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VOORWOORD 
 

„Door samenspel scoren‟, dat was de kernboodschap die Vlaams minister van Sport Philippe 

Muyters in zijn beleidsnota Sport 2009-2014 wilde meegeven. Samenspel betekent in de 

eerste plaats elkaar leren kennen in zijn sterke en minder sterke punten, in visie en 

verwachtingen. Samenspel betekent respect hebben voor elkaars verschillen, open staan voor 

andere meningen. Alleen op die manier kan men in samenspel komen tot de beste opstelling.  

Voor het eerst maakt een minister van Sport ruimte voor een specifiek beleid rond sport en 

beweging voor personen met een handicap. Minister Muyters erkent daarmee de bijzondere 

positie die personen met een handicap in het Vlaamse sportlandschap innemen. Dat hij hierbij 

gekozen heeft om alle betrokken partners naar waarde te schatten en de mogelijkheid te 

bieden hun competentie maximaal te benutten, toont respect voor de reeds geleverde 

inspanningen. 

Voor een toekomstgericht beleid inzake G-sport Vlaanderen is elke partner bereid geweest te 

luisteren naar elkaar, zijn eigen sterkte op tafel te leggen maar ook open te staan voor 

verandering. Het opstellen van deze allereerste beleidsnota G-sport Vlaanderen werd een 

boeiende denkoefening waarbij de kracht van het resultaat te vinden is in de wil van de 

verschillende partners om samen het Vlaamse sportlandschap meer toegankelijk te maken 

voor alle personen met een handicap.  

Over de opstelling werd reeds druk gediscussieerd, de eerste tactiek werd besproken. G-Sport 

Vlaanderen moet nu kunnen groeien, in beweging blijven. Zoals in elk samenspel zullen er 

nieuwe spelers komen, moet worden ingespeeld op nieuwe kansen en evoluties. Om een 

duurzaam samenspel inzake G-sport te garanderen moet G-Sport Vlaanderen dan ook een 

goede kadering en de nodige middelen krijgen om dit beleid tot uitvoering te brengen. 

Meer personen met een beperking in beweging te zetten, dat was van bij het begin onze 

gezamenlijke missie. Als elk van ons zijn positie inneemt en samen met alle partners hiervoor 

als team wil gaan, zullen we zeker promoveren.  

 

Namens de Kernwerkgroep G-sport Vlaanderen: 

Bergmans Myriam (Psylos vzw), Bossaerts Nicole (Kabinet Sport), De Schrijver Lieve (Recreas 

vzw), De Smet Jessica (VLG vzw), Mees Philippe (VLG vzw), Menten Bert (Departement CJSM), 

Stas Koen (APB Sport), Taragola Luc (Sportdienst Oost-Vlaanderen), Van Belleghem Bennie 

(Recreas vzw), Van Bragt Sara (Sporta To walk Again vzw), Vekemans Joëlle (Psylos vzw), 

Vonck Eva (Vlaamse Trainersschool), Walraven Britt (Sportdienst VGC), Wouters Veerle (VLG 

vzw). 
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1. Afkortingen en terminologie  
 

1.1 Afkortingen 

ADL  Activiteiten Dagelijks Leven 

BDC Belgian Deafsport Committee 

BOIC Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité 

BPC  Belgian Paralympic Committee 

BVLO Bond voor Lichamelijke Opvoeding 

CLB Centrum voor Leerlingenbegeleiding 

DAV Dienst Aangepast Vervoer 

EOSE European Observatoire of Sport and Employment 

FOLLO Flexibele Opdracht voor Leerkracht Lichamelijke Opvoeding 

GGZ  Geestelijke Gezondheidszorg 

G-sport  Gehandicaptensport 

IPC International Paralympic Committee 

ISB Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid 

KVG Katholieke Vereniging Gehandicapten 

MMC  Mindermobielencentrale 

MPI Medisch-pedagogisch Instituut 

PAB Persoonlijk Assistentiebudget  

Recreas Recreatief Aangepast Sporten vzw 

SOB Special Olympics Belgium 

SVA platform  Overlegplatform Sport Voor Allen 

SVS Stichting Vlaamse Schoolsport  

TWA To Walk Again vzw 

VAPH Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 

VFG Vereniging personen met een handicap 

VGC  Vlaamse Gemeenschapscommissie 

VDSB Vlaamse Dovensportbond 

VIPA Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden 

VLG  Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw  

VN Verenigde Naties 

VSF Vlaamse Sportfederatie vzw  

VTS  Vlaamse Trainersschool 

VUB  Vrije Universiteit Brussel 

VVP  Vereniging van Vlaamse Provincies vzw 
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1.2 Verduidelijking van de terminologie m.b.t. het 

doelpubliek 

Personen met een handicap zijn personen met langdurige fysieke, psychische, verstandelijke of 

zintuiglijke beperkingen die hen in wisselwerking met diverse drempels kunnen beletten 

volledig, daadwerkelijk en op voet van gelijkheid met anderen te participeren in de 

samenleving en meer bepaald wat de sport betreft.  

De termen handicap en beperking worden door elkaar gebruikt, afhankelijk van de context. De 

term handicap heeft het voordeel van herkenbaarheid; de term beperking kan ruimer 

geïnterpreteerd worden dan handicap. Sommige personen of doelgroepen associëren zich 

liever met de één dan met de andere term. 

 

1.3  Terminologie m.b.t. sport voor personen met een 

handicap 

Duurzaam G-sportaanbod  is het regelmatig (minimum tweewekelijks) aanbieden van een 

al dan niet seizoensgebonden sport op een vastliggend tijdstip, 

bekend gemaakt bij (niet-) leden en onder begeleiding van 

gediplomeerde of ervaringsdeskundige lesgevers. 

Exclusieve sportbeoefening is de context waar personen met een handicap met of tegen 

andere personen met een handicap aan sport doen. 

G-sport is elke sportparticipatie uitgeoefend door personen met een 

handicap. 

G-sportfederatie is een privaatrechtelijke organisatie die op vrijwillige en 

onbaatzuchtige wijze sportclubs verenigt. 

G-sportaanbieders zijn organisaties of instanties die op een duurzame manier 

personen met een beperking in beweging zetten, dit wil zeggen 

op regelmatige basis, op een gekend en wederkerend tijdstip 

onder begeleiding van gediplomeerde en/of 

ervaringsdeskundige lesgevers.  

G-sportpromotoren zijn instanties die sportpromotionele acties ondernemen of 

evenementen organiseren om personen met een handicap te 

laten kennismaken met het G-sportaanbod met als doel hen te 

stimuleren tot een regelmatige sportbeoefening. 

G-sporttoeleiders zijn organisaties, structuren of personen die rechtstreeks in 

contact staan met personen met een handicap en een 

brugfiguur vormen tussen de doelgroep, hun omgeving en de 

verschillende G-sportactoren. 

Inclusieve sportbeoefening de context waar personen met en zonder handicap met en 

tegen elkaar sporten.  
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Organisatorische integratie omvat elke vorm van sportbeoefening op het continuüm tussen 

het volledig exclusief en het volledig inclusief sporten. 

Bv.: een aparte G-afdeling voor personen met een handicap 

binnen een reguliere sportclub of het G-team dat deelneemt aan 

de reguliere teamsportcompetitie.  

 

  

  

  

Op niveau van het individu 

Inclusieve sportbeoefening Exclusieve sportbeoefening 

Op niveau van de 

organisatie  

bv. sportclub 

Inclusieve 

sportbeoefening 

Volledig inclusief Organisatorische integratie 

Exclusieve 

sportbeoefening 

Organisatorische integratie Volledig exclusief 

 

Integrale toegankelijkheid betekent dat gebouwen, omgeving en dienstverlening 

bereikbaar, betreedbaar en bruikbaar moeten zijn voor 

iedereen. Iedereen moet deze bovendien op een onafhankelijke 

en gelijkwaardige manier kunnen gebruiken. Een integraal 

toegankelijke leefomgeving en dienstverlening zijn basisrechten 

en vormen de sleutel tot een volwaardige maatschappelijke 

integratie en participatie van iedereen. 

Vlaamse provincies of provinciale sportdiensten 

Omwille van de vlotte leesbaarheid van de tekst worden de vijf 

Vlaamse provincies, alsook hun sportdiensten, niet steeds 

afzonderlijk vermeld. 
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2. Inleiding 
 

2.1 G-sport: sportparticipatie en gezond bewegen 

De positieve gezondheidseffecten van sport en bewegen kunnen niet voldoende onderstreept 

worden: een betere conditie, meer sociale contacten, een zinvolle vrijetijdsbesteding, de 

ontwikkeling van een talent, een gezonde uitlaatklep, meer welzijn. In 1994 (bib 1) 

extrapoleerde men dat slechts 3% van de personen met een beperking regelmatig sport 

beoefent. Bovendien leidt deze groep medemensen vaak een sedentair leven met mogelijks 

zware gevolgen voor de algemene gezondheid o.a. zwaarlijvigheid, hart- en vaatziekten, 

sociale deprivatie. 

 

Aanzetten tot bewegen en sportparticipatie is de grootste doelstelling van elke 

sportorganisatie. Voor de sportbeoefenaar zonder enige vorm van beperking is het aanbod in 

tal van sporttakken enorm; voor de sportbeoefenaar met een beperking is het aanbod vandaag 

nog te beperkt. Iemand met een beperking zou in Vlaanderen ook de vrije keuze van 

sportbeoefening of gezonde beweging moeten hebben: van atletiek tot zwemmen, op 

recreatieve of competitieve basis, in een handicap-specifieke club of in een reguliere sportclub, 

in georganiseerd verband of op vrijblijvende basis. Om dit te verwezenlijken, moeten een 

aantal drempels en vooroordelen verder worden weggewerkt.  

 

2.2 Naar een specifiek G-sportbeleid in Vlaanderen 

Tijdens de voorbije jaren vormden afgevaardigde medewerkers van de drie erkende  

G-sportaanbieders, VLG, Psylos en Recreas, een G-forum. Dit niet-structureel orgaan bood de 

gelegenheid om elkaar te informeren over de eigen werking en over mogelijke samenwerking. 

De gezamenlijke aanbevelingen voor de provinciale sportdiensten en de VGC-sportdienst in het 

kader van het decreet Sport-voor-Allen was wellicht de grootste verdienste van dit G-forum. 

De coördinerende taak van de provinciebesturen en de VGC rond G-sport werd decretaal 

verankerd in het decreet Sport voor Allen. De provinciale sportdiensten en de VGC-sportdienst 

organiseren op regelmatige basis een interprovinciaal overleg rond G-sport. 

 

Door de grotere aandacht voor G-sport vanuit diverse hoeken zijn er meer actoren voor de 

organisatie van gehandicaptensport op de Vlaamse markt gekomen, zodat een overkoepelende 

beweging voor G-sport een behoefte geworden is.  

 

In deze tekst wordt die beweging G-sport Vlaanderen genoemd. Het doel van G-sport 

Vlaanderen is op een actieve en integrale manier de krachten te bundelen en de beschikbare 

overheidsmiddelen en kennis optimaal in te zetten. De huidige versnippering van middelen en 

werkwijzen moet omgebogen worden naar een maximale inzet van de competenties van de 

diverse actoren in G-sport. 
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2.3 Uitgangspunten G-sport Vlaanderen 

Efficiënt en effectief 

G-sport in Vlaanderen kent een ware opmars, mede dankzij de steun en input van de Vlaamse 

overheid (cfr. prioriteitenbeleid van het decreet Vlaamse sportfederaties en het luik diversiteit 

van het decreet lokaal sportbeleid). Diverse actoren zijn op verschillende niveaus gestart met 

G-sportinitiatieven. De G-sportfederaties verzorgen naast het exclusief aanbod ook de 

ondersteuning van reguliere partners. De provinciale sportdiensten en de VGC-sportdienst 

werken op bovenlokaal niveau aan een degelijke G-sportpromotie en informatieverstrekking. 

De gemeentelijke sportdiensten, de G-sportclubs en de reguliere clubs met G-werking trachten 

de drempels tot sportparticipatie voor sporters met een beperking op lokaal vlak te verlagen. 

Ook organisaties als vzw To Walk Again en Special Olympics Belgium organiseren sportieve 

ontmoetingen en projecten op maat van sporters met respectievelijk een fysieke en 

verstandelijke beperking.  

Het wordt voor de betrokken actoren en (kandidaat-)sporters steeds moeilijker nog de bomen 

door het bos te zien. Hoewel al deze initiatieven toegejuicht en verder gestimuleerd moeten 

worden, is het tijd om ze in kaart te brengen en ze op elkaar af te stemmen of te stroomlijnen. 

Dit creëert de mogelijkheid om een efficiënter en effectiever beleid te voeren op vlak van 

sportpromotie en promotionele evenementen, opleidingen met een link naar sport en beweging 

voor personen met een beperking, wetenschappelijk onderzoek, enz.  

Door samenspel scoren 

Uit de diverse contacten, overlegmomenten en praktijkervaring bleek de laatste jaren dat alle 

actoren vaak dezelfde knelpunten en drempels tot sportparticipatie aangeven. Dit leidt niet 

alleen tot een veelheid aan oplossingen maar ook tot een versnippering van de 

overheidsmiddelen.  

Naast elkaar werken is goed waar specialistenwerk vereist is; samenwerken scoort beter als 

het over gemeenschappelijke zaken gaat. Zo kan G-sport Vlaanderen ook voor dezelfde 

thema‟s een eenvormig antwoord zoeken. Door de krachten te bundelen daar waar deze 

gebundeld kunnen worden en door, waar mogelijk, met één stem te spreken daar waar één 

stem krachtiger gehoord kan worden, kan G-sport Vlaanderen betere resultaten boeken, of 

oplossingen vinden voor de knelpunten rond G-sport in Vlaanderen, en dit op alle niveaus en in 

alle windstreken. Hierbij is het essentieel dat alle beleidsdomeinen met een link naar G-sport in 

Vlaanderen betrokken worden en dwarsverbanden leggen om ook aan de randvoorwaarden te 

voldoen: voldoende mobiliteit, aangepast sportmateriaal, opleiding en bijscholing, informatie 

en toeleiding naar het sportaanbod, enz. 

Maximale inzet van competenties 

Elke actor in het G-sportlandschap heeft zijn expertise, hetzij m.b.t. een bepaalde doelgroep, 

hetzij m.b.t. een bepaalde sporttak, hetzij m.b.t. informatieverspreiding en 

ondersteuningsmaatregelen. Deze expertise moet ten dienste staan van zij die vragen hebben 

rond of willen starten met G-sport. Mits een goede taak- en rolafbakening kunnen de actoren 

van G-sport Vlaanderen nog beter complementair werken in een gestroomlijnd landschap. 

Door doelgroepoverstijgende thema‟s te behandelen binnen een orgaan of aanspreekpunt 

waarbij alle actoren een vertegenwoordiging kunnen vinden – hetzij structureel, hetzij 

commissiegebonden – kan G-sport Vlaanderen komen tot een gezamenlijke visie die het 

gemeenschappelijke belang dient. Daardoor krijgen de individuele actoren meer ruimte om 
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zich te focussen op hun kerntaak en specifieke werking. Met andere woorden: samen wat 

samen kan, apart wat apart moet.   

 

Het individu staat centraal 

Als alle actoren hun krachten bundelen kan dit alleen maar een meerwaarde vormen voor de 

persoon met een handicap en zijn omgeving. Bij alle beleidsmaatregelen wordt de persoon met 

een handicap centraal gesteld en wordt afgetoetst of de maatregelen bijdragen tot meer 

transparantie, meer duidelijkheid, betere randvoorwaarden en een meer afgestemd aanbod. 
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3. Ontstaan G-sport Vlaanderen 
 

3.1 Voorgeschiedenis 

Naar aanleiding van de Vlaamse verkiezingen in juni 2009 werd door verschillende actoren een 

dossier met aanbevelingen rond G-sport samengesteld. 

 G-sportfederaties Psylos en VLG stelden een gezamenlijk nota „Aanbevelingen G-

sport aan de Vlaamse overheid voor de beleidsperiode 2009-2014‟ (bib 2) op. Hierin 

werd o.a. aandacht gevraagd voor een duidelijke definiëring en het in kaart brengen 

van de doelgroep, meer middelen voor inclusiebeleid, een integraal beleid om de 

drempels tot sportparticipatie te verlagen en de meerkost van sport voor personen 

met een handicap aan te pakken. Tegelijk pleit men voor onderzoek naar de 

meerwaarde van de oprichting van een G-sportorganisatie met alle betrokken 

actoren. G-sportfederatie Recreas stuurde een soortgelijk document naar de 

Vlaamse overheid.  

 De VVP stelde een memorandum samen, eveneens gericht aan de Vlaamse 

Regering. In het Sectordossier Sport (bib 3) pleit ze o.a. voor het oprichten van een 

aanspreekpunt voor de provinciale sportdiensten inzake G-sport op Vlaams niveau, 

dat ook voor dwarsverbanden en een geïntegreerd beleid kan zorgen (sport – 

welzijn) binnen de Vlaamse Gemeenschap, met een rol voor de provinciale 

sportdiensten als contactpunt voor het veld. De provincies willen hun kerntaak in de 

ondersteuning en de uitbouw van G-sport van harte en ten volle blijven opnemen.  

 Het Memorandum Vlaamse Sportfederatie (bib 4), koepel van sportfederaties in 

Vlaanderen, vraagt eveneens blijvende aandacht voor de integratie van doelgroepen 

binnen de sport en stelt dat overleg tussen de betrokken instanties, met de 

betrokkenen zelf en met de organisaties die direct contact hebben met deze 

doelgroepen, de integratie bevordert en bijdraagt tot meer succesvolle initiatieven.  

 Ook in het Memorandum van de Vlaamse Sportraad (bib 5) wordt er gepleit voor 

het integratiebeleid, voor een tegemoetkoming in handicapspecifiek sportmateriaal 

en voor een betere doorstroming vanuit de revalidatiecentra, waar sport een 

wezenlijk onderdeel van het programma moet zijn.  

 

Op vraag van het kabinet Sport stelden de G-sportfederaties Psylos en VLG een eerste versie 

van een visietekst op rond de toekomst van G-sport in Vlaanderen, gebaseerd op de 

gezamenlijke nota ingediend bij de Vlaamse overheid tijdens de zomer van 2009 en met een 

link naar bovenstaande documenten. Vervolgens werd een rondetafelgesprek ingericht met 

een vertegenwoordiging van het kabinet Sport, het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en 

Media, de drie erkende G-sportfederaties, de provinciale sportdiensten, de VGC-sportdienst, 

het Bloso en vzw To Walk Again. Tijdens dit gesprek werd over alle thema‟s van deze visietekst 

gedebatteerd en zocht men  een draagvlak voor verdere samenwerking. Hieruit ontstond een 

kernwerkgroep die de visietekst verder uitdiepte om te komen tot een breed gedragen 

beleidsnota G-sport Vlaanderen met specifieke aanbevelingen voor het Vlaams beleid inzake G-

sport t.e.m. 2020. 
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3.2 Transversaal beleid in Vlaanderen 

Voor het opstellen van de beleidsnota G-sport Vlaanderen legt de kernwerkgroep niet alleen 

een sterke link naar het beleidsdomein Sport maar worden eveneens sector overschrijdende 

dwarsverbanden gelegd. In deze nota is er dan ook een sterke verwijzing naar de Vlaamse 

beleidsdomeinen welzijn, onderwijs, mobiliteit, toegankelijkheid en gelijke kansen. 

