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Voorwoord
Sporten is goesting hebben, zweten, kicken, winnen en verliezen… Sporten is
100% gaan voor iets. Iedereen die actief is binnen een sportclub voelt bovendien
enorm met elkaar verbonden. Dat geldt ook voor personen met een beperking.
Toch is het voor hen niet eenvoudig om op een juiste en aangename manier te
kunnen sporten. Infrastructuren, trainingen, materialen of regels zijn niet altijd
aangepast terwijl maatwerk voor personen met een handicap net heel belangrijk is.
Sporten is daarnaast vertrouwen op de kennis van trainers en begeleiders. Kwalitatieve begeleiding draagt
bij aan de sportbeleving van elke sporter. Sporters met een handicap ervaren de nood aan deskundige
begeleiding des te meer. Sportclubs die hier optimaal op inspelen, zijn een enorme meerwaarde voor elke
G-sporter.
Sportclubs die ervoor zorgen dat sporters met een handicap worden opgenomen in de sportfamilie, zijn van
goudwaarde. Deze brochure van het Dynamo Project geeft handige tips aan reguliere clubs om er voor te
zorgen dat sporters met een beperking zich in hun club ook 100% thuis voelen.
Philippe Muyters
Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport
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Inleiding

Inleiding
G-sport is elke sportparticipatie uitgeoefend door personen met een beperking. Met de term G-sport kunnen
sportclubs en andere organisaties aangeven dat hun aanbod open staat voor personen met een beperking.
Het idee om als sportclub te starten met G-sport groeit vaak spontaan, bijvoorbeeld via iemand binnen de
club die werkzaam is in de zorgsector of familie heeft met een beperking. Soms krijgt de club een specifieke
vraag naar G-sport waarop ze een antwoord wil bieden. De drijfveer om als club te starten met G-sport
kan ook ruimer bekeken worden, bijvoorbeeld om het imago een boost te geven, de club te verrijken of een
bijdrage te leveren aan de maatschappelijke integratie van personen met een beperking.
Sporten en bewegen zorgt bij personen met een beperking voor een verbetering op verschillende vlakken:
uithoudingsvermogen, spierkracht, coördinatie, sociale competenties… De G-sporters zelf geven vooral het
‘plezier beleven’ en ‘een goede gezondheid’ aan als de belangrijkste motieven om aan sport te doen.
Vaak botsen ze echter op drempels die sportparticipatie bemoeilijken of verhinderen. De 5 belangrijkste
drempels zijn: de beperking zelf, het afhankelijk zijn van anderen om er te geraken, het te beperkt aanbod,
gebrek aan infrastructuur en de kostprijs (Scheerder et al., 2018).
Als sportclub kan je deze drempels verlagen of wegnemen en kan je zo een steentje bijdragen aan de sportparticipatie van personen met een beperking. Zeker als je weet dat de populariteit van sporten in clubverband groter is bij personen met een beperking dan bij personen zonder een beperking. Met een G-sportaanbod in je club bezorg je mensen een leuke sportieve tijd en help je hun grenzen te verleggen.
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Inleiding

In hoofdstuk 2 vind je een actieplan voor het opstarten van een G-werking in je club. Het is geen kant-enklare handleiding die succes garandeert maar wel een leidraad
die je club een flink eind op weg kan helpen naar een succesvolle G-werking. Als alles weloverwogen en
gestructureerd gebeurt, zal de kans op succes des te groter zijn. Elke situatie moet echter apart bekeken en
aangepakt worden in functie van de mogelijkheden van je club.
Je kan als club ook niet op alles anticiperen en alles tot in de puntjes voorbereiden. Sommige problemen zullen en kunnen aangepakt worden als ze zich aandienen en uit zaken die minder goed lopen kan je leren om
bij te sturen.
In hoofdstukken 3, 4 en 5 vind je respectievelijk een beschrijving van de verschillende doelgroepen, het Gsportlandschap en de structuur van het Buitengewoon Onderwijs.
In hoofdstuk 6 vind je ten slotte de contactgegevens van de G-sportconsulenten van Sport Vlaanderen en
de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC).
Tot slot kan je bijgevoegd in deze brochure een stappenplan terugvinden zodat je je opstart van de G-werking
stap per stap kunt voorbereiden.

11
G-sport in je sportclub

HOOFDSTUK

2

Actieplan voor het opstarten
van een G-werking

Actieplan voor het opstarten
van een G-werking

Actieplan voor het opstarten van
een G-werking
Als je sportclub wil starten met een G-werking dan kan je dat maar beter gestructureerd aanpakken. Met dit
actieplan zetten we je alvast graag op weg.
In 5 stappen wordt uitgelegd hoe je als club concreet te werk kunt gaan om te starten met een G-werking:

Het is niet noodzakelijk om elke stap letterlijk en in detail te volgen. In de praktijk zullen de verschillende
stappen en bijhorende actiepunten vaak in elkaar overlopen of in een iets andere volgorde aangepakt
worden. Het belangrijkste is dat je een actieplan uitwerkt waarmee je aan de slag kan zodat je steeds een
houvast hebt bij de uitwerking van de G-werking van je sportclub. Het actieplan zit ook nog eens apart bij
deze brochure en kan je dus als werkinstrument hanteren.
Als je als club beslist om ervoor te gaan en G-sport aan te bieden dan kan dat in verschillende vormen georganiseerd worden:
•
Exclusief: personen met een beperking sporten samen in een aparte sportclub (G-sportclub)
•
Inclusief: personen met en zonder beperking sporten met en tegen elkaar
•
Organisatorische integratie: personen met een beperking sporten samen maar binnen een bestaande
sportclub in een aparte afdeling (G-werking)
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I

nformeren en analyseren

Algemeen
Verzamel algemene informatie over G-sport
Zo weet je als club goed waarover je spreekt: welke termen worden gebruikt, welke beperkingen zijn er, hoe
ziet het G-sportlandschap eruit… Het feit dat je deze brochure ter hand hebt genomen is alvast een stap in
de goede richting. Op de websites van Sport Vlaanderen, G-Sport Vlaanderen, Parantee-Psylos en andere
organisaties die verder in deze brochure aan bod komen, vind je ook een schat aan informatie.
Neem contact op met de regionale consulent G-sport van Sport Vlaanderen of de Vlaamse Gemeenschapscommissie
Een consulent G-sport kan je bijstaan bij het verzamelen van informatie en het maken van de nodige analyses. Ook voor de verdere uitwerking van het actieplan kan de consulent hulp bieden. De contactgegevens
van de consulenten G-sport van Sport Vlaanderen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (Brussel) vind je
achteraan deze brochure.

Actieplan voor het opstarten
van een G-werking

Doorgaans kiest een club of vereniging één van die 3 organisatievormen voor het aanbieden van G- sport.
In de praktijk zien we dat de tussenvorm het vaakst voorkomt, de zogenaamde G-werking. Vandaar dat het
actieplan toegespitst is op deze organisatievorm en dus specifiek gericht is naar reguliere sportclubs die een
sportaanbod voor personen met een beperking willen ontwikkelen.
Het komt ook voor dat een club verschillende vormen combineert. Bijvoorbeeld een groep G-sporters die in
een aparte afdeling sport (G-werking) en daarnaast een aantal G-sporters die inclusief meesporten in de
reguliere werking.
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Actieplan voor het opstarten
van een G-werking

Neem contact op met je sportfederatie
Als je aangesloten bent bij een sportfederatie, breng die ook op de hoogte van de G-sportplannen van de
club. Heel wat sportfederaties hebben G-sport ondertussen geïntegreerd in hun basiswerking dankzij een
samenwerking met G-sportfederatie Parantee-Psylos. De G-sportverantwoordelijke binnen jouw sportfederatie vind je terug op de website van Parantee-Psylos (integratiebeleid > partnerfederaties).
Neem contact op met de sportdienst van je stad of gemeente
Er zijn steden of gemeenten die ook werken rond G-sport of die (extra) subsidies toekennen aan clubs met
een G-sportaanbod. Sowieso is het een goed idee om de lokale sportdienst te verwittigen.

