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Inventarisatie en behoefteonderzoek 
in de provincie Vlaams-Brabant met betrekking tot 

sport voor personen met een handicap 
 
 
 

             In opdracht van de Provincie Vlaams-Brabant – Sportdienst 
 
 

Uitgevoerd door de Vrije Universiteit Brussel – Faculteit Lichamelijke Opvoeding                                 
 
 
 

Inleiding 
 
Sport vervult een belangrijke maatschappelijke functie en biedt tal van voordelen voor de 
beoefenaars zelf (gezondheidsbevordering, plezierbeleving, sociaal contact, integratie, ...). 
Dit laatste is zeker ook het geval voor personen met een handicap. Diverse buitenlandse 
studies duidden evenwel op tal van belemmerende factoren (zoals moeilijke 
toegankelijkheid van sportaccommodatie, vervoersproblemen,...) met betrekking tot de 
sportbeoefening van deze doelgroep. Omwille van het feit dat weinig specifieke informatie 
aanwezig was rond het bestaande sportaanbod en en er ook een geringe kennis bestond van 
de behoeften, wensen en mogelijke knelpunten bij deze doelgroep ten aanzien van sport in 
de Provincie Vlaams-Brabant, werd in opdracht van de provinciale sportdienst een studie 
uitgevoerd door de vakgroep Bewegingsagogiek, Sport- en Vrijetijdsbeleid van de Vrije 
Universiteit Brussel.  
 
De studie bestond uit 2 luiken:  
 
1° een bevraging van verantwoordelijken van diverse beleidsvoorbereidende en/of                            

–uitvoerende instanties: zoals gemeentelijke sportdiensten, scholen van het 
buitengewoon onderwijs, sportclubs, ziekenfondsen, vrijetijdscentra, voorzieningen en 
diensten, Vlaamse sportfederaties, provinciale sportdiensten en dienst Welzijn, 
opleidingsinstituten, Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een 
Handicap, BOIC, Stichting Vlaamse Schoolsport, BLOSO, Koning Boudewijnstichting, 
Instituut voor Sportbeheer, Bond voor Lichamelijke Opvoeding, Vlaamse Trainersschool 
en Vlaamse sportfederatie). 

 
2° een bevraging van 99 sporters met een handicap over hun verwachtingen en 

bevindingen van het provinciaal sportbeleid. Hiervan werden 37 ongeorganiseerde en 
19 niet-sporters bij het onderzoek betrokken, terwijl de anderen reeds in sportclubs 
en/of voorzieningen en diensten sportten. 
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Belangrijkste onderzoeksresultaten 
 
- Hoewel er in de provincie Vlaams-Brabant diverse sportmogelijkheden bestaan voor 

personen met een handicap, zijn deze veelal gericht naar eenzelfde doelpubliek, met 
name personen met een mentale handicap. Er zijn weinig mogelijkheden voor 
bijvoorbeeld personen met een zware handicap.  

- Vele sporters en niet-sporters rapporteren een gebrek aan aanbod om (nog meer) te 
sporten. Een belangrijke beïnvloedende factor is het feit dat de sportorganisatoren (vnl. 
zij die onrechtstreeks bij hen betrokken kunnen zijn, zoals gemeentelijke 
sportdiensten,...) en de doelgroep zelf weinig tot niet op de hoogte zijn van het 
bestaande aanbod.  

- Vele sporters geven aan ontevreden te zijn over de wijze van informatieverstrekking. 
Deze gebrekkige informatieverspreiding is het gevolg van (KLOPT DIT?) het feit de 
doelgroep moeilijk te detecteren is doordat deze zich in vele gevallen niet via bepaalde 
structuren groepeert (zoals bijvoorbeeld via dagcentra).  

- Er kan worden vastgesteld dat vele sportorganisaties voor validen stellen dat ze zich 
ook richten naar personen met een handicap, hoewel er vaak geen specifiek beleid 

ontwikkeld wordt, noch dat er effectief iemand van deze doelgroep aan het sportaanbod 
deelneemt.  