 

3.2.1 Beleidsdomein Sport 

 

Het Vlaams regeerakkoord 2009-2014 (bib 6) gaat voor het verder wegwerken van de 

participatiedrempels voor cultuur, jeugd en sport en wil daarbij bijzondere aandacht schenken 

aan kansengroepen. In de „Beleidsnota Sport‟ (bib 7) stelt Philippe Muyters, Vlaams minister 

van Sport, dat drempelverlagende maatregelen het sportaanbod toegankelijker moeten maken 

voor kansengroepen. Bijzondere aandacht dient te gaan naar het ontwikkelen van een 

sportaanbod in de onmiddellijke leefomgeving. Via onder andere lokale samenwerking met 

diverse partners kunnen de sportactoren rekenen op de expertise van anderen om een voor 

iedereen toegankelijk sportaanbod uit te bouwen. 

De positieve effecten van het reeds gevoerde G-sportbeleid, zoals de oprichting van een G-

afdeling binnen reguliere sportclubs en G-sportclubs, dienen volgens de minister verder 

gestimuleerd te worden. Via specifieke acties en evenementen van de betrokken sportactoren 

wordt een grotere sportparticipatie bij personen met een handicap nagestreefd. De minister 

onderzoekt in welke mate één G-sportorganisatie een meerwaarde voor deze doelgroep kan 

betekenen.  

De minister wil een aantal drempels tot sportdeelname voor een aantal groepen in de 

samenleving wegwerken: financiële, psychologische (bv. ‟ik voel me angstig om een eerste 

keer te gaan sporten) en praktische (bv. mobiliteit) drempels. Toeleidings- en 

ondersteuningsinitiatieven moeten daarbij de nodige ondersteuning krijgen. 

 

Voor een aantal welomschreven doelgroepen ontwikkelt de Vlaamse overheid een specifiek 

participatiebeleid dat evenredige participatie van verschillende doelgroepen bewerkstelligt, o.a. 

voor personen met een handicap. Binnen het participatiedecreet van 2008 beoogt de Vlaamse 

overheid door een doelgroepgerichte en sector overschrijdende aanpak, de participatie in het 

cultuur-, jeugd- en sportbeleid te versterken. Specifieke aandacht voor de problematiek 

waarbij armoede gecombineerd wordt met een handicap is zeker noodzakelijk.  

 

Het Overlegplatform Sport voor Allen nam in een aparte werkgroep het laagdrempelig beweeg- 

en sportaanbod in Vlaanderen onder de loep met bijzondere aandacht voor enkele specifieke 

doelgroepen, o.a. personen met een handicap. Bij het opstellen van de nota werd de focus 

vooral gelegd op drempelverlagende acties om de sportparticipatie van personen met een 

handicap te verhogen. Hierbij werden aanbevelingen geformuleerd rond de randvoorwaarden 

om volwaardig op een sport- of beweegaanbod te kunnen inspelen, o.a. de nood aan 

begeleiding en aandacht voor de meerkost die hiermee gepaard gaat, de toegankelijkheid en 

bereikbaarheid van sportaccommodatie, de kennis en expertise van de omkadering. Het is een 

gunstige evolutie dat in een algemene nota ook aandacht wordt besteed aan een specifieke 

doelgroep.  

 

Merk op dat het beleid m.b.t. topsport niet wordt verwerkt in de beleidsnota G-sport 

Vlaanderen omdat dit beleid deel uitmaakt van het topsportactieplan Vlaanderen II. Het 13e 
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actiepunt heeft betrekking op de paralympische sporttakken en duidt de VLG vzw aan als enige 

erkende en gesubsidieerde Vlaamse sportfederatie inzake topsport voor personen met een 

handicap.  

3.2.2 Beleidsdomein Gelijke Kansen 

 

Op 2 juli 2009 stemde België in met het VN-Verdrag voor de Rechten van Personen met een 

Handicap (bib 8). Het Verdrag legt een aantal rechten vast en preciseert het verbod op 

discriminatie van personen met een handicap. Er vindt een verschuiving plaats in het denken 

over handicap: van een welzijnsthema naar een mensenrechtenthema. In artikel 30 besteedt 

het Verdrag aandacht aan de deelname aan het culturele leven, recreatie, vrijetijdsbesteding 

en sport. België (en Vlaanderen) rapporteert regelmatig in het kader van haar internationale 

verplichtingen. 

 

Daarnaast kunnen personen met een handicap, net zoals alle andere personen, zich beroepen 

op de antidiscriminatiewetgeving van 10 mei 2007. In de wetgeving is opgenomen dat 

discriminatie mogelijk is door het weigeren van redelijke aanpassingen voor een persoon met 

een handicap. De wetgeving geeft de slachtoffers van discriminatie de mogelijkheid om hun 

rechten te laten gelden en de zaak aanhangig te maken voor een burgerrechtbank.  

 

Het Vlaams regeerakkoord stelt dat Vlaanderen streeft naar een volwaardige participatie aan 

het maatschappelijk leven voor iedereen, met oog voor de maatschappelijk kwetsbare 

groepen. In de beleidsnota 2009-2014 „Samen gelijke kansen versterken‟ (bib 9) van Pascal 

Smet, Vlaams minister van Gelijke Kansen, wordt expliciet verwezen naar het VN Verdrag en 

naar de nieuwe doelgroep personen met een handicap binnen het beleid. Dit 

gelijkekansenbeleid wordt opgesplitst in een horizontale en een verticale component. De 

doelstelling van de horizontale werking is om systematisch een gelijkekansenperspectief te 

integreren in alle Vlaamse beleidsdomeinen en om de betrokken beleidsmakers aan te sporen 

en te ondersteunen in het nemen van initiatieven die gelijke kansen bevorderen. De verticale 

werking beoogt een inhoudelijke verdieping van de thema‟s en richt zich algemeen op een 

breed maatschappelijk niveau. Het citeren van vier van de strategische doelstellingen (SD) 

binnen de verticale werking is nodig in de context van G-sport Vlaanderen: 

● SD6. Het thema „handicap‟ wordt uitgebouwd als volwaardig beleidsthema van 

het Vlaamse gelijkekansenbeleid. 

● SD7. De participatie van personen met een handicap in de samenleving wordt 

verhoogd. 

● SD11. De publieke ruimte wordt voor iedereen integraal toegankelijk. 

● SD12. Mondelinge, schriftelijke, audiovisuele of digitale publieke informatie wordt 

voor iedereen leesbaar en verstaanbaar. 

In deze beleidsnota G-sport Vlaanderen wordt vanuit de verschillende thema‟s naar het Vlaams 

doelstellingenkader Gelijke Kansen (bib 10) verwezen. 

 

Het regeerakkoord stelt ook dat de Vlaamse Regering blijft inzetten op de destigmatisering van 

personen met een handicap, met bijzondere aandacht voor personen met een psychische 

beperking en de geestelijke gezondheidszorg. Deze beleidsnota formuleert enkele suggesties 

m.b.t. de manier waarop het beleidsdomein sport hierin zijn verantwoordelijkheid kan nemen. 
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3.2.3 Beleidsdomein Welzijn 

 

In het Vlaams regeerakkoord 2009-2014 wil de Vlaamse Regering een krachtig beleid voeren 

voor een warme samenleving en doet daarvoor een beroep op ieders verantwoordelijkheid. Het 

regeerakkoord erkent dat de verantwoordelijkheid voor personen met een handicap niet een 

exclusieve aangelegenheid is van het domein welzijn, maar eerder een sector overschrijdend 

verhaal is, ook wel de vermaatschappelijking van de zorg genoemd. 

 

In de nota „Perspectief 2020 (bib 11): nieuw ondersteuningsbeleid voor personen met een 

handicap‟ van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, is een verschuiving in de 

zorgsector merkbaar. De nota benadrukt het belang van het versterken van volwaardig 

burgerschap van personen met een beperking. Er worden twee prioritaire doelstellingen 

vastgelegd. Ten eerste wil men streven naar zorggarantie voor personen met een handicap 

met de grootste ondersteuningsnood. Ten tweede ijvert men voor vraaggestuurde zorg en 

assistentie in een inclusieve samenleving. De ondersteuning wordt steeds meer vraaggestuurd 

georganiseerd in plaats van aanbod-gestuurd. Steeds meer aandacht komt er voor het 

inclusieve beleid. Meer personen maken gebruik van ambulante diensten. Personen met een 

handicap en personen met een psychische beperking doen ook steeds vaker een beroep op 

eerstelijnshulp uit andere sectoren zoals thuiszorg, lokale dienstencentra, centra algemeen 

welzijnswerk, sociale huizen. 

 

De wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorginrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 

2008 (B.S. 7.11.2008) beschrijft het wettelijk kader gecreëerd inzake de ziekenhuizen. 

Bijzondere aandacht in deze beleidsnota G-sport Vlaanderen gaat naar artikel 107 van deze 

wet. Artikel 107 wil de verschillende onderdelen van de geestelijke gezondheidszorg in een 

intensief samenwerkend netwerk beter op elkaar afstemmen zodat zorg, ondersteuning en 

begeleiding optimaal beantwoorden aan de concrete behoeften van personen met een 

psychische beperking. Via proefprojecten zullen psychiatrische ziekenhuizen en psychiatrische 

afdelingen in algemene ziekenhuizen een deel van hun budget flexibel kunnen inzetten in 

functie van zorgcircuits en -netwerken. Vrije tijd kan hiervan een deel uitmaken, ook sportieve 

vrijetijdsbesteding moet hierin de nodige aandacht krijgen. 

 

 

3.3 De G-sportactoren in Vlaanderen 

 

Vooraleer dieper op de doelstellingen van G-sport Vlaanderen in te gaan, schetsen we een 

duidelijk beeld van alle actoren die van heel dichtbij tot wat verderaf met G-sport te maken 

hebben. Het reglementair kader biedt hiervoor een objectief stramien om hun hedendaagse rol 

te belichten. 

 

3.3.1 Vanuit het beleidsdomein Sport (1) 

 

Het „Decreet houdende de regeling van de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse 

sportfederaties, de koepelorganisatie en de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding‟ 

van juli 2001, samen met de meest recente uitvoeringsbesluiten van december 2008, bepalen 

de verplichte basis- en de facultatieve opdrachten van de sportfederatiewerkingen.  
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G-sport als de hoofdopdracht van de drie Vlaamse G-sportfederaties: Psylos, Recreas 

en VLG vzw  

Psylos vzw en Recreatief Aangepast Sporten (Recreas vzw) zijn erkend en gesubsidieerd als 

recreatieve sportfederatie: “een Vlaamse sportfederatie voor personen met een handicap die in 

haar doelstellingen en werking de organisatie, de promotie en de kwaliteitszorg van één of 

meer sporttakken die voorkomen op de sporttakkenlijst op het oog heeft en die zuiver 

recreatieve of competitiegerichte recreatieve sportbeoefening volgens de reglementen van de 

sporttak(ken) aanbiedt.” 

 

De Vlaamse Liga Gehandicaptensport (VLG vzw) is erkend en gesubsidieerd als uni-

sportfederatie van categorie C: “een Vlaamse sportfederatie voor personen met een handicap 

die in haar doelstelling en werking uitsluitend de organisatie, de promotie en de kwaliteitszorg 

van één of meer sporttakken op het oog heeft. Deze sporttakken komen voor op de 

sporttakkenlijst. De sportfederatie kan als enige, via haar nationale koepel nl. het Belgian 

Paralympic Committee (BPC), deelnemen aan de Paralympische Spelen. Deze Vlaamse 

sportfederatie heeft via haar nationale koepel een officiële affiliatie met het International 

Paralympic Committee (IPC).” 

 

De drie G-sportfederaties hebben vijf basisopdrachten te vervullen. 

1.  Het organiseren en coördineren van een breedtesportaanbod: voor VLG de competitieve 

en de recreatieve sportbeoefening; voor Psylos en Recreas de zuiver recreatieve en de 

competitiegerichte recreatieve sportbeoefening.  

2. Het organiseren van sportkaderopleiding voor de sporttechnisch verantwoordelijken, in 

overleg met de denkcel G-sport van de Vlaamse Trainersschool. Het coördineren van 

sporttechnische bijscholingen voor clubtrainers, officials en classificeerders en het 

organiseren van praktijkgerichte bijscholingen voor clubbestuurders.  

3.  Het begeleiden en ondersteunen van sportclubs zowel op het vlak van kwaliteitszorg in 

de clubwerking als inzake de sporttechnische, de bestuur- en administratieve en de 

sportpromotionele werking. 

4.  Het bezorgen van alle informatie m.b.t. het eigen beleid en de eigen organisatie van de 

sportclubs en de leden. Het nemen van maatregelen om alle interne en externe 

communicatie te verbeteren. 

5.  Het promoten van de G-sport, al dan niet in samenwerking met provinciale 

sportdiensten, het Bloso of andere partners. 

 

Concreet: 

 

Psylos vzw is de Vlaamse federatie voor sport en recreatie in de geestelijke gezondheidszorg  

(GGZ) en richt zich als enige en uitsluitend naar personen met een psychische beperking. Anno 

2012 overkoepelt en ondersteunt Psylos 41 clubs met een link naar de GGZ en telt de federatie 

ongeveer 3.700 leden. Het inclusiebeleid van Psylos is gericht op het verankeren van de 

aangesloten clubs in de lokale netwerken en het stimuleren en faciliteren van de 

samenwerking met de lokale sportdienst en verenigingen voor sportieve vrijetijdsbesteding. 

Hierbij wordt een begeleidingstraject op maat van de club uitgestippeld en opgevolgd. Psylos 

begroot haar werking op 270.000 euro en voert de opdrachten uit met 2,8 voltijdse 

medewerkers. 

 

Recreas vzw is met 4600 leden en 120 sportclubs de grootste G-sportfederatie in Vlaanderen. 

Haar recreatieve werking richt zich naar personen met een handicap, chronisch zieken en 
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invaliden. De 16,5 voltijdse medewerkers van Recreas vzw, werkzaam in het nationaal 

secretariaat of in één van de zes provinciale secretariaten, organiseren sportactiviteiten voor 

de doelgroep, bieden praktische ondersteuning aan sportclubs en haar leden, sensibiliseren 

a.d.h.v. projecten. Reguliere sportclubs, steden en gemeenten en provincies doen regelmatig 

beroep op de expertise omtrent het omgaan met personen met een verstandelijke handicap of 

het oprichten van een G-werking. Recreas vzw kan mede door haar partnerschap met de 

Socialistische Mutualiteiten beschikken over een jaarbudget van 1.150.000 euro. 

 

De Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw heeft een aanbod voor alle sporters met een 

handicap van initiatie over breedtesport tot en met topsport. Haar aanbod omvat activiteiten in 

meer dan 20 verschillende sporttakken voor personen met een fysieke, visuele of 

verstandelijke beperking. Vandaag heeft de liga 55 aangesloten clubs en ongeveer 2.500 

leden. De VLG werkt naast de basisopdrachten ook intensief aan de organisatorische integratie 

van de G-sport binnen het reguliere circuit en sluit daartoe samenwerkingsverbanden met de 

reguliere sportfederaties af. Dankzij 16 convenanten in 2011 verruimde het G-sportaanbod 

aanzienlijk.  

VLG werkt met een budget van 740.000 euro en heeft voor de basis- en breedtesportwerking 

7,5 voltijdse medewerkers in dienst. 

 

Naast de basisopdrachten kunnen de G-sportfederaties ook intekenen op één of meer 

facultatieve opdrachten. Recreas en VLG vzw hebben een jeugdsportproject lopen “met als 

doelstelling de kwaliteit van de jeugdsportwerking in de sportclubs te verhogen, met 

bijzondere aandacht voor de verhoging van de sportparticipatie van de jeugd”. Recreas vzw 

organiseert ook sportkampen. 

 

De Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw wordt ook als topsportfederatie erkend en 

coördineert een integraal beleid voor topsporters met een handicap die een paralympische 

discipline beoefenen. Dankzij subsidies en aangevuld met eigen middelen bedraagt het 

werkingsbudget voor de G-topsport in totaal 660.000 euro. Er werken 7 personeelsleden (of 

3,9 voltijds) binnen dit werkdomein van VLG. 

 

De drie erkende G-sportfederaties Psylos, Recreas en VLG creëren samen met hun aangesloten 

G-clubs een exclusief sportaanbod en ondersteunen andere partners zoals reguliere 

sportfederaties, hun aangesloten clubs en (boven)lokale netwerken in het openstellen en 

verder uitbouwen van sportieve integratie en inclusieprojecten. We willen benadrukken dat het 

huidige decreet momenteel geen structurele middelen biedt voor integratie- noch 

inclusiebeleid. De ondersteuning van de reguliere sportfederaties en (boven)lokale netwerken 

gebeurt via project- en eigen middelen en energie, hetgeen enige onzekerheid biedt naar de 

continuering van de acties.  
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G-sport in de 

G-sportfederaties 
Psylos vzw Recreas vzw VLG vzw 

Personeel (in VTE) 2,8  16,5  7,5  

Budget (in euro) 270.000 1.150.000 740.000 

TOTAAL (2010) 2.160.000 

Topsport   VLG vzw 

Personeel (in VTE)   3,9  

Budget (in euro)   660.000 

G-sport als een deelopdracht van een (groot) aantal Vlaamse sportfederaties  

Zoals hierboven vermeld zijn tal van erkende en gesubsidieerde Vlaamse sportfederaties en 

organisaties in partnerschap gegaan met een G-sportfederatie met de bedoeling het 

sportaanbod voor personen met een handicap te verruimen: GymnastiekFederatie Vlaanderen 

vzw, Handboogliga vzw, Landelijke Rijverenigingen vzw, Vlaamse Atletiekliga vzw, Vlaamse 

Badmintonliga vzw, Vlaamse Basketballiga vzw, Vlaamse Judofederatie vzw, Vlaamse 

Karatefederatie vzw, Vlaamse Liga Paardensport vzw, Vlaamse Ski- en Snowboardfederatie 

vzw, Vlaamse Tennisvereniging vzw, Vlaamse Triatlon en Duatlon liga vzw, Vlaamse 

Zwemfederatie vzw, Wielerbond Vlaanderen vzw en de Petanquefederatie Vlaanderen. Ook met 

de Koninklijke Belgische Hockeybond is een convenant in de maak. 

 

Een handvol sportfederaties namen op zelfstandige basis initiatieven om een G-werking op te 

starten of uit te bouwen o.a. Falos, Nelos, Sporta, Vlaamse Vereniging voor Golf. 

 

3.3.2 Vanuit het beleidsdomein Sport (2) 

 

Het „Decreet houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie (VGC) voor het voeren van een Sport voor Allen–beleid‟ van maart 

2007 bepaalt mee het sportbeleid van de gemeentelijke sportdiensten en van de provinciale 

sportdienst van de vijf Vlaamse provincies en van de VGC. 

 

G-sport als een hoofdopdracht van de vijf Vlaamse provincies en de VGC 

Het provinciaal sportbeleidsplan en het sportbeleidsplan van de VGC omvatten: 

1.  De expliciete beleidsmaatregelen voor de ondersteuning en stimulering van 

sportverenigingen op het bovenlokale niveau; 

2.  de expliciete beleidsmaatregelen voor de ondersteuning en stimulering van bijzondere 

doelgroepen, namelijk personen met een handicap; 

3.  de expliciete beleidsmaatregelen voor de ondersteuning en stimulering van de inter- en 

bovenlokale samenwerking in sport; 

4.  de expliciete beleidsmaatregelen voor de organisatie van een pool van 

sportgekwalificeerde begeleiders die worden ingezet in het Sport voor Allen-beleid; 

5.  de beschrijving van een globaal meerjarenplan met betrekking tot de sportinfrastructuur 

op het provinciale grondgebied, met aandacht voor aspecten van ruimtelijke ordening en 

leefmilieu. 