Intern
Creëer draagvlak binnen het bestuur van je club
Om een duurzame G-werking te kunnen opstarten heb je uiteraard het fiat nodig van het bestuur. Met de algemene info over G-sport in het achterhoofd kan je, zonder al te veel in detail te gaan, polsen of het bestuur
achter de beslissing staat om G-sport aan te bieden in de club. Zet de wens om te starten met G-sport dus op
de agenda van de bestuursvergadering.
Sportclubs staan dikwijls weigerachtig tegenover het idee om personen met een beperking in hun sportclub
toe te laten om te sporten. Vaak vanwege vooroordelen: onbekend maakt onbemind. Maak het bestuur dus
niet alleen enthousiast maar geef ook al wat meer duiding over G-sport.
Hoe dan ook: als het bestuur er niet 100% achter staat, heeft het weinig zin om verdere stappen te ondernemen.
Stel een werkgroep samen
Om de plannen te bedenken, voor te bereiden en uit te voeren is het aangewezen om een werkgroep ‘Gsport’ op te richten. Deze werkgroep ontstaat meestal spontaan door de initiatiefnemers van het project.
Probeer deze werkgroep evenwichtig samen te stellen (bestuursleden, trainers, sporters…). Misschien zijn er
mensen in de club die affiniteit hebben met personen met een beperking of misschien zijn er al leden binnen
de club met een beperking of met familieleden met een beperking. Betrek die dan zeker in de werkgroep.
Maak een duidelijke rol- en taakverdeling binnen de werkgroep: wie doet wat? Hierin kunnen ook rollen en
taken opgenomen worden van betrokkenen die niet in de werkgroep zitten.
Probeer met de werkgroep goed te communiceren naar en goed samen te werken met het bestuur.
Duid een vaste contactpersoon aan voor de G-werking
Dit zal het aanspreekpunt zijn en worden voor alles met betrekking tot de G-werking. Het maakt weinig uit
welke rol deze persoon vervult binnen de werkgroep, als hij/zij er maar genoeg vanaf weet. Als het oprichten
van een werkgroep niet haalbaar is (cfr. vorige stap), zorg dan op zijn minst voor een vaste contactpersoon.
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Een analyse van de omgeving of regio waarin je sportclub actief is, is fundamenteel. Houd er rekening mee
dat G sport een bovenlokaal gegeven is. Scan niet alleen je eigen stad of gemeente maar kijk ook naar de
omliggende steden en gemeenten en de ruimere regio.
Lijst de bestaande (sport)clubs met een G-werking op
Inventariseer wat er al bestaat qua aanbod en voor welke doelgroep(en). Je kan de G-sportclubs in je regio
opzoeken via de G-sportbrochure(s) van Sport Vlaanderen. Via de Sportdatabank van Sport Vlaanderen kan
je ook het bestaande G-sportaanbod zoeken: www.sport.vlaanderen/waar-sporten/vind-een-sportorganisatie. Je kan er zoeken op sporttak, doelgroep en locatie.
Bezoek eens een bestaande G-werking
Een bestaande G-werking eens een bezoekje brengen kan heel leerrijk zijn. Je kan er observeren hoe zij
te werk gaan en polsen naar hoe zij hun werking gestart zijn. Zoek en bezoek een sportclub ter inspiratie.
Bedenk dat je niet de eerste club bent die zich wil openstellen voor personen met een beperking. Maak dankbaar gebruik van wat anderen al gedaan hebben.
Lijst de vindplaatsen op
Waar zitten de personen met een beperking in mijn regio en wat zijn hun noden en behoeften op het vlak
van sporten en bewegen? Ga op zoek naar zogenaamde ‘vindplaatsen’ in je regio: plaatsen waar personen
met een beperking leren, werken of wonen.
Een handige tool hiervoor is de Sociale Kaart: www.desocialekaart.be. Met de Sociale Kaart kun je heel
gericht zoeken naar zorgvoorzieningen en zorgverstrekkers in Vlaanderen en Brussel. Klik op ‘zoeken’ en
dan op ‘uitgebreid zoeken’. Aan de hand van de filter ‘geografisch zoeken’ kan je gericht zoeken op provincie
of op steden en gemeenten. Bij de filter ‘inhoudstafel’ vink je dan categorie 13 ‘personen met een handicap’
aan. Je kan ook nog specifieker gaan zoeken: de categorie ‘personen met een handicap’ is nog eens onderverdeeld in verschillende clusters zoals dagopvang, woonondersteuning, zelfhulpgroepen, belangenverenigingen… die nog eens verder onderverdeeld zijn.
Naast de categorie ‘personen met een handicap’ heb je nog andere relevante categorieën en clusters zoals
bijvoorbeeld de categorie ‘Geestelijke gezondheidszorg’ of de cluster ‘sociale tewerkstelling’.
Een volledige beschrijving van de sector voor personen met een beperking zou ons te ver leiden. De Sociale
Kaart biedt echter al een kapstok en zet je al flink op weg.
Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) heeft ook nog een interessante zoekfunctie: www.vaph.be/organisaties/adressen. Je vindt er de adressen van de diensten en organisaties die door
het VAPH erkend, vergund, gemachtigd, gesubsidieerd of geregistreerd zijn. Je kan zoeken op ‘provincie’ en
op ‘type organisatie’.

Actieplan voor het opstarten
van een G-werking

Extern
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Actieplan voor het opstarten
van een G-werking

Neem contact op met vindplaatsen en peil naar
de noden en behoeften
Eenmaal je ‘vindplaatsen’ geïdentificeerd hebt,
kan je contact opnemen om te peilen naar de noden en behoeften. Zijn er voldoende potentiële
leden met een beperking in de omgeving die geïnteresseerd zijn om te sporten bij je club? Plan eventueel een overleg in met één of meerdere vindplaatsen..
Ga op zoek naar partners
Nu je een duidelijk beeld hebt van wat er allemaal bestaat in je regio kan je bekijken of er eventueel kan
samengewerkt worden. Als je een partner aan je club kan binden kan deze helpen bij de verdere uitwerking
van het G-sportaanbod.
Samenwerken kan met organisaties die zich met (sport voor) mensen met een beperking bezighouden,
andere sportclubs, professionele zorgverleners die graag samenwerken met een sportclub…
Als je een partner hebt gevonden, zorg er dan voor dat je iemand van de partner kan afvaardigen voor de
werkgroep ‘G-sport’.
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fbakenen

Met een gepast sportaanbod inspelen op de noden en behoeften die je hebt blootgelegd is van cruciaal
belang voor een succesvolle opstart van je G-werking. Nadat je informatie verzameld hebt en de nodige
analyses hebt gedaan is het dus tijd om je G-werking af te bakenen.
Het is belangrijk om keuzes te maken want een G-sportaanbod is een aanbod op maat, dat moet afgestemd
worden op de noden van één of meerdere doelgroepen. Je kan onmogelijk je aanbod richten op alle personen
met een beperking.
Bepaal welke sport(tak) je wil aanbieden
De keuze van de sport of sporttak ligt meestal voor de hand maar soms is de keuze iets moeilijker of moet je
bepaalde disciplines van je sporttak kiezen.
Volgens een recent onderzoek van Scheerder et al. (2018) zijn dit de 15 populairste sporten voor G-sporters:
1. Zwemmen

6. Atletiek

11. Paardrijden

2. Recreatief fietsen

7. Joggen/loopsport

12. Handbike

3. Wandelsport

8. Dansen

13. Tafeltennis

4. Fitness

9. Basketbal

14. Gymnastiek

5. Voetbal

10. Badminton

15. Skiën

Dit betekent uiteraard niet dat andere sporten niet geschikt of aangewezen zijn voor G-sporters, integendeel. In grote lijnen zijn dit trouwens dezelfde sporten die ook het meest populair zijn bij personen zonder
een beperking.