- Vele sportaanbieders (zoals de gemeentelijke sportdiensten, de sportfederaties en 
sportclubs voor validen) melden geen sportaanbod te hebben omdat ze niet over de 
nodige middelen beschikken voor aangepast vervoer, materiaal, ... . 

- Er bestaat vanuit de doelgroep zelf een zekere drempelvrees om aan het reguliere 
sportaanbod te participeren. De meerderheid van de personen met een mentale 
handicap sport enkel met de eigen groep en is hierover tevreden.  

- Verder heerst er ook grotendeels tevredenheid over de beschikbaarheid van de 
sportaccommodatie. Er dient vermeld te worden dat er vanuit de provincie Vlaams-
Brabant een toegankelijkheidsonderzoek loopt. Zich naar een sportaccommodatie 
verplaatsen, blijkt meestal weinig problemen op te leveren. Vele sporters melden zich 
zelf te kunnen behelpen door bijvoorbeeld gebruik te maken van het openbaar vervoer.  
Ook over de deelnameprijs van sportactiviteiten is men tevreden.  

- Hoewel het vinden van begeleiding geen evidentie blijkt te zijn en er vaak beroep wordt 
gedaan op vrijwilligers, vinden de sportaanbieders deze meestal voldoende bekwaam 

en pedagogisch onderricht. Mede door het nauwe contact, zijn ook de sporters hierover 
tevreden. Volgens de meeste sportorganisatoren en sporters beschikken ook de 
trainers/lesgevers over voldoende bekwaamheid en hebben deze voldoende ervaring 
om met de doelgroep te werken. Echter bij de voorzieningen en diensten is er weinig 
sprake van een specifieke sportopleiding vanwege de trainers/lesgevers en wordt er 
vaak door kinesitherapeuten en opvoeders lesgegeven.  
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Belangrijkste beleidsaanbevelingen 
 
- Er is nood aan de ontwikkeling van een gedetailleerd communicatieplan. Dit betekent 

onder meer het opstarten van een praktisch te hanteren atlas en website.  
- Het ontwikkelen van een specifiek loket of aanspreekpunt binnen de provinciale 

sportdienst voor alle vragen met betrekking tot sport voor personen met een handicap. 
Dit zal onder meer ook inhouden dat er dient gewerkt te worden aan het aanleggen van 
interne databank.  

- Het bestaande sportaanbod dient te worden geoptimaliseerd en uitgebreid. Hiervoor 
dienen de (potentiële) sportaanbieders actief gesensibiliseerd te worden. Op basis van 
een aangepast subsidiereglement is hierbij een erkenning en ondersteuning te 
overwegen en dienen samenwerkingsverbanden geïntensifiëerd te worden. 

- Ook is het wenselijk dat de doelgroep zelf bewegingsactiever wordt en dat zij via een 
specifieke sportpromotie tot (meer) sportparticipatie worden aangezet.  

- Via een algemene sensibilisering dient tevens het belang van sportparticipatie voor 
deze doelgroep te worden onderstreept en gewerkt te worden aan een veranderende 
beeldvorming naar het brede publiek toe. 

- Tevens is een sensibilisering van opleidingsstructuren nodig (Vlaamse Trainersschool, 
universiteiten, hogescholen, ...), waarbij meer aandacht dient uit te gaan naar het belang 
van sport voor deze doelgroep.  

- Ook is het nodig dat er een sensibilisering gebeurt naar de provinciale structuren, 
waarbij dient gewerkt te worden aan een betere onderlinge afstemming en het 
intensifiëren van de samenwerkingsverbanden. 

- Tenslotte is het aangewezen te werken aan een duidelijke taakafbakening tussen de 

diverse beleidsniveaus met betrekking tot het sportbeleid voor deze doelgroep. 
 

 