 

De sportdiensten van de Vlaamse provincies en hun eventuele regio‟s alsook de sportdienst 

van de VGC nemen initiatief tot het bovenlokaal uitbouwen van het G-sportaanbod met 

bijzondere aandacht voor de randvoorwaarden o.a. informeren, communiceren, doorverwijzen, 
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ondersteunen met financiële middelen, pool van begeleiders, opzetten van 

samenwerkingsverbanden, sporttrajectbegeleiding, organiseren van G-sportdagen, enz. 

Het aanbod en de ondersteuning variëren van provincie tot provincie, van regio tot regio.  

In elke provincie werd minstens een consulent aangesteld die het G-sportbeleid tot uitvoering 

brengt.  

 

G-sport in de  

Provincies & VGC 
Antwerpen Limburg 

Oost-

Vlaanderen 
VGC 

Vlaams-

Brabant 

West-

Vlaanderen 

Personeel (in VTE) 3 1  0,8 1  0,8  0,5  

Budget (in euro) 300.000 236.500 125.000 100.000 133.500 99.000 

TOTAAL (2010) 994.000 

 

G-sport als een optionele opdracht van de gemeentelijke sportdiensten 

Het gemeentelijk sportbeleidsplan bevat minstens vier hoofdstukken : 

1.  De expliciete beleidsmaatregelen voor de ondersteuning en stimulering van 

sportverenigingen; 

2.  de expliciete beleidsmaatregelen voor de ondersteuning en stimulering van de 

andersgeorganiseerde sport; 

3.  de expliciete beleidsmaatregelen voor de ondersteuning en stimulering van de 

toegankelijkheid tot sport en de diversiteit in sport; 

4.  de beschrijving van een globaal meerjarenplan met betrekking tot de sportinfrastructuur 

op het gemeentelijke grondgebied, met aandacht voor aspecten van ruimtelijke ordening 

en leefmilieu. 

Tal van gemeenten bieden G-sport aan, al dan niet in samenwerking met andere sportactoren. 

In het kader van het Planlastendecreet (2011) zal er op het lokaal vlak nog één algemeen 

beleidsplan opgesteld worden. Het is nodig te waken over voldoende aandacht voor sport en 

bewegen voor en bij personen met een handicap. Vrije tijd is een lokaal gegeven en daarom is 

het belangrijk dat het beleid dat hier rond gevoerd wordt, lokaal wordt ingevuld. Bovenlokale 

samenwerking moet echter gestimuleerd worden (Demos, 2011 – bib 12). 

 

3.3.3 Vanuit andere beleidsdomeinen 

G-sport als de hoofdopdracht van TWA, VDSB en SOB 

Het „Decreet houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de 

participatie in cultuur, jeugdwerk en sport” van januari 2008, dat onder afdeling IV de 

subsidiëring van praktijkgerichte, laagdrempelige educatie voor kansengroepen regelt. 

Om de elementaire competenties voor maatschappelijke participatie te verhogen, subsidieert 

de Vlaamse Regering voor een periode van vijf jaar vzw To Walk Again voor de ondersteuning 

van laagdrempelige, op praktische vaardigheden gerichte vormingsinitiatieven in 

sportgerelateerde bewegingsvormen. 

TWA vzw spitst zich toe op personen met een fysieke handicap en wil deze doelgroep onder 

deskundige begeleiding van sportbeoefening laten genieten, hun gezondheid bevorderen en 

hen laten kennismaken met sport en mogelijkheden via verschillende initiatieven in 

samenwerking met revalidatiecentra en scholen. 

 

De Vlaamse Doven Sport Bond (VDSB) is niet erkend noch gesubsidieerd als Vlaamse  

sportfederatie. Ze heeft een 250-tal leden met een auditieve handicap verspreid over zeven 

aangesloten clubs en allen zijn ze ook bij de recreatieve sportfederatie Sporta aangesloten. 
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VDSB is lid van het Belgian Deaf Sport Committee (BDC), verantwoordelijk voor de 

voorbereiding en de deelname aan de Deaflympische Spelen.  

Voor de deelname aan deze Spelen krijgt het BDC een relatief kleine financiële ondersteuning 

van het BOIC.  

 

De nationale organisatie Special Olympics Belgium (SOB) richt zich naar kinderen en 

volwassenen met een verstandelijke handicap. De organisatie heeft tot doel de promotie van 

de Special Olympics gedachte in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Dit gebeurt door de 

organisatie van jaarlijkse Nationale Spelen en door kleinere occasionele sportmanifestaties. 

SOB creëerde een eigen systeem van criteria van sportbeoefening en reglementering op basis 

van de richtlijnen van Special Olympics International. SOB is tevens partner in diverse 

samenwerkingsverbanden met sportfederaties en clubs. 

 

G-sport als een hoofdopdracht van SVS 

De Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS) is een private organisatie die optreedt als 

overkoepelende en coördinerende instantie van de schoolsport in Vlaanderen. SVS verzorgt 

een uitgebreid sportprogramma voor alle leerlingen over de onderwijsnetten heen. Ze biedt 

ook aan de scholen uit het buitengewoon onderwijs en de Medisch-Pedagogische Instituten 

(MPI) activiteiten op maat in functie van het handicaptype of de opleidingsvorm. De scholen 

voor buitengewoon onderwijs kunnen in de mate van het mogelijke ook deelnemen aan het 

reguliere programma van het basis- en secundair onderwijs. 

 

G-sport als een opdracht van de vrijetijdzorgorganisaties 

Met betrekking tot vrije tijd erkent en subsidieert het VAPH sinds 1998 twintig organisaties, 

regionaal gespreid, die (thuiswonende) personen met een beperking begeleiden in hun vrije 

tijd. Ze ontstonden als gezinsondersteunende maatregel. Binnen het streven naar een meer 

inclusief vrijetijdsbeleid kregen de twintig vrijetijdsorganisaties in 2007 de bijkomende 

opdracht om de link te leggen naar reguliere vrijetijdsorganisaties. Daardoor kunnen ze zich 

naast het organiseren van vrijetijdsactiviteiten en vrijetijdstrajectbegeleiding voor personen 

met een beperking ook richten op het ondersteunen van personen met een beperking om deel 

te nemen aan het reguliere vrijetijdscircuit. Ze maken de brug met het reguliere circuit door er 

de actoren te sensibiliseren, door met hen samen te werken en door hun kennis en 

deskundigheid ter beschikking te stellen. Vanaf 1 januari 2008 worden ze 

vrijetijdszorgorganisaties genoemd, ingebed in de ambulante zorg. 

Ook residentiële, semi-residentiële en ambulante voorzieningen nemen taken op in functie van 

vrije tijd van de cliënten. Sommige voorzieningen voorzien zelf in een aanbod, andere focussen 

meer op de toeleiding. 
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4. Beleidsondersteunende data en onderzoek 
 

4.1 Onderzoek naar determinanten van sportgedrag  

Vanlandewijck et al. 2004 

  

Op de KULeuven (bib 13) onderzocht men de factoren die het sportgedrag van personen met 

een handicap beïnvloeden. Rekening houdend met de beperking van de proefgroep voor de 

studie konden de onderzoekers o.a. volgende conclusies weerhouden: 

- Niet-sportende personen met een handicap worden niet actief aangemoedigd door hun 

omgeving of door professionele hulpverleners. Van professionele hulpverleners zou 

verwacht worden dat ze actieve promotoren zijn voor een verhoogde 

sportparticipatiegraad van personen met een handicap. Dit blijkt niet het geval te zijn. 

Hierbij rijst de vraag of er bv. tijdens de revalidatie dan wel voldoende informatie over 

en stimuli tot sportparticipatie gegeven wordt. 

- Uit de bevraging van valide sporters, trainers en clubbestuurders blijkt een positieve 

houding tegenover de persoonlijke karakteristieken van een persoon met een handicap 

(gedrag, sociale relaties), maar is er een zekere terughoudendheid wanneer het gaat 

over de trainingstechnische aspecten.   

- De non-participatie blijkt niet ingegeven te zijn door de kostprijs van sportbeoefening. 

De totale kostprijs voor effectieve sportbeoefening door de persoon met een handicap 

ligt binnen de spreiding van de kostprijs van de sporten voor validen. De kosten voor 

sportuitrusting maken sommige (G-sport)disciplines zeer duur. 

De onderzoekers formuleerden aanbevelingen voor de overheden, de sector G-sport en voor 

het overleg tussen de overheden en de G-sportsector. Deze aanbevelingen zijn nog steeds 

actueel en worden meegenomen in de opmaak van deze beleidsnota. 

 

4.2 (On)beperkt sportief, monitor sportdeelname van 

mensen met en handicap  

Van Lindert et al. 2008 

 

Het WJH Mulierinstituut (bib 14) kreeg van Gehandicaptensport Nederland de opdracht het 

effect van het landelijk en lokaal beleid voor G-sport te evalueren. Ze wilden meer inzicht 

krijgen in de sportdeelname van verschillende groepen mensen met een handicap en 

vaststellen in hoeverre zich verschillen voordoen in de sportdeelname tussen verschillende 

categorieën met een handicap en tussen mensen met en zonder handicap. Tenslotte 

probeerden ze de achtergrond van verschillen te verklaren vanuit motieven en ervaren 

stimulansen en belemmeringen. 

Het onderzoek bevestigt dat personen met een handicap nog steeds (veel) minder sporten dan 

personen zonder handicap. Ze zijn minder vaak lid van een sportclub. Wanneer ze sporten, 

gebeurt dit meestal in regulier verband (70%). Kinderen met een handicap bewegen minder 

dan kinderen zonder handicap en hebben daardoor vaak beweegachterstand.  

Ook deze onderzoekers concluderen dat de stimulans en ondersteuning door de sociale 

omgeving van belang is. Bij mensen met een verstandelijke handicap spelen de professionelen 

binnen de zorginstelling, familie en vrienden een belangrijke rol. Bij mensen met een fysieke 

handicap zijn de arts, verzorgers en familie belangrijk bij het stimuleren tot sportparticipatie.  
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4.3. Monitor Integratie van G-sport binnen reguliere 

sportbonden  

Van Lindert et al. 2011 

 

Ruim 10 jaar nadat het integratieproces van 43 reguliere sportbonden opgestart en 

doorgevoerd is, publiceert het Nationaal Kenniscentrum Nederland (Gehandicaptensport 

Nederland) een rapportage over de stand van zaken: hoe ver zijn ze gevorderd, welke 

knelpunten zijn er, welke wensen hebben zij ten aanzien van ondersteuning? Het 

integratieproces vraagt maatwerk en is een proces van lange adem. Bij 66% van de bonden is 

een organisatiebreed draagvlak aanwezig maar de opvolging gebeurt meestal door slechts één 

medewerker (tussen 0,1 en 0,5 voltijds). Drie kwart van de bonden stelt zich tot ambitieus 

doel meer clubs en meer sporters met een handicap aan te trekken. Ze beschouwen de 

sporters met een handicap als een vaste doelgroep van hun werking.  

Landelijke sportstimuleringsprogramma‟s als Special Heroes kunnen helpen. Dit programma wil 

het aantal kinderen en jongeren met een handicap dat regelmatig beweegt, verhogen.   

 

4.4  All for Sport for All 

OESE 2011 

 

Het European Observatoire of Sport and Employment (bib 15) publiceerde de resultaten van 

het All for Sport for All project. Zij maakten op Europees vlak een inventaris met betrekking tot 

de verschillende aspecten binnen de G-sport: beleid, sportactiviteiten, faciliteiten en 

infrastructuur, evenementen, vrijwilligers en professionele medewerkers. 

Een belangrijke aanbeveling was het aanmoedigen van samenwerking alsook de uitbouw van 

een degelijk netwerk. Dit wordt mogelijk door een samenwerkingsbeleid te voeren, de 

knowhow te delen, pan-Europese hulpmiddelen (bv. communicatieplatform) te creëren en op 

goede voorbeelden gebaseerde specifieke richtlijnen te verspreiden. Ook op Europees vlak is 

het aangewezen de G-sport verder te onderzoeken, zowel kwalitatief als kwantitatief, zodat 

een database met vergelijkbare informatie op internationaal niveau tot stand kan komen. 

Er moeten producten m.b.t. het uitwisselen van informatie en kennis ontwikkeld worden. De 

informatiedoorstroming tussen de Europese landen en gemeenschappelijke producten kunnen 

een meerwaarde bieden. Hiervoor bevelen ze een coördinerende en ondersteunende structuur 

op nationaal en zelfs internationaal niveau aan. Ze geven aan dat de sportsector geen eiland is 

en dat het leren vanuit andere sectoren een win/win situatie kan opleveren. 

Overal is een tekort aan specifieke en aangepaste opleidingen waarbij aandacht wordt besteed 

aan competenties en vaardigheden met betrekking tot de sportparticipatie van personen met 

een handicap. De hele maatschappij, waaronder leerkrachten, trainers, beheerders van 

sportinfrastructuur en vrijwillige medewerkers moet gesensibiliseerd worden over de gelijke 

rechten voor personen met een handicap in de sport.  

Investeringen zijn vandaag een kritische uitdaging. Als we meer mensen aan het sporten 

willen brengen en de sector verder willen ontwikkelen, zijn financiële inspanningen nodig. 

Middelen voor infrastructuur en transport zijn aanbevolen. Tenslotte vraagt men aandacht voor 

G-sport op elk niveau. 
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4.5 Naar een vernieuwd beleid met betrekking tot G-sport in 

Vlaanderen 

Theeboom et al. 2011 

 

In 2011 boden onderzoekers van de VUBrussel (bib 16) wetenschappelijke ondersteuning aan 

de kernwerkgroep G-sport. Het onderzoek richtte zich op het aftoetsen en onderbouwen van 

de doelstellingen en aanbevelingen vooral op het vlak van het sportaanbod en de 

sportpromotie. Een Delphi-onderzoek is een anonieme interactieve beleidsvoorbereidende 

methode waarbij meningen en standpunten over diverse beleidsgerelateerde aspecten 

afgetoetst en geëxpliceerd worden. 21 Vlaamse en 2 Nederlandse actoren gaven feedback op 

de verschillende stellingen.  

De onderzoekers bundelden hun conclusies in een tiental punten en distilleerden er drie 

krachtlijnen in functie van een vernieuwd G-sportbeleid uit: 

1.  Het verwezenlijken van een optimale samenwerking tussen alle relevante actoren in 

Vlaanderen. 

2.  Het verwezenlijken van een gedifferentieerd, geografisch verspreid en kwaliteitsvol sport- 

en beweegaanbod voor personen met een handicap. 

3.  Het verwezenlijken van efficiënte en effectieve sportpromotie naar personen met een 

handicap en het sensibiliseren van de brede maatschappij over G-sport. 

De concrete resultaten worden verder in deze nota verwerkt.  
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5. Missie en visie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

G-Sport Vlaanderen wil zoveel mogelijk Vlamingen met een 

handicap op een duurzame manier laten sporten of op een 

gezonde manier in beweging brengen. 

G-sport Vlaanderen wil een integraal en transversaal 

Vlaams G-sportbeleid waarbij gestreefd wordt naar een 

zo breed mogelijke sport- en bewegingsparticipatie van 

personen met een handicap. De differentiatie naar de 

verschillende handicapgroepen moet daarbij 

gerespecteerd blijven. Alle bestaande actoren G-sport in 

Vlaanderen vinden in dit beleid hun plaats en specifieke 

rol. 
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6. Transversaal niveau 
 

6.1 Kader voor transversale doelstellingen 

De kernwerkgroep koos ervoor om te werken via vijf thema‟s die enerzijds nauw aansluiten bij 

de verschillende beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid en anderzijds een impact op  

G-sport hebben. Voor elk van deze thema‟s werd een subwerkgroep samengesteld met experts 

ter zake die de opdracht kreeg om voor haar thema de huidige situatie in kaart te brengen, 

knelpunten te inventariseren en mogelijke oplossingen te formuleren: 

 

Subwerkgroepen: 

● G-sportaanbod 

● G-sportpromotie 

● G-sport- en compentieontwikkeling  

● G-sport in het kader van het welzijnsbeleid 

● G-sporttoegankelijkheid en mobiliteit 

 

Zie bijlage voor de samenstelling van de kernwerkgroep en de subwerkgroepen. 

 

Elke subwerkgroep stelde een nota op die werd teruggekoppeld naar de kernwerkgroep. De 

finale versies van de vijf nota‟s zijn verwerkt in deze beleidsnota onder gelijknamige 

hoofdstukken. Bij de bespreking van de nota‟s van de subwerkgroepen is snel gebleken dat 

een aantal knelpunten en aanbevelingen in meerdere thema‟s naar voor werden geschoven bv. 

de nood aan structureel en transversaal overleg, de nood aan het bundelen van kennis en deze 

informatie op een adequate manier ter beschikking stellen van wie ernaar op zoek is, de 

normalisatie van personen met een handicap, een efficiënte en consequente communicatie. 

Deze themaoverstijgende aanbevelingen vormen als het ware een soort van fundamenten van 

het toekomstige G-sportbeleid in Vlaanderen of m.a.w. de transversale doelstellingen. In de 

verschillende thema‟s is dan de specifieke vertaalslag van deze „transversale doelstellingen‟ 

terug te vinden, aangevuld met zeer themaspecifieke knelpunten en aanbevelingen. 

Gedurende dit hele proces werd de kernwerkgroep gevoed en waar nodig bijgestuurd door de 

input van een beleidsondersteunend onderzoek gevoerd door de VUB. 

 

6.2 De belangrijkste transversale knelpunten  

 Geen coördinerende structuur in Vlaanderen; 

 geen Vlaams aanspreekpunt voor verschillende beleidsniveaus; 

 geen continuïteit van structureel overleg met alle actoren;  

 voor sommige aanbevelingen in de beleidsnota is er momenteel niemand bevoegd 

 onvoldoende onderzoek en datacollectie; 

 onvoldoende mogelijkheden tot het uitwisselen van kennis en informatie; 

 kennis en informatie versnipperd en moeilijk toegankelijk; 

 onvoldoende aandacht voor een integraal beleid rond beweeg- en sportparticipatie van 

personen met een handicap;  

 de sportieve mogelijkheden van en kansen voor personen met een handicap zijn 

onvoldoende gekend.  
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6.3 De transversale doelstellingen 

6.3.1 Structureel overleg in kader van het G-sportbeleid in Vlaanderen 

a. Tegen eind 2012 is een steunpunt G-sport Vlaanderen opgericht. 

b. Tegen eind 2012 hebben de belangrijkste Vlaamse G-sportactoren de 

taakafbakening in een convenant omschreven. Overleg, complementariteit en 

subsidiariteit zijn de sleutelwoorden. 

 

6.3.2 Onderzoek en monitoring 

a. Tegen eind 2012 is bepaald welke onderzoeken in Vlaanderen prioritair zijn om 

goed en verantwoord beleid te kunnen voeren. 

b. Tegen 2020 is gekend hoeveel personen met een handicap er in Vlaanderen zijn, 

tot welke handicapgroep ze behoren, welke behoeften ze op sportparticipatievlak 

hebben en welke knelpunten er op vlak van actieve sportdeelname nog zijn. 

 

6.3.3 Kennis en informatie 

a. Tegen 2016 is een Vlaams kennis- en expertisecentrum ontwikkeld waar alle 

relevante informatie ten behoeve van personen met een handicap en hun 

omgeving in functie van sport en bewegen verzameld wordt. 

 

6.3.4 Integrale toegankelijkheid 

a. Tegen 2016 past men in Vlaanderen consequent het principe van integrale 

toegankelijkheid toe, niet enkel voor de G-sport maar voor alle beleidsdomeinen 

die op een kwaliteitsvolle manier bijdragen tot de beweeg- en sportparticipatie 

van personen met een handicap. 

b. Tegen eind 2012 is er begripsverduidelijking gerealiseerd m.a.w. in Vlaanderen 

weet men wat termen als G-sport, inclusief en exclusief sporten betekenen. Alle 

G-sportactoren gebruiken deze terminologie. 