Actieplan voor het opstarten
van een G-werking

A
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Kies je doelgroep(en)
Om de G-sporters en de G-sportaanbieders zo goed mogelijk te begeleiden wordt er in het G-sportlandschap
een onderscheid gemaakt tussen zes verschillende doelgroepen, die uitgebreid worden beschreven in hoofdstuk 3:
•
Fysieke beperking (FYS)
•
Verstandelijke beperking (VE)
•
Visuele beperking: blinden en slechtzienden (VI)
•
Auditieve beperking: doven en slechthorenden (AU)
•
Psychische kwetsbaarheid (PSY)
•
Autismespectrumstoornissen (ASS)
Deze opdeling in 6 doelgroepen lijkt artificieel maar is wel handig omdat de sport- en beweegsector ook op
die manier georganiseerd is. Het is niet de bedoeling om mensen te labelen of in een vakje te stoppen maar
het is wel belangrijk om te kunnen bepalen naar welke doelgroep(en) je je wil richten met je sportaanbod. De
sporters die binnen een bepaalde handicapgroep vallen, kampen namelijk vaak met een gelijkaardige problematiek. Toch wil dit niet zeggen dat de personen binnen één doelgroep allemaal hetzelfde zijn of dezelfde
problemen of handicap hebben. Elke problematiek verschilt onderling, elk individu is anders. Dè persoon
met een beperking of ‘dè G-sporter’ bestaat niet. De verschillen manifesteren zich op verschillende vlakken:
intellectueel niveau, bewegingsvaardigheden, sociale vaardigheden…
De keuze voor een bepaalde doelgroep is een fundamentele keuze, die alle andere aspecten van de G-werking zal beïnvloeden. Elke doelgroep vergt een andere aanpak en legt een andere belasting op de club. Denk
echter niet in beperkingen, maar in mogelijkheden. Dan kan veel meer dan je denkt.
Als je gekozen hebt voor één of meerdere van de types beperkingen kan je nog nader gaan specifiëren,
bijvoorbeeld personen met ASS met een normale begaafdheid of personen met een fysieke beperking maar
die wel nog kunnen stappen (stappers).
Kies een leeftijdscategorie
Je G-sportaanbod zal gericht moeten zijn op een bepaalde leeftijdscategorie: kinderen, jongeren, volwassenen, senioren… Je kan nog specifieker afbakenen, bijvoorbeeld ‘van 18 tot 30 jaar’ of ‘jongeren uit het
Buitengewoon Secundair Onderwijs’. Baken de leeftijden echter niet zo strikt af als in de reguliere sport. Je
kan beter de leeftijd iets ruimer definiëren zodat je voldoende G-sporters kunt aantrekken voor je werking.
Kinderen en volwassenen samen laten sporten is sowieso geen goed idee. Als je meerdere leeftijdscategorieën wil bereiken zal je aparte groepen moeten voorzien in je G-werking.
Een leuk weetje: teamsporten zijn populairder bij jongeren dan bij volwassenen (Scheerder et al., 2018).
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Stem je aanbod af op het reeds bestaande G-sportaanbod
Op die manier vermijd je dat het G sportaanbod in je stad, gemeente of regio versnipperd raakt. Als jouw
sporttak bijvoorbeeld al aangeboden wordt in je regio, probeer dan een aanbod uit te werken dat complementair is door je te richten naar een andere doelgroep of leeftijdscategorie.
Formuleer doelstellingen
Dit is geen must maar het kan wel een motivatie zijn om bepaalde doelstellingen voorop te stellen. Probeer
de doelstellingen zo concreet mogelijk te formuleren.
Bijvoorbeeld: tegen 2020 willen we een volwaardig G-team met 8 leden.
Het kan nuttig zijn om een minimum en maximum aantal deelnemers te bepalen. Wees je er echter van bewust dat het aantal deelnemers bij de start aan de lage kant kan zijn. Probeer te volharden en geef de moed
niet te snel op.

Actieplan voor het opstarten
van een G-werking

Kies een niveau: recreatief of competitief
Voor de verdere uitwerking van de opstart kan het nuttig zijn om ook al een niveau te bepalen. Wil je enkel
trainingen organiseren en dus kiezen voor een recreatief aanbod? Of is het ook de bedoeling om sport aan te
bieden op competitieniveau met deelname aan competities en tornooien? De meeste G-sporters sporten op
een recreatief niveau, of doen een combinatie van recreatief en competitief (Scheerder et al., 2018).
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V

oorbereiden

Nu je de G-werking duidelijk hebt afgebakend kan je starten met de praktische voorbereiding. Hierbij moeten verschillende aspecten bekeken en uitgewerkt worden.

Begeleiding
Zoek trainers en begeleiders binnen de club
Veel trainers zijn enthousiast om G-sporters te coachen. Soms vind je verrassend snel trainers in je eigen
club. Het aantal trainers en begeleiders dat je nodig hebt, hangt in grote mate af van de gekozen doelgroep.
Bij personen met een ernstige beperking kan het bijvoorbeeld nodig zijn om één-op-één begeleiding te
voorzien.
Voor het trainen en begeleiden van G-sporters moet je rekening houden met 2 aspecten. Enerzijds heb je het
sporttechnische aspect en anderzijds het omgaan met de doelgroep.
Vooral bij dat tweede aspect knelt doorgaans het schoentje. Veel trainers en begeleiders staan over het
algemeen positief ten opzichte van personen met een beperking maar staan er in de clubcontext wat terughoudend tegenover omdat ze niet weten hoe ermee om te gaan. Ook de vrijwilligers die mee ingeschakeld
worden missen meestal die kennis of ervaring.
Idealiter heb je dus trainers die beide facetten beheersen, het sporttechnische en ‘het omgaan met’. maar in
de praktijk is dit geen evidentie. Doorgaans moet je dus op zoek gaan naar beide profielen voor je G-werking.
In de eerste plaats kan je zoeken binnen je club. Ga op zoek naar bestaande trainers die bereid zijn om de
G-sporters te trainen en ga ook op zoek naar mensen in de club die affiniteit hebben met de doelgroep die
kunnen ingeschakeld worden als begeleider.
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Geef je oproep zeker door aan Sport Vlaanderen, je sportfederatie, je lokale sportdienst… zodat zij mee kunnen helpen zoeken. Sport Vlaanderen heeft een databank waarop je een vacature kunt plaatsen: www.sport.
vlaanderen/sportbegeleiders/sportvacatures.
Ook G-Sport Vlaanderen vzw heeft, in samenwerking met het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk, een
online tool waarop sportieve vacatures staan voor vrijwilligers: www.gsportvlaanderen.be/vrijwilligersdatabank.
Andere websites waarop je vrijwilligers kan zoeken of een zoekertje kan plaatsen:
www.Giveaday.be
www.buddywerking.be
www.kvgbuddy.be
www.11.be/vacatures
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Lanceer indien nodig een externe oproep voor trainers en/of begeleiders
Als je geen trainer vindt binnen de club kan je een zoektocht lanceren. Informeer bijvoorbeeld bij ouders
of familie van personen met een beperking of ze een begeleidende rol willen opnemen. Als je samenwerkt
met partners kan je eventueel daar gaan rekruteren. Je kan bijvoorbeeld ook informeren bij hogescholen
en universiteiten in het kader van stageopdrachten voor studenten. Deze kunnen ook altijd nuttig zijn voor
extra begeleiding.
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Vraag een gratis lesgever aan voor 10 lesuren bij Sport Vlaanderen
Bij Sport Vlaanderen kan je voor de opstart gratis een lesgever aanvragen voor 10 lesuren. Je kan zelf een
lesgever aanbrengen maar je kan ook een externe lesgever aanvragen. Een externe lesgever kan handig
zijn voor de eerste trainingen om je eigen trainers en begeleiders op weg te zetten. Meer info over deze
lesgeversondersteuning vind je op www.sport.vlaanderen/sportclubs/ondersteuning/lesgeversondersteuning. Het aanvraagformulier kan je opvragen bij een consulent G-sport van Sport Vlaanderen. De aanvraag
verloopt via de sportdienst van je gemeente of stad, en moet minstens 6 weken voor het begin van de lessen
of trainingen ingediend worden.
Verloon je trainers en begeleiders op een correcte manier
Denk ook na over de verloning van je trainers en begeleiders. Op een correcte manier medewerkers in je
sportorganisatie vergoeden bleek jarenlang de achilleshiel van het verenigingsleven. Reguliere tewerkstelling was voor de modale sportclub onbetaalbaar, terwijl vrijwilligersvergoedingen dan vaak weer te kort
schoten. In 2018 werd de vraag van de sector naar een statuut voor de trainer (en andere functies binnen het
verenigingsleven) ingelost door middel van het statuut verenigingswerk. Dit statuut biedt sportorganisaties
de mogelijkheid om op een administratief gemakkelijke én fiscaal interessante manier trainers, scheidsrechters, begeleiders… in hun sportorganisatie in te schakelen en correct te vergoeden. Alle info hierover vind je
op de website www.bijklussen.be.
Indien je toch wil blijven werken met vrijwilligersvergoedingen kan je de Dynamo-brochure ‘de sportclub en
de vrijwilligerswet’ raadplegen.

