerlingen. Na twee jaar draagt hij een groot gedeelte over aan de scholen. 

Hij merkt dat scholen vaak kampen met bezuinigingen en te weinig tijd en 

geld hebben om het voort te zetten. De buurtsportcoaches zijn aangesloten 

bij reguliere scholen. De ervaring van de coaches en het onderwijs is dat 

leerlingen uit het speciaal onderwijs daar erg moeilijk bij aan kunnen sluiten. 

Er is vraag naar een buurtsportcoach speciaal voor deze doelgroep en voor 

de gehele doelgroep.  
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Grotere bekendheid 

Uit de gesprekken blijkt dat niet iedereen weet waar hij terecht kan voor 

informatie over aangepast sporten. Ook is er behoefte aan een plek of 

denktank van mensen die meedenken over aanbod of aanpassingen. Het 

liefst een plek in de wijk of buurt die goed bekend is in het netwerk. Tot slot 

zou de app en website Uniek Sporten en hierdoor ook het sportaanbod voor 

aangepast sporten beter bekend moeten zijn.  

Meer tijd en geld naar het WIJ-team  

De WIJ-teams hebben veel contacten met mensen met een beperking. Ze 

zien het belang in van sporten en bewegen. Ze benoemen dat ze te weinig 

tijd hebben om met sporten en bewegen bezig te zijn. Ze helpen cliënten 

vaak met de eerste levensbehoeften en hebben te weinig tijd om bezig te 

zijn met de vraag achter de vraag. Het WIJ-team zou ook een plek moeten 

zijn waar instellingen initiatieven kunnen neerleggen en bespreken. Ook zou 

het WIJ-team ingezet moeten worden om mensen met een beperking meer 

in beeld te krijgen om vervolgens te begeleiden richting sport en bewegen.  

Ten Boer 

In de gesprekken is genoemd dat het reguliere sportaanbod in Ten Boer 

voldoende is. Ook is meerdere malen genoemd dat inwoners uit de 

gemeente Ten Boer niet naar Groningen gaan om te sporten. Ze vinden de 

reisafstand te groot. Daarom adviseren we om het reguliere sportaanbod in 

Ten Boer voldoende toe te rusten voor aangepast sporten.  

 

 

 

 

 

 

Creëer en onderhoud een netwerk 

Professionals die werken met de doelgroep, moeten het belang van sporten 

en bewegen kennen. Zij moeten weten waar iemand aangepast kan sporten 

en waar iemand terecht kan voor informatie en vragen. Ook zouden 

sportvragen van mensen met een beperking op deze manier samengebracht 

en gebundeld kunnen worden.  

Nu zijn er vaak te weinig mensen (bekend) met een beperking om een 

bepaalde club of groep op te richten. Organisaties zouden, meer dan nu, in 

de omgeving de samenwerking moeten opzoeken. Een mogelijkheid zou 

kunnen zijn om de Stadjerspas hierin te betrekken. Door de Stadjerspas 

kunnen mensen met een beperking en aanbieders van aangepast sporten en 

bewegen samengebracht worden.  

Zorg ervoor dat verenigingen beter uitgerust zijn 

Veel instellingen geven aan dat ze de doelgroep graag bij een reguliere 

vereniging willen laten sporten, mits de beperking dit toelaat. Professionals 

merken vaak dat verenigingen onvoldoende toegerust zijn om mensen met 

een beperking te laten sporten. Mogelijk kan een vereniging een beroep 

doen op extra vergoeding of specialisme van een professional om iemand 

met een beperking te begeleiden. Of zorg ervoor dat ze voldoende kennis in 

huis hebben om aangepast sporten mogelijk te maken. 

Zorg voor beleid voor een groep verstandelijk beperkten met overgewicht 

De medewerkers die werken met mensen met een verstandelijke beperking, 

noemen een doelgroep die aandacht nodig heeft. Ze zijn bezorgd over een 

groep die om gezondheidsredenen moet sporten en afvallen. Vaak is dit een 

groep met een laag niveau die behoefte heeft aan intensief sporten. Ze 

benoemen dat dit onder hun verantwoordelijkheid valt. Aan de andere kant 

beschrijven ze dat er geen beleid is voor deze groep en dat ze niet goed 

weten hoe ze deze groep moeten begeleiden.  
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Creëer voldoende aanbod voor aangepast sporten 

Er zou een volledig en bekend aanbod moeten zijn van alle sporten en 

verenigingen waar mensen met een beperking terecht kunnen. Het aanbod 

dient bekend te zijn bij ouders, scholen, WIJ-teams, patiëntenverenigingen 

en huisartsen.  

Sporten tijdens werk of dagbesteding 

Er is regelmatig genoemd dat veel belemmeringen zouden zijn weggenomen 

wanneer sporten onderdeel van het werk of de dagbesteding zou zijn.  
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Wij willen alle mensen die we voor dit onderzoek gesproken hebben, bedanken 

voor de gesprekken, voor hun verhalen en enthousiasme. We hebben veel 

informatie gekregen; helaas hebben we niet alle informatie een plek kunnen geven 

in dit rapport.  
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