 

6.3.5 Communicatie & marketing 

a. Vanaf 2012 wordt door de toepassing van verschillende 

communicatiestrategieën continu een sensibiliserende invloed uitgeoefend: 

enerzijds naar de personen met een handicap om hen tot sportbeoefening en 

een gezonde levensstijl te motiveren én anderzijds naar de personen zonder 

handicap en de reguliere verenigingen om het beeld van de persoon met een 

handicap in onze maatschappij te normaliseren of te „destigmatiseren‟.   
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7. Strategische en operationele doelstellingen 

per thema 
 

 

Thema‟s: 

● G-sportaanbod 

● G-sportpromotie 

● G-sport en compentieontwikkeling  

● G-sport in het kader van het welzijnsbeleid 

● G-sporttoegankelijkheid en mobiliteit 

 

 

7.1. G-sportaanbod 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.1 Kader 

 

De ideale situatie is dat elke sporter met een beperking zijn sport of bewegingsvorm kan 

uitoefenen in een omgeving waarin hij zich goed voelt en waarin rekening wordt gehouden met 

zijn mogelijkheden en beperkingen. 

 

Tijdens het proces om tot deze nota te komen werden alle gegevens m.b.t. duurzaam G-

sportaanbod samengevoegd. Het resultaat was een inventaris van meer dan 560 initiatieven. 

Dit zijn G-sportclubs, sportclubs met een G-werking, initiatieven van de vrijetijdsorganisaties, 

gemeentelijke, stedelijke en provinciale en VGC-initiatieven en privé-initiatieven. Deze lijst kan 

gebruikt worden voor verder onderzoek met opsplitsing en vergelijking tussen soort handicap 

en spreiding, alsook sport en soort handicap, of sportaanbod en geografische spreiding.  

 

Sport voor personen met een handicap is een bovenlokaal gebeuren. Toch ligt er een rol op 

alle niveaus, van het Vlaamse tot het lokale niveau. Als ieder een specifieke taak opneemt in 

het netwerk kan het G-sportaanbod verder uitgebouwd worden. 

 

Het duurzaam G-sportaanbod komt tot stand op clubniveau en cluboverschrijdende activiteiten 

worden door de federaties in samenwerking met de sportclubs georganiseerd. De activiteiten 

hebben een recreatief, recreatief-competitief of competitief karakter. Steeds vaker wordt voor 

deze initiatieven samengewerkt met reguliere clubs, andere sportfederaties en het sociaal 

netwerk. 

Strategisch doel 1 

In 2020 is 20% van de doelgroep ‘personen met een handicap’ duurzaam aan het 

sporten of gezond in beweging waarbij het sportaanbod meer afgestemd is op de 

noden en behoeften van de doelgroep en waarbij rekening gehouden wordt met de 

aard van beperking en de geografische spreiding met aandacht voor een 

kwaliteitsvolle trajectbegeleiding. 
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Het duurzaam sportaanbod bij personen met een handicap ligt hoofdzakelijk in handen van 

vrijwilligers. Het aantal professionelen die het aanbod ondersteunen is beperkt. 

Ervaringsdeskundigen worden onvoldoende gehonoreerd in de regelgeving maar vormen een 

belangrijke schakel tussen het sociale netwerk en de sport. Bovendien groeien de 

verwachtingen van de sporters in functie van kwaliteit. Ook bij gehandicaptensport wordt druk 

op de vrijwilligers ervaren. 

Sportclubs die handicapspecifiek sportmateriaal ter beschikking stellen aan sporters krijgen 

hier zelden ondersteuning voor.  

In onderzoek (bib 13 - Vanlandewijck, 2004; bib 14 - van Lindert, 2008) komt naar voor dat 

de stimulans en ondersteuning door de sociale omgeving van belang is voor het duurzaam 

sporten. In Vlaanderen nemen potentiële toeleiders de rol nog onvoldoende op. 

 

7.1.2 Knelpunten 

Structureel overleg 

 Onvoldoende structureel overleg tussen de verschillende G-sportactoren inzake het 

duurzaam aanbod. 

 Onduidelijke afspraken rond bevoegdheden en taakafbakening i.f.v. G-sportaanbod 

zorgt voor overlap bij de actoren bv. opzetten G-sportdatabank, oprichten G-sportclubs 

en G-werkingen,… . 

 Verschillende beleidsniveaus sturen het G-sportaanbod aan. 

Onderzoek en monitoring 

 Onvoldoende informatie over de behoeften en mogelijkheden op sportief vlak van 

personen met een handicap. 

 Onvoldoende wetenschappelijke gegevens over het sportaanbod voor personen met een 

handicap. 

 Onvoldoende kennis over het profiel van de sporter met een handicap. 

Kennis- en informatie 

 Geen globale Vlaamse database van het duurzaam G-sportaanbod in Vlaanderen. 

 Zoektocht naar een geschikt sportaanbod blijft een moeilijke weg omdat verschillende 

organisaties gecontacteerd moeten worden. 

 Onvoldoende erkenning voor de meerwaarde van het duurzaam sporten. 

Integrale toegankelijkheid  

 Gebrek aan kennis, informatie, middelen om het reguliere aanbod aan te passen aan de 

persoon met een handicap. 
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Communicatie en marketing 

 

 Moeilijkheden met het bereiken en informeren van de personen met een handicap door 

de sportclubs met een aanbod. 

 Opstartende werkingen vinden de weg naar de informatie over de dienstverlening van 

de verschillende actoren niet. 

 Te weinig doorstroming van relevante kennis en expertise tussen sportfederaties voor 

personen met een handicap en de reguliere sportfederaties en omgekeerd. 

 Onvoldoende aandacht voor G-sport bij lokale overheden in functie van 

informatieverstrekking. 

Sportaanbod 

 Geen evenwicht tussen de sportvragen en het G-sportaanbod. 

 Tekort aan een duurzaam G-sportaanbod 

o voor specifieke doelgroepen (cfr. Delphi-onderzoek: motorische, psychische, 

auditieve, autisme,…), 

o voor specifieke sporten (cfr. Delphi-onderzoek onvoldoende differentiatie), 

o op basis van geografisch spreiding (zie bijlage 1). 

 Moeilijkheden bij het vinden van lesgevers met sportspecifieke kennis en kennis van de 

doelgroep. Een ervaringsdeskundige in een bepaalde sport kan vaak een grote 

meerwaarde betekenen. 

 Te weinig vrijwilligers om de sportwerking te ondersteunen. Bij sommige doelgroepen 

en sporten is meer begeleiding nodig dan één op vier (soms zelfs één op één). Deze 

begeleiders werken ook ondersteunend in de ADL-assistentie. 

 Moeilijkheden met het vinden van een (aan)gepaste sportaccommodatie. De 

toegankelijke sportaccommodaties zijn vaak druk bezet en (kleine) sportclubs voor 

personen met een handicap hebben beperkte keuze in functie van trainingslocatie, -

uren en –frequentie. 

 Clubs kunnen onvoldoende sportmateriaal ter beschikking stellen aan nieuwe sporters. 

Ze zijn aangewezen op het werven van eigen fondsen.  

 Projectmatige aanpak van sportmateriaalbeleid op clubniveau biedt geen structurele 

oplossing. 

Dienstverlening 

 Geen decretale taak van de sportfederaties om G-werkingen te ondersteunen. 

Momenteel wordt dit projectmatig opgevolgd door de G-sportfederaties en de 

provincies/VGC, maar deze taak zou zeker ingebed moeten worden in de opdrachten 

van de sportfederaties. 

 Onvoldoende erkennen (ook financieel) van ervaringsdeskundigen (bv. 

subsidiereglementen). 

 Onvoldoende rekening houden met de handicapspecifieke kenmerken binnen de lokale 

netwerken vrijetijdsparticipatie door de lokale overheid. 

 Onvoldoende aandacht voor G-sport bij lokale overheden in functie van subsidiëring.  
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Toeleiden naar duurzaam aanbod 

 Te weinig medewerking van andere actoren uit het middenveld (zoals mutualiteiten, 

CLB‟s, pedagogische begeleidingsdiensten, dokters en psychiaters, revalidatiecentra,…) 

o.a. door een gebrek aan informatie en alsook het feit dat de visie en het beleid van de 

verschillende domeinen vaak nog onvoldoende op mekaar zijn afgestemd. 

 Te weinig personeel en werkingsmiddelen voor toeleiding bij de verschillende 

intermediairen (follo‟s, leerkrachten, sociale werkers, artsen, kinesisten, 

federatiemedewerkers, vrijetijdsorganisaties, revalidatiecentra gemeente- en/ of 

provinciepersoneel, SVS). 

 

7.1.3 Operationele doelen 

 

OD1  

Eind 2012 is er structureel overleg m.b.t. het G-sportaanbod tussen de verschillende 

actoren. (in het kader van TD 1- Structureel overleg) 

 

Mogelijke acties 

 Oprichten van het steunpunt G-sport die een coördinerende taak opneemt. 

 Oprichten van een ad hoc subwerkgroep G-sportaanbod in samenwerking met het nog 

op te richten steunpunt G-sport. 

 Afbakenen van de taak en de rol van elke actor zodat overkoepelend en complementair 

gewerkt kan worden. 

 

OD2  

Eind 2016 is minstens één product ontwikkeld en up-to-date over het G-sportaanbod 

om de persoon met een handicap te informeren. (in het kader van TD 3 - Kennis en 

informatie) 

 

Mogelijke acties 

 Het ontwikkelen van één G-sportdatabank met o.a. een link naar de algemene 

sportdatabank (Bloso). 

 Het uitbouwen van het kenniscentrum.  

 

OD3  

In de periode 2013-2016 wordt geïnvesteerd in sociaal wetenschappelijk onderzoek 

naar sportdeelname en sportbehoeften van personen met een handicap in 

Vlaanderen en Brussel. (in het kader van TD 2 – Onderzoek en monitoring) 

 

Mogelijke acties 

 Onderzoek naar huidige participatiegraad. 

 Onderzoek naar de hiaten in het huidige aanbod (doelgroep, spreiding, sport,...). 

 Onderzoek naar profiel van sporter met een handicap. 
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OD4  

Eind 2013 is een methodiek ontwikkeld zodat meer  sportclubs en sportinitiatieven 

hun werking openstellen voor personen met een handicap. (in het kader van TD 4 - 

Integrale toegankelijkheid) 

Mogelijke acties 

 Het detecteren van (potentiële) G-werkingen. 

 Het ondersteunen van G-werkingen. 

 Ontwikkelen van een methodiek om de draagkracht van de club te bepalen. 

 

OD5  

In de periode 2013-2016 worden jaarlijks communicatieacties georganiseerd, met de 

verschillende actoren zodat ‘good practices’ uitgewisseld en in de duurzame werking 

geïntegreerd worden. (in het kader van TD 5 – Communicatie en marketing) 

 

Mogelijke acties 

 Het organiseren van ervaringsuitwisseling en het doorgeven van good practices voor 

bestuursleden. 

 Het organiseren van ervaringsuitwisseling en het doorgeven van good practices voor 

trainers, lesgevers en ervaringsdeskundigen. 

 

OD6  

Eind 2016 wordt het exclusieve sportaanbod en de organisatorische integratie in 

zoveel mogelijk sporttakken gerealiseerd. 

 

Mogelijke acties 

 Analyse van het huidige G-sportaanbod en de noden van de personen met een handicap 

waarbij rekening gehouden wordt met de geografische spreiding, de aard van de 

handicap en de mate van inclusie-/integratiemogelijkheden afgestemd op de 

plaatselijke behoeften. 

 Het verder uitbouwen van het stappenplan rond het oprichten van een G-werking. 

 

OD7  

In de periode 2013-2016 worden flankerende maatregelen genomen om het  

G-sportaanbod kwalitatief uit te bouwen. 

 

Mogelijke acties 

 In de subsidiereglementen wordt er rekening gehouden met het bovenlokaal karakter 

van de G-sport. Bovendien worden ook ervaringsdeskundigen in rekening gebracht en 

gehonoreerd  binnen de subsidietoekenning. 

 Het materiaalbeleid wordt verder vorm gegeven met onder meer uitleenpunten voor 

sportrolstoelen en aangepast sportmateriaal. 

 Het stimuleren van reguliere sportfederaties en clubs tot het integreren van  

G-sportwerkingen via een stappenplan. 

 Inclusiebeleid wordt decretaal een volwaardig onderdeel van het beleidsplan van elke 

sportfederatie en van het takenpakket van een sporttechnisch coördinator. 

 Sport wordt een wezenlijk onderdeel binnen revalidatieprogramma‟s (in 

revalidatiecentra) en begeleidingsplannen (cfr. rehabiliterende psychiatrische 

begeleidingsplannen). 
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 Er worden meer middelen vrijgemaakt om het inclusiebeleid voor hun specifieke 

doelgroep(en) uit te breiden en reguliere sportactoren hierin bij te staan. De 

samenwerking met andere actoren van het middenveld wordt mogelijk gemaakt. 

 Aandacht hebben voor het bovenlokale van G-sport binnen de lokale netwerken 

vrijetijdsparticipatie. 

 

OD8  

Eind 2016 wordt een ondersteuning op maat aangeboden voor de (potentiële) 

sporters in functie van een duurzaam G-sportaanbod. 

 

Mogelijke acties 

 Het ontwikkelen van het profiel voor sporttrajectbegeleider.  

 Het opzetten van individuele sporttrajecten (begeleidingsplan). 

 Het in dialoog treden met de vrijetijdszorgorganisaties in functie van de individuele 

sporttrajecten en de rol die zij daarbij spelen. 

 Het ontwikkelen van producten voor de individuele sporttrajectbegeleiding. 

 

 

7.2. G-sportpromotie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.1 Kader 

G-Sportpromotie 

Sportpromotie, zoals toegelicht in het hoofdstuk rond terminologie, is een decretale 

basisopdracht van zowel de lokale, bovenlokale als de Vlaamse overheid alsook van de 

Vlaamse sportfederaties, de sportclubs en de schoolsportsector.  

G-sportpromotie is daarnaast nog een expliciete opdracht voor de G-sportfederaties en de 

bovenlokale overheid (provincies, VGC en regio‟s) en de G-sportclubs. Daarnaast organiseren 

ook een aantal organisaties (kleinschalige) sportgerelateerde activiteiten voor mensen met een 

handicap: gemeentelijke sportdiensten, vrijetijdsorganisaties, instellingen, OCMW‟s, enz.  

G-sportpromotie vormt geen wezenlijk onderdeel van het sportpromotiebeleid op Vlaams, 

provinciaal of lokaal niveau maar is totnogtoe een apart gebeuren. 

Promotionele acties en evenementen 

Enerzijds worden G-sportpromotionele acties of evenementen georganiseerd die uitsluitend 

gericht zijn naar personen met een handicap (exclusief) en anderzijds zijn er algemene 

sportpromotionele acties of evenementen waar het aanbod is aangepast in functie van 

deelname van personen met een handicap (inclusief). 

Strategisch doel 2 

In 2020 is er een specifiek G-sportpromotiebeleid met een doelgroepspecifieke 

communicatiestrategie en op elkaar afgestemde sportpromotionele acties en 

evenementen die personen met een handicap sensibiliseren tot duurzame 

sportbeoefening en gezond bewegen. 
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G-sportpromotionele acties en evenementen worden hoofdzakelijk ingericht op bovenlokaal 

niveau (G-sportfederaties, provincies, Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en regio‟s). 

Soms zijn er ook initiatieven op Vlaams niveau (bv. SportDOEdels) en op lokaal niveau (G-

sportclubs, reguliere clubs met een G-werking, gemeenten, private sector, scholen). 

Uit het beleidsondersteunend onderzoek (bib 16 - Theeboom, 2011) is gebleken dat de 

respondenten voorkeur geven aan exclusieve sportpromotionele acties en evenementen boven 

inclusieve. Sportpromotie tracht in de eerste plaats beginnende sporters te bereiken die vaak 

wat drempelvrees kennen. Sporten samen met andere sporters met een zelfde handicap kan 

hierin de stimulerende factor zijn. Een exclusief evenement wordt dan ook vaak als 

laagdrempeliger ervaren en kan bovendien zowel een doorstroming bieden naar een exclusief 

als een inclusief duurzaam sportaanbod. 

Communicatie en informatieverschaffing 

Personen met een handicap zijn vrij vlot te bereiken wanneer ze – vaak residentieel – 

aangewezen zijn op de zorgsector, bv. revalidatiecentrum, medisch pedagogisch instituut of 

zorgsetting in het kader van de geestelijke gezondheidszorg. Personen met een handicap in 

het thuismilieu zijn minder gemakkelijk te bereiken. Hun contact met en motivatie tot sport en 

beweging is enerzijds afhankelijk van de aard en ernst van hun handicap en anderzijds van de 

houding en interesse van hun omgeving (ouders, familie, vrienden). 

Bij het voeren van promotie kunnen sportactoren zich zeer expliciet richten naar personen met 

een handicap door hen persoonlijk aan te spreken, als aparte doelgroep te vermelden of 

beeldmateriaal van G-sporters te gebruiken op het promotiemateriaal. Indien het om een 

inclusieve actie of evenement gaat, kunnen ze kiezen voor een zeer gerichte aanspreking van 

de doelgroep of kunnen ze op andere manieren duidelijk maken dat het aanbod ook 

toegankelijk is voor sporters met een handicap, bv. door vermelding van drempelverlagende 

acties of beeldmateriaal waarop reguliere sporters en G-sporters samen zijn afgebeeld.  

 

G-sportfederaties, G-sportclubs en provinciale sportdiensten en de VGC-sportdienst hebben 

een expliciete informatieopdracht naar sporters met een handicap en zijn bijgevolg de 

belangrijkste informatieverstrekkers inzake G-sport. Gemeentelijke sportdiensten en andere 

gemeentelijke diensten die met personen met een handicap in contact komen, reguliere 

sportfederaties en sportclubs met een G-sportaanbod kunnen hierin de nodige ondersteuning 

bieden en hebben een informerende en doorverwijzende rol.  

 

Persoonlijk contact zoals mond aan mond reclame en netwerking blijkt het meest gebruikte 

communicatiemiddel voor G-sportpromotie, ondersteund door de eigen middelen van de 

organisator (e-mail, website, elektronische nieuwsbrief, brief per post). Nieuwe media zoals 

facebook worden slechts zeer beperkt benut in functie van G-sportpromotie. Om potentiële 

deelnemers te bereiken is dus een zeker rechtsreeks contact nodig, daar waar in het reguliere 

sportpromotiegebeuren men zich sneller zal aangesproken voelen door de klassieke 

communicatiemiddelen.  

 

Informatie m.b.t. G-sport wordt het vaakst verschaft via de toeleiders (scholen, zorgcentra, 

revalidatiecentra, mantelzorgers …), de G-sportfederaties en de provinciale sportdiensten en 

de VGC-sportdienst. Indien voorhanden, wordt ook gebruik gemaakt van adressenlijsten van 

individuen met een handicap. Communicatiekanalen van de mutualiteiten, medici, ed. worden 

niet vaak benut. In principe zouden we dus kunnen stellen dat informatie vooral personen met 
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een handicap bereikt die op een bepaalde manier gegroepeerd zijn (bv. verblijven in een 

zorginstelling) en reeds gekende personen of sporters met een handicap.  