Opleiding
Bekijk de opleidingsmogelijkheden voor je trainers en begeleiders
Het begeleiden van sporters met een beperking en het initiëren van sporten aan personen met een beperking vergt wat inzicht en kennis. Aan de hand van een opleiding kunnen trainers en begeleiders hun sporttechnisch en pedagogisch inzicht verruimen naar de verschillende doelgroepen.
Trainers die zich willen specialiseren in het begeleiden van G-sporters kunnen daarvoor in een aantal sporten een sporttakgerichte opleiding volgen:
•
•
•
•

Initiator dansen – discipline rolstoeldans
Initiator G-sport – discipline boccia
Initiator G-sport – discipline goalbal/torbal
Initiator gymnastiek – discipline G-Gym
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Info over de sporttakgerichte opleidingen en de bijscholing ‘omgaan met G-sporters’ vind je op www.sport.
vlaanderen/sportbegeleiders/opleiden-en-bijscholen. Andere G-sportgerelateerde vormingen van externe
organisaties kan je zoeken via de agenda van G-Sport Vlaanderen vzw op www.gsportvlaanderen.be/agenda.
Ook vermeldenswaardig is de online opleiding ‘omgaan met opvallend gedrag’ die je gratis kan volgen op de
website van ISB: isb-online-opleidingen-en-bijscholingen.teachable.com/p/introductiecursus-omgaan-metopvallend-gedrag. Je leert er hoe je bepaalde vormen van opvallend gedrag zoals autismespectrumstoornis,
ADHD en gedragsproblemen kan herkennen en hoe je er gepast kan mee omgaan.
Communiceer de opleidingsmogelijkheden naar je trainers en stimuleer hen om die te volgen
Zorg ervoor dat het volgen van opleidingen, cursussen, workshops gestimuleerd wordt door de club en dat
er eventueel financieel tussengekomen wordt in de deelnamekosten. Het is belangrijk dat gemotiveerde
trainers en begeleiders de kans krijgen om zich bij te scholen.
Zoek praktische brochures over je doelgroep
Naast de opleidingen en bijscholingen zijn er ook brochures die heel wat praktische info in petto hebben
voor trainers en begeleiders. Deze brochures met tips en aandachtspunten vind je op de website van G-Sport
Vlaanderen vzw: www.gsportvlaanderen.be/kennisloket/2-tips-tricks. Voor elke doelgroep worden tips gegeven op vlak van begeleiding, communicatie, veiligheid, toegankelijkheid…

Actieplan voor het opstarten
van een G-werking

Voor badminton, paardrijden en voetbal is er een aanvullende module voor G-sport voor trainers die reeds
de initiatorcursus hebben gevolgd.
Daarnaast is er ook nog de VTS+ bijscholing ‘Omgaan met G-sporters’. Hiervoor is geen VTS-kwalificatie
vereist: iedereen kan deze tweedaagse bijscholing volgen. Je maakt kennis met de G-sportstructuur in
Vlaanderen, met de principes van aangepaste bewegingsactiviteiten (toegankelijkheid, communicatie,..) en
met het voor de G-sport typerende classificatiesysteem. Aan de hand van concrete begeleidingstips, praktische oefeningen, videomateriaal en veel interactie leer je omgaan met sporters met een beperking.

25
G-sport in je sportclub

Actieplan voor het opstarten
van een G-werking

Sportaccommodatie
Reserveer een vaste sportaccommodatie
Voor je duurzame G-werking moet je de G-sporters structureel een plaatsje kunnen bieden in je sportaccommodatie. Neem dit mee op in de planning van je accommodatie. Zorg ervoor dat dit een vaste locatie, zaal of
terrein is op een vast tijdstip.
Zorg voor een toegankelijke sportaccommodatie
Zorg, in functie van je doelgroep, dat de sportaccommodatie toegankelijk is en test dit ook vooraf. Voorzie
indien nodig een alternatieve ingang of gebruik markeringen en pictogrammen om de infrastructuur toegankelijker te maken. Het kan ook nuttig zijn om onthaalmedewerkers, zaalwachters of cafetariapersoneel
in te lichten en te briefen in functie van het ontvangen en helpen van G-sporters.
Toegankelijkheid moet je in deze ruimer bekijken dan de sportzaal of het sportterrein. Ook de cafetaria,
toiletten, kleedkamers en parking behoren tot de toegankelijkheid van een sportaccommodatie. Indien
bepaalde infrastructuur niet toegankelijk is kan je bekijken of er eventueel infrastructurele aanpassingen
mogelijk zijn. Info over toegankelijkheid vind je op www.inter.vlaanderen. Je vindt er onder andere een
infobundel ‘toegankelijkheid van sporthallen en zwembaden’: www.inter.vlaanderen/aanbod/publicaties/
publicaties-sport.
Ook op de website van G-Sport Vlaanderen vzw vind je enkele nuttige documenten rond toegankelijkheid
van sportinfrastructuur: www.gsportvlaanderen.be/kennisloket/8-toegankelijkheid.

Bereikbaarheid
Zoek naar geschikte vervoersmogelijkheden
Vervoer van en naar de sportaccommodatie is een grote uitdaging voor personen met een beperking. Als ze
niet op eigen houtje in de sportclub geraken zijn ze afhankelijk van het openbaar vervoer of van familieleden, vrienden en professionele hulpverleners. Naast het openbaar vervoer zijn er ook taxi’s en diensten voor
aangepast vervoer. Ook sommige gemeenten en steden bieden aangepast vervoer aan. Voor de zoektocht
naar geschikte vervoersmogelijkheden kan je beroep doen op de Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer
(MAV) in jouw provincie. Je vindt de contactgegevens via www.mav.info.
Als club kan je ook zelf initiatief nemen. Door bijvoorbeeld een georganiseerd ophaalsysteem uit te werken,
te bekijken of sporters uit dezelfde buurt samen kunnen rijden of een vrijwilliger aan te stellen die de sporters opwacht aan de bushalte.
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Pin een vast trainingsmoment vast
Het trainingsmoment moet je afstemmen op je doelgroep. Leerlingen van het Buitengewoon Onderwijs
bijvoorbeeld komen vaak laat thuis omdat ze met een busje van school naar huis gebracht worden. Personen
die in voorzieningen verblijven zijn dan weer gebonden aan bepaalde uren omwille van andere activiteiten
die in de voorziening gepland worden of van het beschikbaar zijn van begeleiders uit de voorziening zelf.
Kies dus een dag en uur dat goed uitkomt voor je doelgroep.
Bepaal de trainingsfrequentie
Ook zal moeten bekeken worden hoe frequent er zal gesport worden met de G-sporters: meerdere keren per
week, wekelijks, tweewekelijks, maandelijks… Dit zal onder andere afhangen van de beschikbaarheid van
accommodatie en trainers, mogelijkheden van je doelgroep, financiële haalbaarheid…

Sportmateriaal
Zorg voor voldoende (aangepast) sportmateriaal
Voor bepaalde sporten en doelgroepen zijn er specifieke materialen nodig maar doorgaans kan je voor de
G-werking gebruik maken van het trainingsmateriaal van de club.
Indien er niet voldoende sportmateriaal voor handen is kan je beroep doen op de uitleendiensten van Sport
Vlaanderen. Je kan er zowel gewoon sportmateriaal als specifiek G-sportmateriaal ontlenen. Er zijn ook
sportrolstoelen maar deze worden enkel uitgeleend aan individuele G-sporters. Meer info en reserveren kan
via www.sport.vlaanderen/uitleendiensten.
G-sport Vlaanderen vzw verzamelt informatie over aangepaste sportmaterialen en waar je ze kan kopen en
ontlenen: www.gsportvlaanderen.be/kennisloket/1-g-sportspecifiek-materiaal.
Soms heb je niet alleen aangepast sportmateriaal nodig maar ook hulpmiddelen zoals een tillift of een hellend vlak.
Informeer je over de subsidie bij G-Sport Vlaanderen vzw voor G-sportmateriaal
Met de campagne ‘Supporters voor G-sporters’ ondersteunt G-sport Vlaanderen vzw de aankoop van Gsportmateriaal en/of specifieke hulpmiddelen. Het is een crowdfundingcampagne waarbij het bedrag van de
financiële steun afhankelijk is van de opbrengst van de fondsenwervingsactiviteit(en) die je club moet opzetten. Elke euro die je club binnenhaalt met die activiteiten, wordt dan verdubbeld door G-sport Vlaanderen
vzw. Alle info lees je op www.supportersvoorgsporters.be. Dossiers dienen ingediend te worden uiterlijk op 1
september.
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Trainingsmoment