Om duidelijk te maken dat een evenement of actie zich richt naar personen met een handicap 

wordt het vaakst gebruik gemaakt van een expliciete schriftelijke vermelding op het 

promotiemateriaal, eventueel vergezeld van een begeleidend schrijven. Slechts een derde van 

de organisatoren maakt ook op een visuele manier kenbaar dat zij zich richten naar sporters 

met een handicap.  

 

Wet op de privacy 

De wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte 

van de verwerking van persoonsgegevens regelt o.a. de registratie en het gebruik van 

gevoelige gegevens zoals gegevens m.b.t. de gezondheid. Het is verboden deze gegevens te 

verzamelen, te registreren of te vragen ze mee te delen en G-sportactoren kunnen dan ook 

geen contactgegevens van de beoogde doelgroep opvragen bij bv. mutualiteiten of de 

zorgsector. 

Toeleiders 

Diverse toeleiders staan rechtstreeks in contact met personen met een handicap en hebben 

een brugfunctie tussen de doelgroep en hun omgeving en de verschillende G-sportactoren. 

 

De belangrijkste toeleiders zijn: 

 G-sportactoren (G-sportfederaties en organisaties, provincies en VGC). 

 Zorgsector: zorgcentra geestelijke gezondheidszorg (GGZ), revalidatiecentra, Zorgnet 

Vlaanderen, enz.  

 Gehandicaptensector: Vereniging personen met een handicap (VFG), Katholieke 

Vereniging Gehandicapten (KVG), Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 

(VAPH), Medisch Pedagogisch Instituut (MPI), enz. 

 Onderwijs: Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB), Pedagogische 

Begeleidingsdiensten, Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS), scholen bijzonder 

onderwijs, Bond voor Lichamelijke Opvoeding (BVLO), enz.  

 Individuen: trajectbegeleider, medici, opvoeders, leerkrachten, orthopedagogen, 

psychologen, familie, enz. 

Andere actoren (middenveld, mutualiteiten, …) kunnen ook toeleiders zijn. Niet alle toeleiders 

hebben dezelfde middelen en mogelijkheden tot trajectbegeleiding, sommigen moeten zich 

beperken tot informatieverschaffing en doorverwijzing. 

Sensibilisatie  

Personen met een handicap en/of hun omgeving zijn zich vaak niet bewust van de gunstige 

effecten van sport en beweging of zijn in de veronderstelling dat een sportieve 

vrijetijdsbesteding voor hen niet mogelijk is. 

Het brede publiek heeft een negatief en stereotiep beeld van personen met een handicap 

waardoor er ook bij reguliere sporters en reguliere sportclubs drempels ontstaan die een extra 

barrière vormen. In het bijzonder het stigma dat personen met een psychische beperking met 

zich meedragen, verhoogt de drempel tot sportparticipatie voor deze doelgroep. 
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Media 

Sporters met een handicap wensen evenzeer erkenning voor hun prestaties en willen aan de 

buitenwereld tonen wat ze - ondanks hun handicap -  in hun mars hebben.   

De Vlaamse media besteden nauwelijks aandacht aan personen met een handicap in het 

algemeen en G-sport in het bijzonder. De Paralympische Spelen en de Special Olympics komen 

niet tot in zeer beperkte mate in beeld. 

De regionale media besteden op meer regelmatige basis aandacht aan G-sportinitiatieven in 

eigen regio en laten daarbij sporters met een handicap vaak ook zelf aan het woord. 

De generieke doelstellingen van het doelstellingenkader m.b.t. gelijke kansen in Vlaanderen 

stelt o.a. de doelstelling tot het correct, niet stereotiep en representatief in beeld brengen van 

personen met een handicap in de producten van de verschillende beleidsdomeinen. 

 

7.2.2 Knelpunten 

G-sportpromotiebeleid  

● Onvoldoende structureel overleg tussen de verschillende G-sportactoren inzake 

sportpromotie, er is m.a.w. geen overkoepelend G-sportpromotiebeleid. 

● Onvoldoende overleg tussen de actoren algemene sportpromotie en de actoren  

G-sportpromotie. 

● Onvoldoende aandacht voor G-sport in het algemeen Vlaams sportpromotioneel beleid. 

● Onbekend is onbemind: het algemeen gebrek aan kennis over de doelgroep zorgt ervoor 

dat het Vlaams sportpromotioneel aanbod onvoldoende is aangepast aan personen met 

een handicap. 

● Onvoldoende informatie over de doelgroep „personen met een handicap‟ in het algemeen 

en specifiek i.v.m. hun behoeften op sportief vlak. 

● Onvoldoende aandacht voor het na-traject, d.w.z. de doorstroming van het 

sportpromotioneel aanbod naar het duurzame G-sportaanbod. Of en in welke mate 

promotionele acties beantwoorden aan de vooropgestelde doelstellingen kan dan ook 

vaak niet worden nagegaan. 

G-sportpromotionele acties en evenementen  

● Exclusieve sportpromotionele acties en evenementen voor personen met een handicap 

richten zich vaak te algemeen naar dé persoon met een handicap, m.a.w. naar alle 

handicapgroepen en leeftijdscategorieën tegelijkertijd. 

● Sportpromotionele acties en evenementen richten zich veelal naar dezelfde doelgroepen, 

voornamelijk personen met een verstandelijke handicap en/of een fysieke handicap (zie 

resultaten bevraging). Deze groepen zijn meestal (maar niet altijd) het gemakkelijkst te 

bereiken. Hierdoor is het aanbod naar andere doelgroepen vaak beperkt. 

● Er is bij de organisatie van promotionele acties en/of evenementen vaak onvoldoende 

afstemming op het duurzame G-sportaanbod. 

● Er is een gebrek aan een kwalitatieve omkadering waardoor dezelfde medewerkers en 

lesgevers overbevraagd worden. 

Communicatie en informatieverschaffing 

● Onvoldoende aandacht voor de doelgroepspecifieke noden in functie van de aard van de 

handicap.  
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● De communicatiekanalen zijn onvoldoende afgestemd op de te bereiken doelgroep. 

● Onduidelijkheid op communicatiedragers over welke handicapgroepen kunnen 

participeren aan welke sportpromotionele acties en evenementen. 

● G-sport en sporters met een handicap worden onvoldoende in beeld gebracht bij 

promotievoering van inclusieve promotionele acties en evenementen die toegankelijk zijn 

voor deze doelgroep. 

● Eén van de grootste drempels tot sportparticipatie en inclusie voor personen met een 

beperking heeft te maken met een gebrek aan informatie over de sportieve 

mogelijkheden van deze doelgroep.  

● Door een veelheid aan initiatieven en initiatiefnemers wordt het voor personen met een 

handicap steeds moeilijker door het bos de bomen te zien en op een efficiënte manier 

informatie in te winnen.  

● Reguliere sportclubs en andere actoren zijn vaak op zoek naar informatie om hun aanbod 

op een efficiënte manier te promoten naar personen met een handicap. De G-

sportactoren ervaren moeilijkheden en drempels m.b.t. het bereiken van personen met 

een handicap. Voornamelijk de doelgroep niet-sporters met een handicap is moeilijk te 

bereiken wat de bekendmaking van het sportpromotionele en duurzame aanbod 

bemoeilijkt. 

● Tot op heden werd nog geen grootschalige campagne opgezet rond gezond bewegen bij 

personen met een beperking. 

Toeleiders 

● G-sportfederaties leveren heel wat inspanningen om het inclusiebeleid van clubs, 

reguliere partners en lokale netwerken te ondersteunen maar ontvangen hiervoor geen 

structurele middelen. 

● De G-sportactoren ervaren moeilijkheden en drempels bij het bereiken van personen met 

een handicap. 

● Toeleiders hebben weinig tot geen kennis over de structuur en het aanbod van het 

Vlaamse G-sportlandschap. Ze zijn ook onvoldoende geïnformeerd over de 

mogelijkheden van G-sport en de positieve effecten van sport en beweging op het 

algemeen en sociaal welzijn en de gezondheid van de doelgroep en kunnen bijgevolg hun 

rol als brugfiguur niet ten volle opnemen. 

● Sportpromotie behoort niet tot het standaard takenpakket van de meeste toeleiders en is 

bijgevolg zeer afhankelijk van de interesse en kennis van de omkadering.   

Sensibilisatie 

● Vlaamse Media besteden onvoldoende aandacht aan G-sport en sporters met een 

handicap. 

● Personen met een handicap en hun omgeving zijn zich onvoldoende bewust van de 

gunstige gezondheidseffecten van regelmatige beweging. 

● Stigmatisering van personen met een psychische beperking zorgt ervoor dat het brede 

publiek een negatief en stereotiep beeld heeft van deze doelgroep waardoor deze 

doelgroep nauwelijks aan bod komt bij promotionele acties en evenementen. 
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7.2.3 Operationele doelen 

 

OD1 

Structureel overleg inzake G-sportpromotie 

 Eind 2012 is er structureel overleg m.b.t. G-sportpromotie tussen de verschillende 

actoren in functie van een goede taak- en rolafbakening zodat overkoepelend en 

complementair kan gewerkt worden. 

 Eind 2012 is G-sport Vlaanderen vertegenwoordigd in het (nog op te richten) 

permanent overlegorgaan „Sportpromotie‟ (SVA). 

 

OD2 

Onderzoek en monitoring m.b.t. G-sportpromotie 

 Eind 2016 is er sociaal wetenschappelijk onderzoek verricht naar sportdeelname en 

sportbehoeften van personen met een handicap in Vlaanderen. 

 Eind 2016 is er een systematische effectmeting inzake het G-promotiebeleid met 

voldoende aandacht voor het natraject en de afstemming van het promotioneel aanbod 

op het duurzaam aanbod. 

 

OD3 

Kennis en informatie m.b.t. G-sportpromotie 

 Eind 2016 is er een kenniscentrum ontwikkeld dat informatie biedt en personen met 

een handicap kan doorverwijzen zodat ze op een efficiënte en effectieve wijze de weg 

naar een kwalitatieve sportparticipatie vinden.  

 

Mogelijke acties 

 Oprichten van een interactieve portaalsite m.b.t. G-sport in Vlaanderen met overzicht 

van waar men met welke vraag terecht kan en overzicht van sportpromotionele acties 

en evenementen. 

 Het ontwikkelen van een leidraad rond inclusie van sporters met een handicap in 

sportpromotionele acties en evenementen. 

 Het ontwikkelen van producten die verspreid worden naar intermediairen en toeleiders. 

 

OD4 

Integrale toegankelijkheid  

 Eind 2016 is inclusiebeleid een volwaardig onderdeel van het Vlaams beleid m.b.t. 

sportpromotie. 

 Eind 2016 zijn er structurele middelen voor inclusiebeleid van G-sportactoren. 

 

OD5 

Communicatie en marketing 

 Eind 2012 is er een doelgroepspecifiek communicatieplan ontwikkeld met definiëring 

van de specifieke communicatiedoelgroepen en de meest effectieve 

communicatiemiddelen en -kanalen dat bovendien inspeelt op nieuwe 

communicatietechnologieën, zowel voor inclusieve als exclusieve G-sportpromotie. 

 

Mogelijke acties 

 informatievragen bij de verschillende G-sportactoren in kaart brengen, 
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 onderzoek naar welke info-kanalen het beste werken voor welke doelgroep, integratie 

van sporters met een handicap in het beeldmateriaal dat wordt gebruikt op 

promotiemateriaal. 

 

Eind 2016 besteden de Vlaamse media meer aandacht aan G-sport in al haar facetten en 

geven sporters met een handicap een forum. 

 

OD6 

In 2016 is er een kwalitatief en gevarieerd aanbod van exclusieve sportpromotionele acties en 

evenementen voor personen met een handicap. Waar mogelijk en gewenst worden inclusieve 

sportpromotionele activiteiten ondersteund. 

 

OD7 

Eind 2016 zijn toeleiders voldoende geïnformeerd over en zich bewust van hun potentiële rol 

inzake communicatie en informatie m.b.t. G-sport. 

 

Mogelijke acties 

 Toeleiders – zowel organisaties als individuen – hebben toegang tot informatie over G-

sport in Vlaanderen in functie van een efficiënte doorverwijzing en waar mogelijk 

toeleiding naar een sportaanbod op maat van de mogelijkheden en interesses. 

 

OD8 

Eind 2020 voert de Vlaamse overheid een transversaal beleid en stimuleert G-sportpromotie en 

sensibilisatie als specifieke opdracht voor scholen, revalidatiecentra en zorgvoorzieningen. 

 

Mogelijke acties 

 De Vlaamse overheid voegt sport als een volwaardig onderdeel van het multidisciplinair 

behandelingspakket in het revalidatiecentrum toe. Bij voorkeur wordt ook de 

nomenclatuur aangepast. 

 De Vlaamse overheid stimuleert sport an sich en sporttrajectbegeleiding als wezenlijk 

onderdeel van het rehabilitatieproces van personen met een psychische beperking, 

naast het therapieprogramma. 

 

 

 

7.3. G-sport en competentieontwikkeling  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Strategisch doel 3 

In de beleidsperiode 2012-2020 is er een specifiek beleid voor de 

competentieontwikkeling en –bevordering, waarbij vormingsaanbod op maat 

ontwikkeld wordt, op elkaar afgestemd en beter toegankelijk is. 
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7.3.1 Kader 

 

In Vlaanderen worden maximale sport- en bewegingskansen voor personen met een handicap 

gestimuleerd. Bij het ontwikkelen van deze maximale sport- en bewegingskansen wordt echter 

gepleit voor een kwaliteitsvolle begeleiding van deze sportieve activiteiten. Veel sport- en 

beweegactiviteiten voor deze groep zijn aangepast en de omgang met de G-sporters kent 

specifieke aandachtspunten.  

 

Het is nodig om te werken aan de competentieontwikkeling van iedereen die een rol te 

vervullen heeft bij het begeleiden van de G-sporter. Hierbij wordt in de eerste plaats gedacht 

aan de sportleerkrachten en trainers, maar daarnaast kunnen nog heel wat andere 

sleutelfiguren een rol spelen bij het begeleiden bij of van een sportieve activiteit. Ouders, 

familie en vrienden van personen met een beperking nemen soms een vorm van begeleiding 

op zich. Ook professionals uit de gezondheidszorg en begeleiders van dagactiviteitencentra, 

woonvoorzieningen en zorginstellingen hebben hier hun rol te spelen. Nederlands onderzoek 

(bib 14) toont immers aan dat de stimulans en de ondersteuning door de sociale omgeving van 

personen met een beperking van cruciaal belang is bij de deelname aan sportieve activiteiten.  

 

De subwerkgroep competentieontwikkeling in het kader van G-sport inventariseerde de 

beroepsmatige opleidingen en hun vormingen en voegde de knelpunten en mogelijke 

oplossingen toe.  

 

Aanbieders van opleidingen en bijscholingen situeren zich op zowel Vlaams, bovenlokaal als 

lokaal niveau. Het hoger onderwijs, de Vlaamse Trainersschool, de sportfederaties, de 

provincies, VGC, enz. hebben allen een aanbod voor sportkaderopleidingen, vormingen en 

bijscholingen. De inhoud van deze opleidingen bestrijkt een brede waaier van thematieken 

gaande van sporttechnische opleidingen, vormingen over het „hoe omgaan met …‟. De aanpak 

varieert van theoretisch tot ervaringsgericht.  

 

Beroepsmatige opleidingen  

Het doelstellingenkader Gelijke Kansen voor personen met een handicap (bib 10) vermeldt met 

betrekking tot de bevoegdheid onderwijs de volgende doelstelling:  

Ontwikkelen en vervolmaken van de competenties van leerkrachten uit het gewoon en 

buitengewoon onderwijs over de omgang met leerlingen met functiebeperkingen, in de 

geest van het VN Verdrag. 

 

Bijgevolg zouden alle leerkrachten lichamelijke opvoeding een basispakket met informatie rond 

sport bij personen met een handicap aangeboden moeten krijgen. Ook de personeelsleden van 

de centra voor Leerlingenbegeleiding zouden hiervoor in aanmerking moeten komen. 

 

Opleidingen van de Vlaamse Trainersschool 

De Vlaamse Trainersschool is het samenwerkingsverband tussen het Bloso, de universitaire 

opleidingsinstituten Lichamelijke Opvoeding, de Vlaamse hogescholen Lichamelijke Opvoeding 

en de erkende Vlaamse sportfederaties, dat sportkaderopleidingen organiseert in Vlaanderen.  

 

De Vlaamse Trainersschool leidt sportbegeleiders en trainers op.  
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De Vlaamse Trainersschool organiseert in functie van G-sport: 

 Sporttakgerichte opleidingen (boccia, goal/torbal) 

 Aanvullende sporttak overschrijdende opleidingen 

 Aanvullende sporttakgerichte opleidingen namelijk: 

 Begeleiden van atleten met een handicap 

 Begeleiden van badmintonners met een handicap 

 Begeleiden van basketbalspelers met een handicap 

 Begeleiden van gymnasten met een handicap 

 Begeleiden van judoka's met een handicap 

 Begeleiden van ruiters met een handicap 

 Begeleiden van skiërs met een handicap 

 Begeleiden van tennissers met een handicap 

 Begeleiden van voetballers met een handicap 

 Begeleiden van zwemmers met een handicap 

 Begeleiden van dansers met een handicap 

 Begeleiden van fitnessers met een handicap 

 

De denkcel G-sport van de Vlaamse Trainersschool geeft richting en invulling aan deze G-

sportopleidingen in functie van behoeften en evoluties in het inclusiebeleid. 

 

Bijscholingen 

In tegenstelling tot opleidingen die over een langere periode lopen en die georganiseerd 

worden door VTS volgens een erkend stramien en inhoud zijn bijscholingen kortdurende 

sessies waarbij deelaspecten binnen de sport toegelicht worden. 

 

Er is een groot aanbod van vormingen en bijscholingen georganiseerd door diverse aanbieders. 

De aandacht voor diversiteit in al zijn facetten is de laatste jaren duidelijk toegenomen. Er is 

een tendens naar meer samenwerking tussen verschillende actoren op het terrein. 

 

Naast het zelf organiseren van bijscholingen en vormingen is er vanuit de provincies een 

stimulerend subsidiebeleid naar het organiseren van en het volgen van vormingen en 

bijscholingen. 

 

7.3.2 Knelpunten 

 

Beroepsmatige opleidingen 

 Geen basispakket over sport bij personen met een beperking in de sportgeoriënteerde 

opleidingen (studenten LO). 

 Geen basispakket bij studenten die de rol als toeleider kunnen opnemen (therapeuten, 

artsen, orthopedagogen, psychologen). 

 Geen basispakket bij ontwikkelaars en uitbaters van sportaccommodaties. 

 Geen verplichtende richtlijnen mogelijk door de pedagogische vrijheid van 

onderwijsinstellingen. 

 Onvoldoende kennisdeling omtrent het sportief werken met personen met een 

beperking. 

 Onvoldoende toegankelijkheid van de kennis (o.a. onderzoek, literatuur, …). 

 Onvoldoende personeelsinzet om de pakketten uit te werken. 
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Opleidingen, vormingen en bijscholingen 

 Te hoge instapdrempel voor de cursussen van de Vlaamse Trainersschool verhinderen 

gemotiveerde begeleiders om deel te nemen. 

 Onvoldoende waardering en erkenning voor de expertise en ervaringen op het terrein. 

 Vormingen en bijscholingen worden te veel vanuit een theoretisch perspectief benaderd 

(nood aan praktijkgerichte vormingen en bijscholingen). 

 Nood aan vorming en bijscholing van de begeleiders. 

 Geen database van experten voor de invulling van de vormingen. 

 Aanbod blijft nog te veel onbekend voor potentiële geïnteresseerde cursisten. 

 Veelheid aan aanbieders en mogelijke opleidingen, vormingen en bijscholingen. 

 Onvoldoende middelen ter beschikking om personen met een handicap bij de 

vormingen en bijscholingen te kunnen betrekken én om met het bestaande materiaal te 

leren omgaan. 

 Onvoldoende betaalbare accommodatie ter beschikking (bv. sommige leslocaties te 

veraf, lesdagen soms op drukste dagen van de bezochte infrastructuur, …). 

 Geen toegankelijkheid van de opleidingen (website niet toegankelijk, geen doventolk 

voorzien, …). 

 

7.3.3 Operationele doelen 

 

OD1  

Eind 2012 wordt competentieontwikkeling als thema opgenomen in de 

overlegstructuur G-sport Vlaanderen. (in het kader van TD 1 – Structureel overleg)  

 

Mogelijke acties 

 Oprichten van een ad hoc subwerkgroep competentieontwikkeling en -bevordering die 

aangevuld wordt met experts uit andere sectoren en die een beroep kan doen op het 

nog op te richten steunpunt G-sport. 

 Afstemming van het ruime aanbod aan vormingen en bijscholingen om versnippering te 

vermijden. 

 

OD 2  

Eind 2016 zijn verschillende acties ondernomen om de kennis met betrekking tot 

competentieontwikkeling en -bevordering in en door de G-sport te bundelen en ter 

beschikking te stellen. (in het kader van TD 2  - Kennis en informatie) 

 

Mogelijke acties 

 Het uitwerken van producten in functie van competentieontwikkeling. 

 Het uitbouwen van een bibliotheek gespecialiseerd in G-sport. 

 Het uitbouwen van gezamenlijke producten (website, brochure,...) ter promotie van de 

G-sportopleidingen. 

 

OD 3  

Eind 2012 is een visie over competentieontwikkeling en -bevordering in en door G-

sport verder ontwikkeld. (in het kader van TD 2 - Kennis en informatie) 
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Mogelijke acties 

 Het uitbouwen van een databank van (potentiële) lesgevers met een specifieke 

expertise in functie van bijscholingen en vormingen. 

 

OD4  

Eind 2016 zijn verschillende acties ondernomen waarbij gestimuleerd wordt dat  

G-sport een geïntegreerd onderdeel vormt van opleidingen. (in het kader van TD 4 - 

Integrale toegankelijkheid) 

 

Mogelijke acties 

 Het sensibiliseren van onderwijsinstellingen in functie van sport voor personen met een 

handicap door onder meer gesprekken aan te gaan met de verschillende 

onderwijsinstellingen. 

 Het uitwerken, in overleg met verschillende actoren, van een basispakket met 

verschillende modules voor beroepsgerichte opleidingen (leerkrachten, therapeuten, 

architecten,...). Het werken met modules laat flexibiliteit toe. Het pakket is praktijk- en 

ervaringsgericht.  

 Inspanningen leveren om de integrale (sport)toegankelijkheid bij architecten in 

opleiding, de gediplomeerde architecten, de verantwoordelijken infrastructuur in 

sportdiensten of andere „sports facility managers‟ bekend te maken. 

 G-sport vormt een onderdeel van de sporttechnische opleidingen ingericht door de VTS. 

 

OD5  

Eind 2012 zijn communicatieacties opgezet rond G-sport met betrekking tot 

competentieontwikkeling.  (in het kader van TD 5 – Communicatie en marketing) 

 

Mogelijke acties 

 Vooral via sensibilisatie-acties het basispakket G-sportopleidingen en vormingen 

introduceren bij de relevante partners. 

 Een gezamenlijke promotie van de G-sportopleidingen opstarten.  

 Het bekendmaken via 1 overkoepelende website. 

 

OD6  

Vanaf 2013 worden jaarlijks bijscholingen georganiseerd voor professionelen in de 

betrokken sectoren en waarbij de complementariteit van de verschillende 

bijscholingen wordt bewaakt. 

 

Mogelijke acties 

 Het organiseren van bijscholingen voor leerkrachten LO en sportbegeleiders met 

specifieke aandacht voor Vlabus. 

 Het uitbouwen van een vorming voor de sporttrajectbegeleider. 

 Het uitbouwen van een vorming voor de toeleider (activeringsbeleid). 

 Het aanbieden van sportgerelateerde en praktijkgerichte bijscholingen rond integrale 

(sport)toegankelijkheid voor architecten (in opleiding), de verantwoordelijken 

infrastructuur in sportdiensten of andere 'sports facility managers'.  

 Het stimuleren van aanbieders om praktijkgerichte vormingen en bijscholingen uit te 

werken.   

 Actief op zoek gaan naar samenwerkingsverbanden met interessante 

infrastructuuruitbaters. 
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OD7   

Vanaf 2013 wordt de integrale toegankelijkheid van vormingen en opleidingen voor 

mensen met een handicap zelf bevorderd. 

 

Mogelijke acties 

 Het voorzien van een toegankelijke website. 

 Het voorzien van een tolk Vlaamse gebarentaal. 

 Het voorzien van toegankelijke (sport of les) infrastructuur. 

 

OD8  

In de periode 2013-2016 worden producten ontwikkeld en verspreid om de 

competentie van begeleiders van personen met een handicap rond toeleiding naar  

G-sport te bevorderen. 

 

Mogelijke acties 

 Het uitbouwen van een module voor (para)medische professionelen rond de rol van de 

toeleider.  

 

 

 

7.4. G-sport in het kader van het welzijnsbeleid 
 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.1 Kader 

 

Het Vlaams regeerakkoord (bib 6) erkent dat de verantwoordelijkheid voor personen met een 

handicap niet een exclusieve aangelegenheid is van het domein welzijn, maar eerder een 

sectoroverschrijdend verhaal is, ook wel de vermaatschappelijking van de zorg genoemd.  

 

Het bouwen van bruggen tussen de beleidsdomeinen wordt in de toekomst nog belangrijker. 

De interministriële conferentie Welzijn, sport en gezin die verschillende ministers samenbrengt, 

is een overleg dat hierin een belangrijke rol voor G-sport kan spelen.  

 

In de nota „Perspectief 2020 (bib 11): nieuw ondersteuningsbeleid voor personen met een 

handicap’ van minister van Welzijn Jo Vandeurzen is een verschuiving in de zorgsector 

merkbaar. Ten eerste wil men streven naar zorggarantie voor personen met een handicap met 

de grootste ondersteuningsnood. Ten tweede ijvert men voor vraaggestuurde zorg en 

assistentie in een inclusieve samenleving. Vooral dit laatste aspect zal een duidelijke impact 

hebben op de sportsector.  

 

Strategisch doel 4   

In de beleidsperiode 2012-2020 is er een intense samenwerking met het 

beleidsdomein ‘welzijn en gezondheid’ in functie van gehandicaptensport. 
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Het vraaggestuurd invullen van de vrije tijd kan voor sommigen een gevoel van vrijheid geven 

maar toch zijn er nog heel wat drempels die overwonnen moeten worden. We denken aan de 

angst voor het onbekende, de vervoersproblematiek, het sportieve niveau van het aanbod, de 

acceptatie door de anderen, het financiële aspect, enz. In de praktijk merken we dat de 

zorgsector een vrijetijdsaanbod uitbouwt omdat de kloof met het bestaande aanbod te groot 

blijkt. Ook de vrijetijdszorgorganisaties nemen hierin een taak op. Zij creëren een aanbod dat 

zich situeert tussen de zorgsector en de sportsector. 

 

Het toeleiden kan op verschillende wijzen ingevuld worden. Sommige diensten beperken zich 

tot het geven van informatie. Binnen de zorgsector, ook de geestelijke gezondheidszorg 

(GGZ), zijn er vrijetijdscoaches die samen met de cliënt op pad gaan naar de activiteit. Dit is 

een intensieve vorm van begeleiding, vaak buiten de kantooruren. Momenteel maakt vrije tijd 

nog geen standaard onderdeel uit van deze trajecten maar diverse settings investeren in 

vrijetijdstrajectbegeleiding. Binnen de vrijetijdszorgorganisaties is toeleiding één van 

opdrachten. De toeleiding gebeurt vaak in de richting van het inclusief sporten. 

 

Niet enkel professionelen spelen hierin een rol. Een vrijwilligersnetwerk rond de persoon kan 

drempelverlagend werken en ondersteuning bieden waar nodig. Dit netwerk heeft tal van 

voordelen. Het persoonlijk netwerk van de persoon met een handicap breidt uit en zelfs een 

aantal drempels (vervoer, sociale drempel, …) kunnen hierdoor weggenomen worden (bib 12). 

Een voorbeeld hiervan is het „Buddyproject Vlaanderen‟ van Psylos vzw. 

 

Het onderzoek rond vrije tijd binnen de residentiële zorg (bib 12) geeft aan dat personen met 

een handicap uit de residentiële zorg hun vrije tijd vooral invullen overdag en tijdens de week, 

in kleine groepjes en onder begeleiding van het personeel van de voorzieningen. Ze blijven in 

de directe omgeving van de voorziening. Transport en mobiliteit blijken ook hier de grootste 

drempel. Op de tweede plaats stelt men dat het externe aanbod onvoldoende aangepast is. 

Verder is er een gebrek aan beschikbaar personeel om personen met een beperking te 

begeleiden tijdens of naar activiteiten. Op de vierde plaats komt het gebrek aan financiële 

middelen. De voorzieningen hebben de afgelopen jaren het meest geïnvesteerd in een eigen 

vrijetijdsaanbod, samenwerking met doelgroepspecifieke organisaties en eigen infrastructuur. 

In de toekomst willen de voorzieningen sterk investeren in een netwerk van vrijwilligers en 

meer samenwerken met reguliere vrijetijdsaanbieders. 

 

Reeds in het onderzoek rond de determinanten van het sportgedrag (bib 1) kwam naar voor 

dat sporters met een handicap vaak bijkomende persoonlijke investeringen moeten doen, 

bovenop de investeringen zoals die ook voor sporters zonder handicap gelden. Specifiek G-

sportmateriaal maken sommige disciplines zeer duur. Vanuit het VAPH is geen ondersteuning 

mogelijk. Ook in functie van de toekenning van prothesen en orthesen door het Riziv wordt er 

geen rekening gehouden met sport- en beweeggedrag van de persoon en zijn er persoonlijke 

investeringen nodig.  

 

Bovendien kan het voor de persoon met een handicap zinvol zijn om onafhankelijk advies te 

bekomen rond G-sportmateriaal. In 2010 startte het UZ Leuven in samenwerking met de 

provincie Vlaams-Brabant een sportadviescentrum voor personen met een handicap. 

Sportmateriaal kan vrijblijvend uitgetest worden. Professionelen geven advies aan de 

(potentiële) sporter vanuit een multidisciplinaire setting. De werking van het adviescentrum 

werd in 2011 uitgebreid naar kinderen.  
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De meerkost van de sportparticipatie is niet enkel beperkt tot het materiaal. Personen met een 

handicap kunnen ook een meerkost ondervinden door bijkomende kosten zoals extra 

begeleiding en (para)medische begeleiding. Ook het vervoer van en naar de activiteiten 

kunnen een meerkost meebrengen.  

 

Uit onderzoek (bib 17) blijkt bovendien dat ongeveer 25% van de personen met een handicap 

onder de armoedegrens leeft tegenover 10% van de globale bevolking. De problematiek van 

handicap in combinatie met kansarmoede is zeker een aandachtspunt bij de ontwikkeling van 

producten. De Lokale Netwerken Vrijetijdsparticipatie focussen vaak op een plaatselijk 

samenwerkingsverband. Toch moet men er mee rekening houden dat sportparticipatie bij 

personen met een handicap vaak een bovenlokaal karakter heeft.  

 

In het kader van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen 

merken we dat er geen gediversifieerd beleid is rond langdurige revalidatie. Een patiënt is vrij 

om te revalideren waar hij wenst. Sport en beweegprogramma‟s zijn bovendien geen verplicht 

onderdeel van het revalidatieprogramma. De ziekenhuizen worden niet specifiek gefinancierd 

voor de beweegprogramma‟s. Sommige ziekenhuizen voorzien dit vanuit de eigen middelen. 

Daarnaast dragen ze de financiële kosten van G-sportmateriaal, vervoer, huur infrastructuur, 

enz. Voor het bouwen van een sportinfrastructuur moet het ziekenhuis gebruik maken van 

eigen middelen. Er is geen tussenkomst vanuit het VIPA.   

 

7.4.2 Knelpunten 

 

 Geen aandacht binnen de interministeriële conferentie Welzijn, sport en gezin voor  

G-sport. 

 Gebrek aan onderzoek en monitoring rond verschillende knelpunten (beschouwen de 

professionelen uit de welzijnssector zich als toeleider en hoe kan deze toeleiding 

optimaal georganiseerd worden). 

 Gebrek aan een centraal aanspreekpunt voor de professionelen uit de welzijnssector. 

 Gebrek aan producten (folders, website, …) voor eerstelijnshulpverleners. 

 Beperkte mogelijkheden voor onafhankelijke sportadviezen vanuit een multidisciplinaire 

setting. 

 Onvoldoende aandacht voor de persoon met een handicap in campagnes rond 

gezondheid en bewegen. 

 Een te hoge meerkost voor sportparticipatie bij sommige personen met een handicap 

(vervoer, begeleiding, materiaal,...). 

 Onvoldoende aangepast zijn van hulpmiddelen aan sportparticipatie (schoenen, banden, 

orthesen,...). 

 Gebrek aan een vrijwilligersnetwerk rond de persoon met een handicap. 

 Gebrek aan professionelen in de zorgsector die betrokken zijn bij de sportparticipatie. 

 Sport en bewegen is geen standaard onderdeel van de trajectbegeleiding in de 

ambulante zorg. 

 Verwachtingen van de zorgsector naar de sportsector zij soms niet realistisch. 

 Exclusief aanbod wordt soms door zorgsector als „tweederangs‟ aanbod beschouwd 

terwijl het een „en –en‟ verhaal is. 

 Onvoldoende gediversifieerd beleid rond beweegprogramma's in de langdurige 

revalidatie. 
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 Geen gecoördineerd sportmateriaalbeleid. 

 Geen gebruik kunnen maken van residentiële dienstverlening door mensen in de 

ambulante dienstverlening (bv. PAB budget).  

 

7.4.3 Operationele doelen 

 

OD1 

Eind 2012 wordt welzijn als thema opgenomen in de overlegstructuur G-sport 

Vlaanderen. (in het kader van TD 1 – Structureel overleg) 

 

Mogelijke acties 

 Het vormen van een ad hoc subwerkgroep welzijn (met experts uit andere sectoren) die 

advies verleent aan het steunpunt G-sport Vlaanderen. 

 Het agenderen van sport- en beweeggerelateerde thema‟s op de verschillende 

beleidsniveaus en binnen de verschillende beleidssectoren (bv. interministeriële 

conferentie welzijn, sport en gezin). 

 

OD2   

Eind 2016 is de kennis en informatie gebundeld en verspreid voor de welzijnssector 

en het individu. (in het kader van TD 2 - Kennis en informatie) 

 

Mogelijke acties 

 Het ontwikkelen van producten (website, folders, informatiebrochures, promofilm,… ) 

voor eerstelijnshulpverleners. Bijzondere aandacht gaat hierbij naar de problematiek 

kansarmoede in combinatie met handicap in functie van sportparticipatie op 

verschillende beleidsniveaus.  

 Het verlenen van onafhankelijk advies aan personen met een handicap in functie van 

sportmateriaal door adviescentra. 

 Het overleggen met verstrekkers van algemene hulpmiddelen waarbij aandacht wordt 

besteed aan de sportspecifieke verwachtingen van het materiaal. 

 Het samenwerken met relevante expertisecentra zoals Steunpunt Expertise Netwerken 

vzw (SEN vzw), expertisecentrum hulpmiddelen en assistieve technologie. 

 

OD3  

Vanaf 2013 wordt gestart met het onderzoeken en monitoren  van beleidsrelevante 

gegevens in functie van G-sport en welzijnsbeleid. (in het kader van TD 3 – 

Onderzoek en monitoring) 

 

Mogelijke acties 

 Het onderzoeken van de perceptie van eerstelijnshulpverlener i.v.m. hun rol als 

toeleider. 

 Het onderzoeken van de noodzaak en haalbaarheid van een tweede 

sportadviescentrum. 

 Het monitoren van de impact van de uitbouw van de ambulante voorzieningen op de 

sportparticipatie. 

 Het systematisch analyseren van de meerkost bij gehandicaptensport. 
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OD4 

Vanaf 2013 wordt het communicatieplan G-sport uitgerold naar de welzijnssector. 

(in het kader van TD5 – Communicatie en marketing) 

 

OD5 

Eind 2020 is de meerkost in de sportparticipatie voor personen met een handicap 

weggewerkt. Het gaat hierbij over de meerkost van persoonlijk materiaal, 

begeleiding en vervoer.  

 

Mogelijke acties 

 Het meewerken aan de evaluatie van het concept „begeleiderskaart‟ en eventueel  

uitbreiden naar heel Vlaanderen. 

 Het meewerken aan het onderzoek naar de haalbaarheid van een Vlaamse sport- en 

beweegpas, met kortingen en drempelverlagende voordelen voor personen met een 

handicap en kansarmen. 

 In het kader van het hulpmiddelenbeleid de mogelijkheden met betrekking tot 

sportmateriaal onderzoeken en uitwerken. Dit zowel op het niveau van het individu als 

de sportclub. 

 Het samenwerken met het expertisecentrum hulpmiddelen en assistieve technologie in 

functie van het hulpmiddelenbeleid. 

 Het opvolgen dat sportinitiatieven voor mensen in kansarmoede ook aangepast zijn aan 

personen met een handicap in kansarmoede. 

 

OD6  

Eind 2016 is er een transversaal beleid tussen welzijn en sport waarbij 

beleidsaandacht blijft voor sportparticipatie bij personen met een handicap binnen 

de voorzieningen en ambulante diensten. Bijzondere aandacht gaat naar de 

personeelsinzet. 

 

Mogelijke acties 

 Verankeren van vrijetijdscoaches of beweegcoaches binnen de ambulante diensten van 

de welzijnssector. 

 Verankeren van vrijetijdscoaches of beweegcoaches binnen zorgcircuits en 

zorgnetwerken van de geestelijke gezondheidszorg. 

 Het opbouwen van een vrijwilligersnetwerk rond de persoon met een handicap door 

zorgvoorzieningen alsook de vrijetijdszorgorganisaties. 

 Het integreren van beweegprogramma‟s in therapieprogramma‟s tijdens langdurige 

revalidatie.  

 Het stimuleren van een kwaliteitsvol en duurzaam beweegaanbod in de residentiële 

voorzieningen en de ambulante diensten. 
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7.5 G-sporttoegankelijkheid en mobiliteit 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5.1 Algemeen kader 

 

Waarom worden de beleidsdomeinen „toegankelijkheid‟ en „mobiliteit‟ in één thema  

behandeld? 

De toegankelijkheid van het sportaanbod is afhankelijk van verschillende zaken o.a. 

● er is onvoldoende aangepast sportmateriaal beschikbaar in de uitleendiensten, de 

sportclubs, de sportcentra; 

● er is onvoldoende toegang tot informatie, bv. geen brochures of folders in een aangepast 

formaat, vorm en/of taalgebruik, website is niet aangepast; 

● er zijn onvoldoende specifieke of aangepaste sportactiviteiten voor actieve sporters met 

een handicap; 

● er is onvoldoende specifieke begeleiding voor s(up)porters met een handicap; 

● er is onvoldoende of geen toegankelijk en beschikbaar vervoer; 

● er zijn onvoldoende bushaltes bij de sportinfrastructuur met aangepast aanbod. 