27
G-sport in je sportclub

Actieplan voor het opstarten
van een G-werking

Begroting
Maak een begroting op
Als club wil je uiteraard weten wat de financiële consequenties zijn van de op te starten G-werking. Lijst
daarom alle uitgaven en inkomsten op zodat je een beeld krijgt van het financiële plaatje:
UITGAVEN

INKOMST EN

Accommodatie

Lidgeld

Lesgevers en begeleiders

Bijdrage partner(s)

(G-) sportmateriaal

Subsidies

Drukwerk

Sponsoring

Vervoer
Lidmaatschap
Verzekering
Kledij
TOTAAL

TOTAAL

Koken kost geld maar een G-werking hoeft niet altijd een grote meerkost te betekenen. Dit zal terug in grote
mate afhangen van de doelgroep waarnaar de club het aanbod richt.
Voor de G-werking kan je overwegen om extra inkomstenbronnen aan te boren.
Informeer je over de subsidie voor een opstartende G-sportwerking bij Sport Vlaanderen
Vanuit Sport Vlaanderen is er een subsidie voorzien voor opstartende G-sportwerkingen. Een subsidie aanvragen doe je digitaal via subsidiesevenementen.sport.vlaanderen vòòr 30 september. Lees aandachtig het
subsidiereglement vooraleer je een aanvraag indient, want de aanvraag wordt beoordeeld op verschillende
criteria.
Aan deze subsidie-aanvraag is ook een ‘intakegesprek’ verbonden waarbij een consulent G-sport van Sport
Vlaanderen langskomt om je G-werking eens te overlopen en te bespreken.
Als de G-werking succesvol wordt uitgerold en een duurzaam karakter heeft kom je het jaar na de opstart
al in aanmerking voor een subsidie voor duurzame G-sportclubwerkingen, waarbij je tot 75% van relevante
kosten voor de G-sporters kan gesubsidieerd krijgen.
Het reglement kan je nalezen op https://www.sport.vlaanderen/g-sport/vraag-subsidies-aan/
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Zoek sponsors die zich aan de G-werking willen binden
Benader nieuwe of bestaande sponsors met je idee om een G-werking op te starten. Onder het mom van
‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ zijn bedrijven of andere instanties happig(er) om G-sport te
ondersteunen. Voor tips over sponsoring kan je de Dynamo brochure ‘sponsoring voor je sportclub’ raadplegen. Je kan ook polsen bij serviceclubs uit je regio of zij iets kunnen betekenen voor de G-werking: Rotary,
Kiwanis, JCI, Lions Club…
Teken in op projectoproepen
De Koning Boudewijn Stichting lanceert jaarlijks bijna 150 projectoproepen over zeer diverse thema’s. Er
zijn regelmatig oproepen waar je club gebruik kan van maken. De projectoproepen kan je bekijken op de
website van de Koning Boudewijn stichting: www.kbs-frb.be/activities/calls.
De Vlaamse Regering subsidieert jaarlijks participatieve projecten die kansengroepen op weg helpen naar
het cultuur-, jeugdwerk- of sportaanbod. Als je club een vzw is en via een project wil inzetten op een meer
(inclusieve) participatie van personen met een beperking binnen de sport kan je subsidies aanvragen voor
een project tot maximum 3 jaar. Alle info over deze participatieprojecten voor kansengroepen lees je op
www.sociaalcultureel.be/volwassenen/partprojkans.aspx.

Lidgeld
Zorg voor een duidelijk beleid rond lidgeld
Een sporter met een beperking is evenwaardig aan een sporter zonder beperking. Daarom wordt in eerste
instantie geen verlaagd lidgeld aangewezen voor G-sporters. Minder lidgeld vragen voor een G-sporter kan
bijvoorbeeld wel als de trainingsfrequentie lager is (bv. leden trainen 2 keer per week en de G-sporters 1
keer per week) of als je merkt dat een normaal lidmaatschap een te hoge drempel vormt voor je doelgroep.
Zorg in ieder geval dat je een duidelijk beleid hebt rond lidgeld en eventuele kortingen. Meer info hierover
kan je ook nalezen in de Dynamobrochure ‘Een open sportclub’.
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Informeer naar subsidies of ondersteuning binnen je stad of gemeente
Elk lokaal bestuur is vrij om te kiezen hoeveel en op welke wijze het inzet op een lokaal sportbeleid. Er zijn
steden en gemeenten die hun sportclubs financieel ondersteunen voor het aanbieden van G-sport of die
extra subsidiepunten toekennen aan sportclubs met een G-werking. Pols hier zeker eens naar bij je lokale
sportdienst.
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U

itvoeren

Promotie
Maak je G-sportaanbod bekend binnen de club en enthousiasmeer
Vanuit de werkgroep of de vaste contactpersoon is het bestuur al op de hoogte van de G-werking. Wellicht
hebben ook al andere mensen binnen de club iets horen waaien over G-sport. Dit is het moment om duidelijk
erover te communiceren, vooroordelen weg te werken en misverstanden uit de wereld te helpen zodat
iedereen binnen de club op de hoogte is van de G-werking die deel zal gaan uitmaken van de club. Zo wordt
opnieuw draagvlak gecreëerd.
De G-werking kan bekend gemaakt worden via een (nieuws)brief, de website of eventueel zelfs een infosessie waar ook ruimte is voor vragen. Informeer sporters, ouders, supporters, sponsors en maak hen enthousiast. De vaste contactpersoon die werd aangesteld, is het aanspreekpunt waar iedereen bij terecht kan voor
informatie of vragen.
Promoot je G-werking om G-sporters te rekruteren
Als club wil je dat personen met een beperking de weg vinden naar je G-sportaanbod. Je moet dus kenbaar
maken dat personen met een beperking bij de club terecht kunnen. Maak aan potentiële nieuwe leden en
hun omgeving (familie, vrienden, verzorgers…) duidelijk waar je club voor staat, welke sport(en) je aanbiedt,
wie er kan komen sporten…
Met verschillende media en via verschillende kanalen kan je het aanbod promoten:
•
Stuur info en promotie (gerichte mailing, flyer, affiche, presentatie…) naar zo veel mogelijk relevante
organisaties en personen zodat ze op de hoogte zijn, promotie kunnen voeren en eventuele geïnteresseerden gericht kunnen doorverwijzen:
•
Consulent G-sport van Sport Vlaanderen of de VGC
•
G-Sport Vlaanderen vzw
•
(G-)sportfederatie
•
Stad/gemeente of sportdienst
•
Professionele hulpverleners: artsen, kinesisten…
•
Vindplaatsen voor personen met een beperking in je buurt: voorziening, school Buitengewoon
Onderwijs, revalidatiecentrum…
•
Sponsors
•
Neem op de website een rubriek op over de G-werking of zet op zijn minst de info op een zichtbare
plaats
•
Schakel lokale en regionale pers in zoals regionale kranten of huis-aan-huisbladen
•
Maak gebruik van sociale media zoals Facebook, Twitter en Instagram. Zet bijvoorbeeld een foto van het
nieuwe team online of laat een aantal leden zich voorstellen.
•
Zorg voor mond-op-mondreclame: als iedereen binnen de club goed geïnformeerd is, kunnen zij ook de
G-werking promoten
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Kennismakingsactiviteiten
Organiseer kennismakingsactiviteiten
Probeer, vooraleer je effectief start met de G-werking, met kennismakingsactiviteiten personen met een
beperking warm te maken voor jouw sportclub. Je kan daarvoor verschillende formats gebruiken:
•
Initiatiedagen
•
Infovergaderingen
•
Opendeurdagen
•
Demonstratiewedstrijden
•
Initiatielessen bij andere partners (scholen, voorzieningen)
•
Meewerken aan een (regionale) sportdag
Deze kennismaking is cruciaal voor de opstart van je werking: dit is het moment dat je doelgroep effectief in
contact komt met je sportaanbod en vertrouwen kan krijgen in de organisatie ervan.
Het is van belang dat de drempel zo laag mogelijk wordt gehouden. Dit betekent dat de kosten minimaal zijn,
desnoods gratis. De deelnemers moeten m.a.w. vrijblijvend kunnen proeven van de sportdiscipline en de
clubsfeer. Een mogelijkheid is ook om de kennismakingsactiviteiten te organiseren in een school of voorziening, alvorens effectief naar de sportclub te trekken.
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De (toekomstige) leden zullen niet alleen uit je eigen stad of gemeente komen dus ook je promotie mag de
grenzen van je gemeente of stad overstijgen.
Wees je ervan bewust dat personen met een beperking soms extra specifieke informatie nodig hebben.
Bijvoorbeeld info over het verloop van een training of praktische info over parkeermogelijkheden of het
openbaar vervoer. Pas je communicatie ook aan in functie van je doelgroep.

Stel de vaste contactpersoon voor
De vaste contactpersoon die werd aangeduid zal de aanspreekpersoon zijn en zo een vertrouwd gezicht
moeten worden voor de G-sporters en de andere leden van de club. Daarom is het aangewezen om deze
persoon al voor te stellen tijdens de kennismakingsactiviteiten. Zo weet de potentiële G-sporter meteen wie
het aanspreekpunt is en kan een persoonlijk gesprek met de contactpersoon van cruciaal belang zijn om de
G-sporter te overtuigen om lid te worden. Een goede ontvangst en persoonlijke benadering zijn belangrijk.
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Start trainingen
Start de trainingen
Het uiteindelijke doel is dat de personen met een beperking zich inschrijven na de
kennismakingsactiviteit(en). Dit kan bijvoorbeeld na een proefperiode van 3 trainingen. Op de afgesproken
datum wordt er gestart met de trainingen.
Zorg er voor dat de trainingen steeds goed uitgewerkt zijn. Een trainer of begeleider die meteen een goede
indruk nalaat bij het geven van de training, zorgt voor meer enthousiasme bij de nieuwe leden. Geef voldoende uitleg bij de manier van werken tijdens de eerste training en informeer sporters en hun omgeving.
Wees je ervan bewust dat het niveau van de sporters onderling sterk kan verschillen, hou hier rekening mee
bij het opstarten van de eerste trainingen. Het is dus vaak differentiëren en improviseren bij de start van je
G-werking.
Vraag de G-sporters hoe je het best aanpassingen kan maken
Al doende zal je ook ondervinden hoe je per G-sporter zaken kan aanpassen of bijsturen. Een aanbod op
maat maken vraagt kennis over de individuele sporters. Maak samen met de sporter aanpassingen die
nodig zijn, dit vergroot het gevoel van competentie en autonomie. Bovendien leert de sporter zichzelf beter
inschatten op die manier. Denk ook aan roldifferentiatie: de sporter kan ook andere taken op zich nemen dan
de actieve doenersrol.
Maak eventueel gebruik van een medische fiche
Het kan een hulpmiddel zijn voor trainers en begeleiders om gebruik te maken van een medische fiche. Vaak
gaat de beperking gepaard met bijkomende aandoeningen of gedragsproblemen en als trainer of begeleider
is het nuttig om te weten hoe te handelen als er onverhoopt iets mis gaat. Een voorbeeld van zo’n medische
fiche kan je opvragen bij een consulent G-sport van Sport Vlaanderen.
Let erop dat deze gegevens vertrouwelijk behandeld worden. De medische fiche kan eventueel gezamenlijk
ingevuld worden bij een kennismakingsgesprek tijdens de eerste training.

Clubactiviteiten
Nodig de G-sporters uit voor de clubactiviteiten
Minstens even belangrijk is het extra sportieve gebeuren. Zorg ervoor dat de sportclub een plek is waar ook
sporters met een beperking zich thuis voelen. Nodig hen uit voor clubactiviteiten of andere festiviteiten en
voer indien nodig enkele aanpassingen door zodat de G-sporters kunnen deelnemen.
Het uitbouwen van sociale contacten is een belangrijke reden om te blijven sporten. Wie zich aanvaard voelt
binnen de club en door de andere (G-)sporters zal minder vlug afhaken. De kans is dan ook groter dat u na
verloop van tijd meer leden met een beperking mag verwelkomen. Blijf in ieder geval aandacht houden voor
de integratie en acceptatie van de G-sporters.
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valueren en bijsturen

Evalueren
Ga regelmatig in gesprek om feedback te vragen
Om de continuïteit van de G-werking te garanderen is het aangewezen om tijdig een evaluatie te houden.
Door je G-werking op regelmatige basis te evalueren kan je behouden wat goed loopt en bijsturen wat minder loopt. Ga daarvoor regelmatig in gesprek met G-sporters, ouders, trainers, begeleiders, bestuursleden,
andere leden… Zo kan je polsen naar problemen, knelpunten of aandachtspunten maar ook naar positieve
zaken.
Maak een grondige evaluatie met de werkgroep of in een evaluatievergadering
Na afloop van een bepaalde periode of een seizoen moet er een grondige evaluatie gebeuren. Dit kan met de
werkgroep of in een eenmalige evaluatievergadering met bestuursleden, leden met en zonder beperking,
ouders, trainers, begeleiders, ervaringsdeskundigen… De verschillende stappen van het actieplan kunnen
nog eens overlopen worden. Vragen die hierbij aan bod kunnen komen:
•
Zijn de doelstellingen bereikt?
•
Hebben we onze doelgroep voldoende bereikt?
•
Kon de trainer zich aanpassen aan het niveau?
•
Namen de trainers en begeleiders initiatieven om zich bij te scholen?
•
Zijn er voldoende vrijwilligers voor de G-werking?
•
Zijn de trainingsuren geschikt?
•
Is de ruimte en het materiaal voldoende aangepast?
•
Is de vaste contactpersoon voldoende bereikbaar voor ouders, trainers, G-sporters?
Deel ervaringen en vier successen
Deel zo veel mogelijk ervaringen, zet in de kijker wat je reeds bereikt hebt met de G-werking en vier successen. Gebruik hiervoor positieve verhalen en goede voorbeelden van (G-)-sporters en betrokkenen. Hiervoor
kan je opnieuw verschillende media en kanalen gebruiken: clubblad, nieuwsbrief, website, huldiging tijdens
een nieuwjaarsreceptie, pers, sociale media…
Enerzijds waardeer je de huidige G-sporters en iedereen die erbij betrokken is. Anderzijds is dit ook uitstekende reclame om nieuwe leden te werven.

Actieplan voor het opstarten
van een G-werking

E

33
G-sport in je sportclub

HOOFDSTUK

3

G-sport in je sportclub

Doelgroepen

G-sport in je sportclub

Doelgroepen
Volgens een recente studie van Scheerder et al. (2018) heeft 12% van de Belgen een ziekte of beperking die
hen effectief beperkt in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. De verdeling van personen met een beperking over de verschillende beperkingsgroepen ziet er naar schatting als volgt uit:
Fysieke beperking

36%

Verstandelijke beperking

32%

Psychische kwetsbaarheid

15%

Visuele beperking

9%

Auditieve beperking

8%

Voor deze cijfergegevens werden de doelgroepen psychische kwetsbaarheid en autismespectrumstoornissen
samen genomen.
Hierna geven we een korte beschrijving van de verschillende beperkingen.
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porters met een fysieke beperking

Een fysieke beperking is een brede term voor verschillende aandoeningen die een rechtstreeks gevolg
hebben op het lichamelijk functioneren. Binnen de internationale G-sport (Paralympische Spelen) worden
8 types van fysieke beperking erkend: vijf functionele beperkingen (verminderde kracht, verminderde bewegingsmogelijkheid, hypertonie of verhoogde spierspanning, ataxie of verstoorde coördinatie en athetose
of overbeweeglijkheid) en 3 structurele beperkingen (het missen van ledematen, verschillende beenlengte,
klein gestalte). Aan de hand van deze beperkingen kunnen we personen met een fysieke beperking ruwweg in vier groepen onderverdelen: rolstoelgebruikers, personen met een amputatie van één of meerdere
ledematen, personen met een hersenverlamming, en ‘les autres’, wat staat voor mensen die niet tot één van
de drie voorgaande groepen behoren.