 

Enerzijds moeten personen met een handicap mobiel kunnen zijn om een sporttak te 

beoefenen en anderzijds moet de sportaccommodatie toegankelijk zijn opdat de persoon met 

een handicap er kan sporten. Mobiliteit en toegankelijkheid zijn op die manier onlosmakelijk 

verbonden. De best toegankelijke sporthal verliest een groot deel van zijn waarde als men er 

niet kan geraken! 

 

In hoofdstuk 3 „Ontstaan van G-sport Vlaanderen‟, punt 3.2.2 „Beleidsdomein Gelijke Kansen‟ 

wordt al verwezen naar het thema toegankelijkheid als één van de acht grondbeginselen van 

het VN Verdrag voor de Rechten van Personen met een handicap.  

De werkgroep formuleerde doelstellingen die makkelijk te linken zijn aan de operationele 

doelstellingen vermeld in de nota‟s voor de toepassing van de open coördinatiemethode in het 

Vlaamse gelijkekansenbeleid. Dit is zowel voor de realisatie van integrale toegankelijkheid als 

voor de volwaardige participatie van de persoon met een handicap het geval. 

 

7.5.2 Kader G-sport en mobiliteit 

 

Het gebrek aan eigen transport of de noodzaak een chauffeur te vinden, vormt voor veel 

personen met een handicap de grootste drempel om te gaan sporten. Voor het vervoer van en 

naar de school, het werk of een opleiding zijn er tegemoetkomingen voorzien, voor het vervoer 

van en naar de sportlocatie niet.  

Bij mobiliteit voor personen met een handicap denkt men onmiddellijk aan de aangepaste 

parkeerplaatsen, de aanpassingen van het eigen voertuig of het specifiek rijbewijs. Mobiliteit 

Strategisch doel 5 

Tegen 2020 is elke nieuwe en vernieuwde, alsook een groot deel van de bestaande  

sportinfrastructuur integraal toegankelijk voor de sporter met een handicap en is er 

een kwaliteitsvolle dienstverlening en/of informatieverstrekking inzake mobiliteit 

van de sporter met een handicap. 
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voor sporters met een handicap is echter ook de verplaatsing die nodig is om te kunnen 

sporten of bewegen. Niet elke persoon met een handicap beschikt over een eigen voertuig. Het 

geregeld (DAV, MMC) of openbaar vervoer (De Lijn, NMBS, MIVB) naar een sportlocatie biedt 

een alternatief. 

De persoon met een handicap kan in het kader van het toegewezen persoonlijk 

assistentiebudget of PAB een assistent inzetten om het vervoer van en naar een sportactiviteit 

te organiseren, als chauffeur of als begeleider. 

Hier en daar ontstonden ook lokale buddyprojecten waarbij een vrijwilliger samen met een 

persoon met een handicap op regelmatige basis een vrijetijdsactiviteit onderneemt. Deze 

vrijwilliger staat vaak ook in voor het vervoer van en naar de activiteit.  

Uiteraard kan een persoon met een handicap ook een beroep doen op de privésector door zelf 

een taxi te bestellen of een dienst van verhuur van een (al dan niet aangepast) voertuig met 

bestuurder in te schakelen. Onder bepaalde voorwaarde kan de gebruiker beroep doen op 

taxicheques of dienstencheques voor een tegemoetkoming in deze kosten. 

 

In haar beleidsbrief 2010-2011 besteedt Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en 

Openbare Werken, bijzondere aandacht aan de reorganisatie van het aangepast vervoer. Ze 

geeft aan dat „de principes en concepten van de decretale basis voor de organisatie en 

subsidiëring van de Mobiliteitscentrales en het Aangepast Vervoer voor personen met een 

beperkte mobiliteit worden voorbereid. Hiertoe wordt de ingebruikname van een digitale 

databank Toegankelijk Vervoer in het vooruitzicht gesteld die de gebruiker de mogelijkheid 

geeft om zich (digitaal) te laten geleiden naar de meest aangewezen vervoeraanbieder. Dit 

vormt een eerste stap in de informatieverschaffing naar de gebruiker.‟ 

7.5.3 Knelpunten G-sport en mobiliteit 

 

 Het gebrek aan transport en/of chauffeur  is vaak de oorzaak om niet te (kunnen) 

sporten. 

 Er is geen specifieke (VAPH) tegemoetkoming m.b.t. het vervoer van de sporter met 

een handicap naar de sportinfrastructuur. 

 De bushaltes liggen ver van de sportinfrastructuur. 

 Er zijn te weinig aangepaste bussen en haltes. 

 Er zijn geen grensoverschrijdende trajecten van belbussen. 

 De MMC is niet te gebruiken voor vervoer op regelmatige basis. 

 Het is niet altijd mogelijk om een sportrolstoel mee te nemen. 

 Er is geen groepsaanvraag mogelijk bij de belbus (belangrijk voor personen met 

psychische of verstandelijke handicap). 

 De belbus rijdt niet ‟s avonds laat bv. na de training of tijdens het weekend, op 

momenten waarop gesport wordt. 

 De lokale initiatieven bv. taxicheques zijn vaak beperkt tot de gemeentegrenzen terwijl 

sporters met een handicap vaak langere afstanden moeten afleggen. 

 Er is geen centraal infopunt over het opzoeken van de meest toegankelijke route van 

punt A naar punt B. 

 Er is te weinig info over de toegankelijkheid van de bushaltes en bussen. 

 De info is niet toegankelijk voor elke persoon met een handicap. 

 De beheerder van de sportinfrastructuur is niet op de hoogte van toegankelijk vervoer. 
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7.5.4 Kader G-sport en toegankelijkheid 

 

De toegankelijkheidsproblematiek wordt dikwijls ten onrechte verengd tot personen met een 

handicap. Een integraal toegankelijke leefomgeving komt ten goede aan al wie beperkt is in 

mobiliteit bv. ook personen met een kinderwagen, met een tijdelijke blessure, of minder 

mobiele oudere personen. 

Toegankelijkheid doet in eerste instantie ook denken aan de fysieke en tastbare omgeving, de 

sportinfrastructuur an sich. Net zo belangrijk zijn echter goede en heldere communicatie, 

duidelijke informatieverstrekking en klantvriendelijkheid, dienstverlening. Deze aspecten horen 

thuis onder de noemer „toegankelijkheid van communicatie en informatie‟. Voor heel wat 

sporters en bezoekers vormen personen als onthaalmedewerkers, zaalwachters en cafetaria-

uitbaters het eerste contact met een sportaccommodatie. Ze hebben niet alleen een 

informatieve rol, maar kunnen ook drempelverlagend werken voor bezoekers die 

toegankelijkheidsproblemen ondervinden. Hun klantvriendelijke houding en extra service kan 

een compensatie vormen voor tekortkomingen op gebied van fysieke toegankelijkheid. Voor 

sommige handicaps, zoals personen met een verstandelijke beperking, zijn er minder noden 

wat betreft infrastructuur, maar veel meer op gebied van communicatie, opvang en 

informatieverstrekking. 

Toegankelijkheid is een basisvoorwaarde voor mensen met een beperking om deel te nemen 

aan het maatschappelijke leven; een basiskwaliteit van een gebruiksvriendelijke, veilige en 

comfortabele omgeving voor iedereen; een basisrecht dat verankerd moet worden in onze 

samenleving. Deze drievoudige basisstelling houdt ook in dat integrale toegankelijkheid pas 

realiseerbaar wordt wanneer gebruikers (basisvoorwaarde), experts (basiskwaliteit) en 

beleidsmakers (basisrecht) met elkaar overleggen, elk vanuit hun kennisdomein. 

In het doelstellingenkader Gelijke Kansen (bib 10) wordt ook het “sensibiliseren, informeren en 

kennis verhogen m.b.t. universal Design” geformuleerd. De universal design 

ontwerpbenadering streeft naar een stapsgewijze realisatie van principes van integrale en 

inclusieve toegankelijkheid en bruikbaarheid voor iedereen.  

 

De Vlaamse Regering wil met haar Vlaams Sportinfrastructuurplan de achterstand en nood aan 

sportinfrastructuur voor ruim 35 % wegwerken. Bijzondere aandacht gaat naar rationeel 

energieverbruik en architecturale criteria, waaronder ook het criterium maximale 

toegankelijkheid. Diezelfde overheid stelt daarnaast ook vast dat gebouwen die gerealiseerd 

worden met Vlaamse subsidiemiddelen vaak niet voldoen aan de basisvereisten inzake 

toegankelijkheid. Ook de toegankelijkheidsonderzoeken in het kader van de databank 

Toegankelijk Vlaanderen tonen aan dat nog lang niet alle gebouwen die openstaan voor het 

publiek ook integraal toegankelijk zijn. 

 

Het VIPA (Steun voor zorg- en welzijnsinfrastructuur) heeft als missie initiatieven te 

ontwikkelen en in financiering te voorzien voor een kwaliteitsvolle, toegankelijke en betaalbare 

infrastructuur voor de zorg- en dienstverlening in het kader van de persoonsgebonden 

aangelegenheden. Zo subsidieert het de sportinfrastructuur in de psychiatrische ziekenhuizen. 

Het gaat dan om sportzalen en niet om fysiotherapie- of kinesitherapieruimtes. In 

(revalidatie)ziekenhuizen wordt de sportinfrastructuur echter niet gesubsidieerd, terwijl de 

sport en de beweging toch een onderdeel van de therapie vormen.  

 

De coördinatie van het toegankelijkheidsbeleid in Vlaanderen behoort tot de bevoegdheid van 

het team Gelijke Kansen in Vlaanderen. Dit team werkt samen met Enter vzw, het Vlaams 
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Expertisecentrum Toegankelijkheid, de Provinciale Steunpunten voor Toegankelijkheid en de 

Provinciale Technische Adviesbureaus voor Toegankelijkheid. 

 

De databank Toegankelijk Vlaanderen (Toevla) is een databank van de Vlaamse overheid en 

Enter en wordt als een belangrijk beleidsinstrument naar voren geschoven: “De databank 

Toegankelijk Vlaanderen wordt ingezet als instrument om de toegankelijkheid binnen een 

bepaalde sector in kaart te brengen, om de toegankelijkheidsinformatie kenbaar te maken aan 

de eindgebruiker en om de eigenaar/beheerder te sensibiliseren en te informeren.” 

De opdrachtgevers van de reeds gescreende sportinfrastructuur zijn tot nu toe de 

provinciebesturen geweest. De provincies zijn belangrijke partners in de oude en de nieuwe 

databank Toegankelijk Vlaanderen.  

  

Sinds 1 maart 2010 is de nieuwe regelgeving op de toegankelijkheid van publiek toegankelijke 

gebouwen in Vlaanderen van kracht. Deze verordening legt minimale normen op om 

toegankelijkheid van publiek toegankelijke gebouwen te garanderen. De nieuwe regelgeving is 

nu sterker ingebed in de structuren zoals uitgezet in het toenmalige decreet op de Ruimtelijke 

Ordening (1999), overgenomen in de nieuwe Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (2009). 

Concreet betekent dit dat men bij het uitvoeren van vergunningsplichtige werken steeds de 

regelgeving moet aftoetsen. Indien men aan de verordening dient te voldoen, maken ook de 

normbepalingen met betrekking tot toegankelijkheid deel uit van de voorwaarden voor het 

krijgen van een vergunning. 

Het Vlaams Handboek Toegankelijkheid is een online document dat alle details biedt om te 

ontwerpen volgens het universal design principe en gaat verder dan de normen in de 

verordening, dat zich diende te beperken tot op plan afleesbare en vergunningsplichtige 

elementen. 

 

Tenslotte is er in Vlaanderen ook aandacht voor de „passieve sporter‟ of supporter met een 

handicap. Intro vzw maakt naast festivals en voorstellingen in cultuurcentra ook 

sportmanifestaties toegankelijk voor mensen met een visuele, auditieve, fysieke of 

verstandelijke beperking en voor personen met een autismespectrumstoornis.  

 

7.5.5 Knelpunten G-sport en toegankelijkheid 

 

● Er bestaat geen label specifiek voor de sportsector zoals bij Toerisme Vlaanderen. Een 

dergelijk label, verwijzend naar een resultaat van een gestandaardiseerde screening, kan 

zeer interessant zijn. 

 Het principe van integrale toegankelijkheid is (nog) geen ingeburgerd gegeven in 

het sportmilieu. 

 Het principe van integrale toegankelijkheid is (nog) geen ingeburgerd gegeven in de 

ontwerpopleidingen of bij architecten die sportinfrastructuur (zullen) bouwen. 

● Het is een kluwen van structuren rond toegankelijkheid: één infopunt ontbreekt. 

● De tarieven voor het uitvoeren van de screening verschillen van provincie tot provincie. 

● De aanbevelingen voor een bouwheer klantvriendelijker maken: alternatieven 

voorstellen, leveranciers doorgeven. 

● Er zijn nog andere databanken van sportaccommodatie in Vlaanderen: Spakki (Bloso) - 

Spin (ISB)  

● Vroegere screeningmethodes van sportaccommodaties in opdracht van sommige 

provinciebesturen zijn heel uiteenlopend en bijgevolg onbruikbaar voor gebruik in de 

nieuwe Toevla. 

http://www.bloso.be/sportinfrastructuur/OnderzoekPlanning/Pages/Spakki.aspx
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● De sportinfrastructuur in Vlaanderen is te weinig op toegankelijkheid gescreend, zowel in 

functie van de sporter als de supporter. 

● De eindgebruiker is niet of nauwelijks op de hoogte van de mate waarin de 

sportinfrastructuur in Vlaanderen toegankelijk is. 

● Er is geen verplichting voor een bouwheer om een publiek toegankelijk gebouw te laten 

screenen op integrale toegankelijkheid. 

● De bouwheer ontvangt de subsidiëring zonder controle op de toegankelijkheid bij de 

oplevering.  

 

 

7.5.6 Operationele doelen 

 

OD 1  

Structureel overleg  

 

Mobiliteit 

 Tegen eind 2016 kunnen de vervoersmaatschappijen De Lijn en de Vlaamse aanbieders 

van aangepast deur tot deur vervoer (o.a. DAV‟s, MMC‟s) een aangepast vervoeraanbod 

naar verschillende sportinfrastructuren per provincie verzekeren. 

 Tegen eind 2016 zijn in de beheersovereenkomst van de Vlaamse vervoeraanbieders 

van aangepast vervoer de voornaamste principes met betrekking tot de basismobiliteit 

van de sporter met een handicap opgenomen. 

 

Mogelijke acties 

 de mogelijkheid geven om voor de belbus m.b.t. een sportieve activiteit een 

groepsaanvraag te doen. 

 

Toegankelijkheid 

 Tegen eind 2016 zijn in de beheersovereenkomst van de Vlaamse vervoeraanbieders 

van aangepast vervoer de voornaamste principes met betrekking tot de 

infotoegankelijkheid van de sporter met een handicap opgenomen. 

 Tegen eind 2012 is er een koppeling tussen de subsidieprojecten voor Vlaamse 

sportinfrastructuur en de toegankelijkheidsadviezen van de overheid.  

 Worden de toegankelijkheidsafspraken niet nagekomen, dan ontvangt de bouwheer 

geen        subsidies.  

 

Mogelijke acties  

 Het in kaart brengen van de subsidiestromen vanuit sport waarbij de toegankelijkheid 

als criterium tot subsidiëring in aanmerking komt. 

 Het verplichten van een toegankelijkheidsadvies aan de subsidieaanvraag. 

 Het controleren van de uitvoering van het bouwplan. 

 

OD 2 

Onderzoek en monitoring 

 

Mobiliteit 

 Eind 2016 zijn in Vlaanderen de mogelijkheden van financiële tegemoetkoming in het 

vervoer van en naar de sportactiviteit op elkaar afgestemd en bijgestuurd in functie van 

de behoeften. 
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OD 3 

Kennis en informatie 

 

Mobiliteit 

 Eind 2012 is er in Vlaanderen één centraal  infopunt van waaruit alle aanvragen van 

een sporter met een handicap m.b.t. aangepast vervoer naar een sportieve activiteit 

opgevolgd kunnen worden. 

 Tegen eind 2016 heeft Vlaanderen in een verbeterde communicatietool (o.a. databank) 

een overzicht van het aangepast vervoer van en naar de sportactiviteit zodat de sporter 

met een handicap zich makkelijker van en naar een sportaccommodatie kan 

verplaatsen.  

 

Toegankelijkheid 

 Tegen eind 2012 verduidelijkt Vlaanderen het toegankelijkheidsmiddenveld aan de 

sportsector en stelt concrete aanspreekpunten voor. 

 Tegen eind 2016 heeft Vlaanderen een inspiratiebundel met een aantal technische 

aandachtspunten specifiek voor de sportaccommodaties. Deze inspiratiebundel kan voor 

de bouwheer en architect een goede basis vormen bij het (ver)bouwen van 

sportaccommodaties. 

 Tegen eind 2014 wil Vlaanderen de vernieuwde databank „Toegankelijk Vlaanderen‟  

inzetten als instrument om de toegankelijkheid van de sportinfrastructuur in kaart te 

brengen, om de toegankelijkheidsinformatie kenbaar te maken aan de eindgebruiker en 

om de eigenaar/beheerder te sensibiliseren en te informeren. 

 

OD 4  

Integrale toegankelijkheid  

 

Mobiliteit 

 Eind 2020 is de geïntegreerde benadering van toegankelijkheid in alle betrokken 

werkdomeinen van de Vlaamse vervoermaatschappijen verhoogd.  
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8. Doelstellingenkader 
 

DOELSTELLINGENKADER G-SPORT VLAANDEREN 2012-2020 TIMING REALISATIE 

Missie 
G-Sport Vlaanderen wil zoveel mogelijk personen met een handicap op een 
duurzame manier laten sporten of op een gezonde manier in beweging 

brengen.  

  
Visie G-sport Vlaanderen wil een integraal en transversaal G-sportbeleid waarbij 

gestreefd wordt naar een zo breed mogelijke sport- en 

bewegingsparticipatie van personen met een handicap. De differentiatie 

naar de verschillende handicapgroepen moet daarbij gerespecteerd blijven. 

Alle bestaande actoren G-sport in Vlaanderen vinden in dit beleid hun plaats 
en specifieke rol. 

TRANSVERSALE DOELSTELLINGEN 

Korte  

termijn  

2012 

Middel- 
lange 

 termijn 

 2013-

2016 

Lange  

termijn  

2017-

2020 

TD1 

Structureel overleg       

a. Tegen eind 2012 is een steunpunt G-sport Vlaanderen opgericht. x     

b. Tegen eind 2012 hebben de belangrijkste Vlaamse G-sportactoren de 

taakafbakening in een convenant omschreven. Overleg, complementariteit en 

subsidiariteit zijn de sleutelwoorden. 

x     

TD2 

Onderzoek en monitoring       

a. Tegen eind 2012 is bepaald welke onderzoeken in Vlaanderen prioritair zijn om 

goed en verantwoord beleid te kunnen voeren. 
x     

b. Tegen 2020 is gekend hoeveel personen met een handicap er in Vlaanderen zijn, 

tot welke handicapgroep ze behoren, welke behoeften ze op sportparticipatie vlak 

hebben en welke knelpunten er op vlak van actieve sportdeelname nog zijn. 

    x 

TD3 

Kennis en informatie       

a. Tegen 2016 is een landelijk Vlaams kennis- en expertisecentrum ontwikkeld waar 

alle relevante informatie ten behoeve van personen met een handicap en hun 
omgeving o.a. in een portaalsite samengebracht en aangewend wordt. 

  x   

TD4 

Integrale toegankelijkheid       

a. Tegen 2016 past de Vlaamse overheid consequent het principe van integrale 
toegankelijkheid toe, niet enkel voor de G-sport maar voor alle beleidsdomeinen die 

op een kwaliteitsvolle manier bijdragen tot de beweeg- en sportparticipatie van 

personen met een handicap. 

  x   

b. Tegen eind 2012 is er begripsverduidelijking gerealiseerd m.a.w. Vlaanderen weet 
wat termen als G-sport, inclusief en exclusief sporten betekenen. Alle G-

sportactoren gebruiken deze terminologie. 

x     

TD5 

Communicatie en marketing       

a. Vanaf 2012 wordt door de toepassing van verschillende communicatiestrategieën 

continu een sensibiliserende invloed uitgeoefend: enerzijds naar de personen met 

een handicap om hen tot sportbeoefening en een gezonde levensstijl te motiveren 

én anderzijds naar de personen zonder handicap en de reguliere verenigingen om 

het beeld van de persoon met een handicap in onze maatschappij te normaliseren of 

te „destigmatiseren‟.   

 

x x x 
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DOELSTELLINGEN PER THEMA 

Korte 

termijn  

2012 

Middel- 

lange 

termijn 

 2013-

2016 

Lange 

 termijn  
2017-

2020 

1. G-SPORTAANBOD 

SD1 

In 2020 is 20% van de doelgroep ‘personen met een handicap’ duurzaam 
aan het sporten of gezond in beweging waarbij het sportaanbod meer 

afgestemd is op de noden en behoeften van de doelgroep en waarbij 

rekening gehouden wordt met de aard van beperking en de geografische 

spreiding met aandacht voor een kwaliteitsvolle trajectbegeleiding. 

    x 

OD1 

(TD1) 

Eind 2012 is er structureel overleg m.b.t. het G-sportaanbod tussen de verschillende 

actoren. 
x     

OD2 

(TD3) 

Eind 2016 is minstens één product ontwikkeld en up-to-date over het G-

sportaanbod om de persoon met een handicap te informeren. 
  x   

OD3 

(TD2) 

In de periode 2013-2016 wordt geïnvesteerd in sociaal wetenschappelijk onderzoek 

naar sportdeelname en sportbehoeften van personen met een handicap in 

Vlaanderen en Brussel. 

  x   

OD4 

(TD4) 

Eind 2013 is een methodiek ontwikkeld zodat meer  sportclubs en sportinitiatieven 

hun werking openstellen voor personen met een handicap. 
  x   

OD5 

(TD5) 

In de periode 2013-2016 worden  jaarlijks communicatieacties georganiseerd, met 

de verschillende actoren zodat „good practices‟ uitgewisseld en in de duurzame 

werking geïntegreerd worden.  

  x   

OD6 
Eind 2016 wordt het exclusieve sportaanbod en de organisatorische integratie in 

zoveel mogelijk sporttakken gerealiseerd. 
  x   

OD7 
In de periode 2013-2016 worden flankerende maatregelen genomen om het G-

sportaanbod kwalitatief uit te bouwen. 
  x   

OD8 
Eind 2016 wordt een ondersteuning op maat aangeboden voor de (potentiële) 

sporters in functie van een duurzaam G-sportaanbod. 
  

x 

  

2. G-SPORTPROMOTIE 

SD2 

In 2020 is er een specifiek G-sportpromotiebeleid met een 

doelgroepspecifieke communicatietrategie en op elkaar afgestemde 
sportpromotionele acties en evenementen die personen met een handicap 

sensibiliseren tot duurzame sportbeoefening en gezond bewegen. 

    x 

OD1 

(TD1) 

Eind 2012 is er structureel overleg m.b.t. G-sportpromotie tussen de verschillende 

actoren in functie van een goede taak- en rolafbakening zodat overkoepelend en 

complementair kan gewerkt worden. 

x     

Eind 2012 is G-sport Vlaanderen vertegenwoordigd in het (nog op te richten) 

permanent overlegorgaan „Sportpromotie‟  (ikv SVA). 
x     

OD2 

(TD2) 

Eind 2016 is er sociaal wetenschappelijk onderzoek verricht naar sportdeelname en 

sportbehoeften van personen met een handicap in Vlaanderen. 
  x   

Eind 2016 is er een systematische effectmeting inzake het G-promotiebeleid met 

voldoende aandacht voor het natraject en de afstemming van het promotioneel 

aanbod op het duurzaam aanbod. 

  x   

OD3 

(TD3) 

Eind 2016 is er een kenniscentrum ontwikkeld dat informatie biedt en personen met 

een handicap kan doorverwijzen zodat ze op een efficiënte en effectieve wijze de 
weg naar een kwalitatieve sportparticipatie vinden.  

  x   

OD4 

(TD4) 

Eind 2016 is inclusiebeleid een volwaardig onderdeel van het Vlaams beleid m.b.t. 

sportpromotie. 
  x   

Eind 2016 zijn er structurele middelen voor inclusiebeleid van G-sportactoren.   x   

OD5 

(TD5) 

Eind 2012 is er een doelgroepspecifiek communicatieplan ontwikkeld met definiëring 

van de specifieke communicatiedoelgroepen en de meest effectieve 

communicatiemiddelen en -kanalen dat bovendien inspeelt op nieuwe 

communicatietechnologieën, zowel voor inclusieve als exclusieve G-sportpromotie. 

x     
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Eind 2016 besteden de Vlaamse media meer aandacht aan G-sport in al haar 

facetten en geven sporters met een handicap een forum. 
  x   

OD6 

In 2016 is er een kwalitatief en gevarieerd aanbod van exclusieve sportpromotionele 

acties en evenementen voor personen met een handicap. Waar mogelijk en gewenst 

worden inclusieve sportpromotionele activiteiten ondersteund. 

  x   

OD7 
Eind 2016 zijn toeleiders voldoende geïnformeerd over en zich bewust van hun 

potentiële rol inzake communicatie en informatie m.b.t. G-sport. 
  x   

OD8 

Eind 2020 voert de Vlaamse overheid een transversaal beleid en stimuleert G-

sportpromotie en sensibilisering als specifieke opdracht voor scholen, 
revalidatiecentra en zorgvoorzieningen. 

    x 

3. G-SPORT EN COMPETENTIEONTWIKKELING 

SD3 

In de beleidsperiode 2012-2020  is er een specifiek beleid voor de 

competentieontwikkeling en competentiebevordering, waarbij 

vormingsaanbod op maat ontwikkeld wordt, op elkaar afgestemd en beter 

toegankelijk is. 

    x 

OD1 

(TD1) 

Eind 2012 wordt competentieontwikkeling als thema opgenomen in de 

overlegstructuur G-sport Vlaanderen.  
x     

OD2 

(TD2) 

Eind 2016 zijn verschillende acties ondernomen om de kennis met betrekking tot 

compententieontwikkeling en -bevordering in en door de G-sport te bundelen en ter 

beschikking te stellen  

  x   

OD3 

(TD2) 

Eind 2012 is een visie over competentieontwikkeling en -bevordering in en door G-

sport verder ontwikkeld.  
x     

OD4 

(TD4) 

Eind 2016 zijn verschillende acties ondernomen waarbij gestimuleerd wordt dat  

G-sport een geïntegreerd onderdeel vormt van opleidingen.  
  x   

OD5 

(TD5) 

Eind 2012 zijn communicatieacties opgezet rond G-sport met betrekking tot 

competentieontwikkeling.   
x     

OD6 

Vanaf 2013 worden jaarlijks bijscholingen georganiseerd voor professionelen in de 

betrokken sectoren en waarbij de complementariteit van de verschillende 

bijscholingen wordt bewaakt. 

  x   

OD7 
Vanaf 2013 wordt de integrale toegankelijkheid van vormingen en opleidingen voor 

mensen met een handicap zelf bevorderd. 
  x   

OD8 

In de periode 2013-2016 worden producten ontwikkeld en verspreid om de 

competentie van begeleiders van personen met een handicap rond toeleiding naar 

G-sport te bevorderen. 

  x   

4. G-SPORT IN KADER VAN WELZIJNSBELEID 

SD4 
In de beleidsperiode 2012-2020 is er een intense samenwerking met het 

beleidsdomein ‘welzijn en gezondheid’ in functie van gehandicaptensport. 
    x 

OD1 

(TD1) 

Eind 2012 wordt welzijn als thema opgenomen in de overlegstructuur G-sport 

Vlaanderen.  
x     

OD2 
(TD2) 

Eind 2016 is de kennis en informatie gebundeld en verspreid voor de welzijnssector 
en het individu.  

  x   

OD3 

(TD3) 

Vanaf 2013 wordt gestart met het onderzoeken en monitoren  van beleidsrelevante 

gegevens in functie van G-sport en welzijnsbeleid.  
  x   

OD4 
(TD5) 

Vanaf 2013 wordt het communicatieplan G-sport uitgerold naar de welzijnssector.    x   

OD5 

Eind 2020 is de meerkost in de sportparticipatie voor personen met een handicap 

weggewerkt. Het gaat hierbij over de meerkost van persoonlijk materiaal, 

begeleiding en vervoer.  

  x   

OD6 

Eind 2016 is er een transversaal beleid tussen welzijn en sport waarbij 

beleidsaandacht blijft voor sportparticipatie bij personen met een handicap binnen 

de voorzieningen en ambulante diensten. Bijzondere aandacht gaat naar de 

personeelsinzet. 
 

 

 

  x   
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5. G-SPORTTOEGANKELIJKHEID EN MOBILITEIT 

SD5 

Tegen 2020 is elke nieuwe en vernieuwde, alsook een groot deel   van de 

bestaande sportinfrastructuur integraal toegankelijk voor de sporter met 
een handicap en is er een kwaliteitsvolle dienstverlening en/of 

informatieverstrekking inzake mobiliteit van de sporter met een handicap. 

    x 

OD1 

(TD1) 

Mobiliteit       

Tegen eind 2016 kunnen de vervoersmaatschappijen De Lijn en de Vlaamse 

aanbieders van aangepast deur tot deur vervoer (o.a. DAV‟s, MMC‟s) een aangepast 

vervoeraanbod naar verschillende sportinfrastructuren per provincie verzekeren. 

  x   

Tegen eind 2016 zijn in de beheersovereenkomst van de Vlaamse vervoeraanbieders 

van aangepast vervoer de voornaamste principes met betrekking tot de 
basismobiliteit van de sporter met een handicap opgenomen. 

  x   

Toegankelijkheid       

Tegen eind 2016 zijn in de beheersovereenkomst van de Vlaamse vervoeraanbieders 

van aangepast vervoer de voornaamste principes met betrekking tot de 

infotoegankelijkheid van de sporter met een handicap opgenomen. 

  x   

Tegen eind 2012 is er een koppeling tussen de subsidieprojecten voor Vlaamse 

sportinfrastructuur en de toegankelijkheidsadviezen van de overheid. Worden de 

toegankelijkheidsafspraken niet nagekomen, dan ontvangt de bouwheer geen 
subsidies. Het betekent dat er enerzijds een verplicht toegankelijkheidsadvies aan 

de subsidieaanvraag moet worden toegevoegd en dat er anderzijds ook controle 

moet zijn op de uitvoering van het bouwplan. 

x     

OD2 

(TD2) 

Mobiliteit       

Eind 2016 zijn in Vlaanderen de mogelijkheden van financiële tegemoetkoming in 

het vervoer van en naar de sportactiviteit op elkaar afgestemd en bijgestuurd in 

functie van de behoeften. 

  x   

OD3 

(TD3) 

Mobiliteit       

Eind 2012 is er in Vlaanderen één centraal  infopunt van waaruit alle aanvragen van 

een sporter met een handicap m.b.t. aangepast vervoer naar een sportieve activiteit 

opgevolgd kunnen worden. 

x     

Tegen eind 2016 heeft Vlaanderen in een verbeterde communicatietool (o.a. 

databank) een overzicht van het aangepast vervoer van en naar de sportactiviteit 

zodat de sporter met een handicap zich makkelijker van en naar een 

sportaccommodatie kan verplaatsen.  

  x   

Toegankelijkheid       

Tegen eind 2012 verduidelijkt Vlaanderen het toegankelijkheidsmiddenveld aan de 

sportsector en stelt concrete aanspreekpunten voor. 
x     

Tegen eind 2016 heeft Vlaanderen een inspiratiebundel met een aantal technische 
aandachtspunten specifiek voor de sportaccommodaties. Deze inspiratiebundel kan 

voor de bouwheer en architect een goede basis vormen bij het (ver)bouwen van 

sportaccommodaties. 

  x   

Tegen eind 2014 wil Vlaanderen de vernieuwde databank „Toegankelijk Vlaanderen‟  

inzetten als instrument om de toegankelijkheid van de sportinfrastructuur in kaart te 
brengen, om de toegankelijkheidsinformatie kenbaar te maken aan de eindgebruiker 

en om de eigenaar/beheerder te sensibiliseren en te informeren. 

    x 

OD4 

(TD4) 

Mobiliteit       

Eind 2020 is de geïntegreerde benadering van toegankelijkheid in alle betrokken 
werkdomeinen van de Vlaamse vervoermaatschappijen verhoogd.  

    x 
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9. Conclusie 
 

G-sport kent in Vlaanderen een opmars. Om verder te groeien en voor de toekomst klaar te 

zijn, was het nodig om met alle actoren een gezamenlijke richting te bepalen. 

Op vraag van de minister van Sport, Philippe Muyters werd een kernwerkgroep samengesteld. 

De kernwerkgroep G-sport Vlaanderen bestond uit vertegenwoordigers van de betrokken 

overheden en sportfederaties. In de subwerkgroepen sloten ook experts uit andere 

beleidsdomeinen aan. Het unieke van het proces was dat op deze manier G-sport vanuit een 

ruimer en transversaal kader bekeken en bestudeerd werd. Het resultaat is deze eerste 

beleidsnota G-sport Vlaanderen, gedragen door alle belangrijkste Vlaamse G-sportactoren. 

G-Sport Vlaanderen wil zoveel mogelijk Vlamingen met een handicap op een duurzame manier 

laten sporten of op een gezonde manier in beweging brengen. Concreet wordt tot doel gesteld 

dat 20% van de personen met een handicap in 2020 sport of gezond beweegt op regelmatige 

basis.  

Om dit ambitieuze plan waar te maken, zal iedere actor zijn rol moeten opnemen en zal 

verdere afstemming van taken nodig zijn. Bovendien onderschrijven alle actoren het belang 

van een nog op te richten koepelstructuur G-sport Vlaanderen, dat onder andere fungeert als 

kennis- en expertisecentrum. Ook fungeert deze koepel als Vlaams centraal informatieloket 

steunend op de complementaire samenwerking van alle G-sportactoren. Het biedt een 

conceptueel kader voor de afstemming van alle sportieve initiatieven voor personen met een 

handicap. Tenslotte kan men vanuit deze structuur de doelstellingen in de flankerende 

beleidsdomeinen als welzijn, mobiliteit en gelijke kansen realiseren.  

De nota G-sport Vlaanderen 2012-2020 draagt ertoe bij dat alle actoren zullen werken aan een 

efficiënt en effectief beleid waarbij samenwerking centraal staat en de competenties van alle 

actoren maximaal ingezet zullen worden ten dienste van de persoon met een handicap.  

Vlaanderen gaat voor 20% sportparticipatie door personen met een handicap in 2020! 
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11. Bijlage 
 

Samenstelling kernwerkgroep en subwerkgroepen G-Sport 

Vlaanderen 

 

Kernwerkgroep G-Sport Vlaanderen 

Vlaamse overheid: 

 Nicole Bossaerts, raadgever sport Kabinet Muyters 

Bert Menten, beleidsmedewerker sport Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media 

 Eva Vonck, medewerker pedagogische cel Vlaamse Trainersschool 

 

G-sportfederaties: 

 Myriam Bergmans, voorzitter Psylos vzw 

 Joëlle Vekemans, sporttechnisch coördinator Psylos vzw 

 Philippe Mees, voorzitter VLG vzw (vervanger: Veerle Wouters) 

 Jessica De Smet, directeur VLG vzw 

 Lieve De Schrijver, ondervoorzitter Recreas vzw 

 Bennie Van Belleghem, administratief coördinator Recreas vzw 

 

Vlaamse provincies:  

 Luc Taragola, diensthoofd sportfunctionaris Provincie Oost-Vlaanderen 

 Koen Stas, consulent aangepast sporten APB Sport Antwerpen 

 Britt Walraven, consulent aangepast sporten VGC-sportdienst 

 

Andere: 

 Sara Van Bragt, coördinator vzw To Walk Again 

 

Subwerkgroep G-sportaanbod 

Trekker: Koen Stas, Sportdienst Antwerpen 

Ondersteuner: Myriam Bergmans, Psylos 

Leden: Eddy Beckers, SOB  

  Jessica De Smet, VLG 

 Jaak Dhont, SVS 

 Ben Hageman, Recreas  

 Sara Van Bragt, To Walk Again  

 Tatjana Van Driessche, Demos  

 Ronny Wasiak, Sportdienst Limburg  

 Yves Vanlandewijck, KULeuven 

 & Ellen Verheyden, onderzoeksmedewerkster VUB 

 

Subwerkgroep G-sportpromotie 

Trekker: Luc Taragola, Sportdienst Oost-Vlaanderen 

Ondersteuner: Joëlle Vekemans, Psylos 

Leden: Katrien De Clercq, Sportdienst Oost-Vlaanderen  

 Stef Dehantschutter, VLG  

 Hilde Dejongh, To Walk Again  

 Karolien Haepers, Bloso Inspectiedienst Limburg  

 Elke Lenaards,  Sportdienst Antwerpen 

 Hannes Van de Vijver, Recreas  

 & Ellen Verheyden, onderzoeksmedewerkster VUB 

Subwerkgroep G-sport & competentieontwikkeling 
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Trekker: Eva Vonck, Vlaamse Trainersschool 

Ondersteuner: Lieve De Schrijver, Recreas 

Leden: Thomas Botterman, Psylos  

 Karin Bultiauw, HUBrussel 

 Lief Daneels,  Sportdienst Antwerpen 

 Michiel Mens, Sportdienst West-Vlaanderen  

 Eva Vandenmeulebroecke, Recreas 

 Virginie Van Houtte, UGent 

 

Subwerkgroep G-sport i.k.v. welzijnsbeleid 

Trekker: Veerle Wouters, VLG 

Ondersteuner: Sara Van Bragt, To Walk Again 

Leden: Lieve Callens, Sportdienst Vlaams-Brabant  

 Anne-Marie Deleyn, VAPH  

 Wouter De Vriendt, Demos  

 Rudi Kennis, VAPH  

 Diane Serneels, Vlaams Welzijnsverbond vzw  

 Carlotte Kiekens, UZ Pellenberg (vervanger Diane Van Den Bergh) 

 Sanne Van den Bleeken, Psylos 

 Nathalie Vandenbroucke, VFG  

 Guy Vanderstraeten, UZ Gent (vervanger Annick Viaene) 

 Greet van Gool, Kabinet staatssecretaris voor Sociale Zaken 

 

Subwerkgroep G-sporttoegankelijkheid en mobiliteit 

Trekker: Benny Van Belleghem, Recreas 

Ondersteuners: Jessica De Smet, VLG 

 Britt Walraven, VGC  

Leden: Vincent Byttebier, Kabinet Mobiliteit 

 Johan Cremery, To Walk Again  

 Harry Geyskens, Belgische Confederatie voor Blinden en Slechtzienden 

 Denis Jaeken, Provincie Limburg  

 Rudi Kennes, VAPH 

 Goele Kerckhofs, Enter vzw (Vlaams expertisecentrum toegankelijkheid) 

 Alexander Leysen, Provincie Vlaams-Brabant 

 Piet van der Sypt, ISB  

 Michel Van Espen, Bloso 

  