Doelgroepen

S

Manuele rolstoelgebruikers drijven hun rolstoel aan door de hoepels met de handen voort te bewegen,
terwijl elektrische rolstoelgebruikers dit doen door middel van een besturingssysteem (kan met de handen
gebeuren maar bv. ook met de kin). Er kunnen verschillende oorzaken zijn waarom een persoon een rolstoel
gebruikt. Een veel voorkomende oorzaak is een dwarsleasie (= een al dan niet volledige dwarse onderbreking van de continuïteit van het ruggenmerg). Afhankelijk van de plaats en de volledigheid van de onderbreking in het ruggenmerg (complete of incomplete dwarsleasie) is er meer of minder functieverlies. Bij een
dwarsleasie wordt er een onderscheid gemaakt tussen paraplegie en tetraplegie. Bij een paraplegie zijn de
benen volledig verlamd en kan ook de romp gedeeltelijk verlamd zijn. De armen blijven intact bij een paraplegie. Bij een tetraplegie, ook quadriplegie genoemd, zijn niet enkel de benen verlamd maar ook de armen
(geheel of gedeeltelijk, afhankelijk van de plaats van de leasie).
Algemeen is het principe, dat hoe hoger de dwarslaesie zich manifesteert, hoe meer zenuwen er onderbroken worden en hoe groter de functiebeperkingen. Daarbij kan een dwarsleasie compleet of incompleet zijn.
Bij een complete dwarslaesie worden de zenuwen volledig onderbroken, waardoor ze vanaf dat punt niet
meer functioneren. De verlamming vanaf die plaats is compleet en is ook niet meer te genezen. Bij een incomplete dwarslaesie worden de zenuwen niet volledig onderbroken of worden ze licht beschadigd. Bij deze
vorm is er hoop op een gedeeltelijk herstel.
Als we spreken over sporters met een amputatie, spreken we over het gedeeltelijk of volledig ontbreken van
één of meerdere ledematen. Naar sport toe, maken we een belangrijk onderscheid tussen sporten waarbij
gebruik gemaakt wordt van een prothese ter vervanging van het geamputeerde lidmaat (bv. loopnummers in
atletiek) en sporten waarbij het gebruik van prothesen verboden is (bv. zwemmen). In sommige sporten zijn
beide gevallen mogelijk, naargelang de voorkeur of klasse van de atleet (bv. wielrennen).
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Doelgroepen
Sporters met hersenschade beschikken over minder spiercontrole door defecten in hun hersenen. De
hersenschade werd veroorzaakt door hersenverlamming (CP), niet aangeboren hersenletsel (NAH) of
cerebrovasculair accident (CVA). Personen met hersenschade kunnen stoornissen ondervinden op vlak van
motoriek, spelinzicht, waarneming, concentratie, communicatie en/of gedrag. Lopen, springen, balanceren,
werpen en vangen, … het gaat vaak wat moeizamer.
Wanneer de hersenschade is opgetreden voor of tijdens de geboorte, of in het eerste levensjaar, spreekt men
van een cerebrale parese (CP). Kinderen met CP kunnen zeer ernstige beperkingen hebben van de beide
armen en benen, tot veel lichtere vormen, al dan niet gecombineerd met een verstandelijke beperking.
Een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) benoemen we wanneer de hersenschade ontstaan is op oudere
kinderleeftijd of bij volwassenen. De uitgebreidheid van de hersenschade zal bepalen welke de stoornissen
zijn. Gedragsproblemen kunnen voorkomen en vragen bijzondere aandacht.
Wanneer de hersenschade het gevolg is van een zuurstoftekort in één hersenhelft, zal de persoon een halfzijdige verlamming hebben Dit kan de rechter of linker lichaamshelft zijn. We benoemen dit als een hemiplegie door een CVA (cerebrovasculair accident). Deze aandoening kan voorkomen bij jonge mensen, al zijn het
vooral de oudere personen die eerder een CVA zullen doormaken. Ook een hemiplegie door cerebrale parese
is een mogelijkheid.
Personen met aandoeningen die niet vallen onder de drie categorieën hierboven beschreven, behoren tot
de vierde groep, namelijk ‘les autres’. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met dwerggroei, spierziekten of andere
bewegingsbeperkingen.
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De manier waarop autisme zich uit is individueel zeer verschillend. Daarom spreken we doorgaans van
een autismespectrumstoornis (ASS). Het scala van kenmerken en gedragingen kunnen zich in sterkere of
mindere mate voordoen.
Autisme is een onderdeel van de pervasieve ontwikkelingsstoornissen. Pervasief betekent ‘diepgaand’ of
‘doordringend’ en zegt daarmee dat de problemen zich op verschillende aspecten van de ontwikkeling kunnen voordoen. De hersenen van personen met autisme ontwikkelen zich anders dan bij de meeste mensen.
Informatie die via de zintuigen binnenkomt (prikkels), wordt bij mensen met autisme anders verwerkt door
de hersenen. Ze ervaren deze prikkels als losse informatie, waardoor het moeilijk is er een logisch geheel
van te maken. Dat maakt het lastiger om de wereld rondom zich te begrijpen. Personen met autisme ervaren
de wereld dus anders.
Autisme heeft invloed op alle levensdomeinen in alle levensfasen en vertaalt zich in zwakke én sterke kanten. Bij autisme kunnen er extra psychische problemen ontstaan zoals dwangmatig gedrag of depressie.
Autisme is een vlag die vele ladingen dekt. De uitingen hiervan kunnen worden ondergebracht in drie
categorieën: sociale relaties, communicatie en voorstellingsvermogen. Deze drie worden ook wel de triade
genoemd. Elke persoon met autisme is anders omdat ze in meerdere of mindere mate nadeel ondervinden
van een van de aspecten binnen de triade.
Naast deze triade ondervinden personen met autisme soms last van overgevoeligheid aan prikkels rondom
hen. Het is voor hen moeilijk om hoofd- en bijzaken te onderscheiden, er wordt gezegd dat ze geen natuurlijke filter in hun hersenen hebben. Hierdoor raken ze soms overprikkeld door bepaalde zaken. Andere
personen met autisme ondervinden problemen in kleine dingen: bepaalde structuren van voedsel, bepaalde
stoffen of texturen van kleding waar ze niet tegen kunnen. Anderen zijn dan weer onderprikkeld en ervaren
zelden pijn bijvoorbeeld.
Vaak wordt het gedrag van iemand met autisme vergeleken met het topje van de ijsberg. Je ziet een bepaald
gedrag, maar weet dat er verschillende oorzaken ten gronde van dit gedrag kunnen liggen. Personen met
autisme denken op een andere manier en nemen bepaalde zaken anders waar. Als we dit begrijpen, dan zullen we ook hun gedrag beter kunnen begrijpen.
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porters met een visuele
beperking

Om te begrijpen wanneer iemand een visuele beperking heeft, is het nodig om twee begrippen toe te
lichten, namelijk gezichtsscherpte en gezichtsveld. Gezichtsscherpte wordt uitgedrukt in percent. Slechtziendheid wil zeggen dat je met beide ogen een gezichtsscherpte hebt van 3/10 (30%) of minder. Wat een
goed ziende persoon op 10 meter kan waarnemen, zie je als slechtziende persoon pas op 3m afstand. Iemand
met een gezichtsscherpte van 1/20 (5%) of minder, noemen we blind. Wat een goed ziende persoon op 20
meter kan waarnemen, zie je pas op 1m. Gezichtsveld wordt uitgedrukt in graden. Als je gezichtsveld kleiner
is dan 10° ben je blind, kleiner dan 20° is slechtziend. Een goed ziende persoon heeft een gezichtsveld van
ongeveer 180°.
Ook andere aspecten zijn belangrijk om de functionele mogelijkheden van een atleet te beschrijven, namelijk kleurenperceptie, contrastverwerking, binoculair zien, al dan niet lichtschuw zijn, al dan niet medicijnen
gebruiken, progressieve of stabiele aandoening, aangeboren of verworven visuele beperking… De mate
waarin de verschillende aspecten al dan niet een rol spelen, hangt uiteraard af van de sport of activiteit die
de persoon doet.
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porters met een verstandelijke
beperking

Bij een verstandelijke beperking spreken we over significante beperkingen in zowel het intellectuele functioneren als in het adaptieve gedrag, waarbij de beperkingen voor het 18de levensjaar tot uiting zijn gekomen.
Een laag IQ (lager dan 70-75) is een voorwaarde, maar niet voldoende voor de diagnose ‘verstandelijke beperking’. Ook de zelfredzaamheid of het adaptieve gedrag is een belangrijk criterium. Met andere woorden
de mate van zelfstandigheid van een persoon en zijn behoefte aan begeleiding en ondersteuning.
Het intellectueel functioneren van een persoon wordt meestal uitgedrukt door middel van een IQ score. Er
wordt aangenomen dat het gemiddelde IQ in de totale populatie ongeveer 100 is, en de grens voor de diagnose van een verstandelijke beperking ligt dus op 70-75. IQ wordt gemeten met behulp van intelligentietests. In het verleden werd veel belang gehecht aan deze IQ score, die de ernst van de beperking bepaalde.
De categorieën die gebruikt werden waren licht verstandelijke beperking (IQ 55-75), matig (IQ 40-55),
ernstig (IQ 25-40), of diep verstandelijke beperking (IQ lager dan 25). De huidige trend binnen de wetenschappelijke literatuur (McGrew, 2009) rond verstandelijke beperking is het afstappen van deze algemene
IQ-benadering, en het opstellen van een functioneel profiel of sterkte/zwakte analyse van de persoon met
een verstandelijke beperking. De nadruk verschuift daarbij meer van het louter meten van intelligentie naar
het vaststellen van het adaptief gedrag.

Doelgroepen

S

Personen met een verstandelijke beperking vormen een sterk heterogene groep mensen met uiteenlopende
syndromen (bv. Down syndroom), symptomen (bv. tics) en beperkingen (bv. evenwichtsstoornis). Ook andere
stoornissen die gepaard kunnen gaan met een verstandelijke handicap zoals epilepsie, slechtziendheid,
slechthorendheid, emotionele stoornissen, hersenverlamming, spierproblemen, psychische problemen…
zorgen voor grote verschillen.
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porters met een psychische
kwetsbaarheid

We zijn allemaal psychisch kwetsbaar. Psychische problemen zijn veelal begrijpelijke menselijke reacties op
bepaalde situaties of gebeurtenissen in je leven zoals een overlijden, een ontslag, een scheiding of andere
moeilijke situaties die ons uit evenwicht brengen …
Een aantal factoren (biomedische, genetische, neurologische) die vastliggen in je identiteit bepalen mee hoe
je omgaat met die gebeurtenissen. Deze factoren bepalen of je een verhoogd risico hebt op een psychische
aandoening. Geen twee mensen zijn gelijk en culturele verschillen bepalen mee de ‘norm’ waaraan je functioneren wordt afgetoetst. De impact van een moeilijke gebeurtenis en de steun die je ervaart in je omgeving
kunnen variëren. Ook de duur nodig om iets te verwerken speelt een rol. Iedere persoon heeft zijn of haar
kwetsbaarheid en de uiteindelijke impact is steeds afhankelijk van de wisselwerking tussen al deze verschillende factoren.
Passeert het weer even snel als het gekomen is, dan spreken we van een dip. Wanneer je persoonlijke en
sociale functioneren echter gedurende een langdurige periode verstoord wordt en je er zelf onder lijdt, dan
spreken we van een psychische aandoening. Dé oorzaak van een psychische kwetsbaarheid bestaat niet. Het
is een complex gebeuren van kenmerkende factoren en herkenbare menselijke reacties op (traumatische)
ervaringen. Personen met een geestelijk gezondheidsprobleem beschikken (vaak tijdelijk) over onvoldoende
competenties of draagkracht om volwaardig te participeren in de samenleving.
Psychische aandoeningen verschillen in uiting, in verloop, in intensiteit… Wanneer een persoon in behandeling gaat voor zijn of haar psychische aandoening wordt in sommige gevallen een diagnose gesteld: depressie, angststoornis, verslavingsproblematiek, schizofrenie, eetstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen
(borderline, paranoïde)…
Sporters met een psychische aandoening kunnen stoornissen ervaren in de waarneming en/of het denken.
Dat uit zich bijvoorbeeld in een beperking van de communicatieve, emotionele en gedragsmatige mogelijkheden van een persoon. Situaties van psychische kwetsbaarheid zijn vaak moeilijk om dragen, zowel voor de
patiënt als voor de omgeving. Het onbegrip van de omgeving en het taboe dat rond psychische problemen
hangt, maken de dagelijkse uitdagingen voor hen vaak nog moeilijker.
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porters met een auditieve beperking (doven en slechthorenden)

De groep doven en slechthorenden is enorm divers gaande van licht slechthorend tot volledig
doof. Doof- en slechthorendheid wordt dan ook opgedeeld in verschillende categorieën:
Categorieën van doofheid en slechthorendheid
Decibel (db)-verlies

Omschrijving

Minder dan 21 db

Normaal horend

21-40 db

Licht slechthorend

41-70 db

Matig slechthorend

71-90 db

Zwaar slechthorend

Meer dan 90 db

Doof

Doelgroepen

S

Circa 5000 personen zijn gebarentaalgebruiker. Voor hen is de Vlaamse Gebarentaal de moeder- of eerste
taal. Vaak zijn zij vroegtijdig doof of zwaar slechthorend geworden. Vroegdove
personen leren via een artificiële weg praten, terwijl horende mensen het Nederlands automatisch
verwerven en gesproken taal van ouder op kind meekrijgen. De stem van dove mensen, die zichzelf
niet horen en hun eigen spraak dus ook niet kunnen controleren, klinkt bijgevolg anders. Hoe goed
iemand spreekt, is erg persoonsgebonden en hangt af van verschillende factoren: de leeftijd waarop
het gehoorverlies optrad, het eventuele restgehoor en de persoonlijke aanleg. Het al dan niet
verstaanbaar kunnen spreken staat volledig los van de intellectuele capaciteiten van de persoon in
kwestie. Doven en slechthorenden hebben geen fysieke beperkingen die hen beletten aan bepaalde sporttakken deel te nemen. Een klein percentage kampt met evenwichtsproblemen, wat de coördinatie en de
motoriek kan beïnvloeden. Belangrijk om weten is dat het uitdoen van hulpmiddelen tijdens sportactiviteiten (hoorapparaat of CI) kan zorgen voor meer evenwichtsproblemen dan normaal. Sommige sporten (denk
aan duiken, trampolinespringen, muurklimmen, …) kunnen bij evenwichtsmoeilijkheden een risico vormen.
Kinderen die operatief trommelvliesbuisjes in hun oor geplaatst kregen, mogen niet altijd zwemmen. Hou
dus rekening met het doktersadvies. Informeer vooraf bij de dove of slechthorende sporters naar eventuele
contra-indicaties voor bepaalde sporten.

43
G-sport in je sportclub

HOOFDSTUK

4

G-sport in je sportclub

G-sportlandschap

G-sport in je sportclub

G-sportlandschap

G-sportlandschap
Binnen de G-sportsector onderscheiden we verschillende niveaus: van lokaal tot internationaal. In dit hoofdstuk richten we ons voornamelijk op de Vlaamse spelers in het G-sportlandschap. Paralympic Team Belgium
en Special Olympics Belgium zijn dan weer actief in heel België.
Op Vlaams niveau zijn Sport Vlaanderen, Parantee-Psylos en G-sport Vlaanderen vzw de bevoorrechte
partners die meer personen met een beperking aan het sporten of bewegen willen krijgen. Deze partners
proberen zo complementair mogelijk te werken en stemmen elkaars werking af op elkaar.

Sport Vlaanderen
www.sport.vlaanderen\gsport
Bij Sport Vlaanderen, de sportadministratie van de Vlaamse overheid, kan je onder andere terecht voor:
1. Financieel ondersteunen van G-sportclubs en G-sportevenementen
2. Ondersteunen en adviseren via de regionale consulenten G-sport om onder andere de G-sporter
het G-sportaanbod te doen ontdekken, G-sportprojecten op te starten, en opstartende G-werkingen te begeleiden.
3. Uitlenen van G-sportmateriaal
4. Ondersteunen en begeleiden van organisatoren van G-sport
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www.parantee-psylos.be
Parantee-Psylos, de Vlaamse unisportfederatie G-sport, focust op volgende taken:
1. Organiseren van het sportaanbod
2. Organiseren van vormingen
3. Begeleiden van aangesloten clubs
4. Informatieplicht
5. Promoten van de sporttak
6. Topsportbeleid
7. Sporttechnische ondersteuning van erkende reguliere federaties met een G-werking

G-sportlandschap

Parantee - Psylos

G-sport Vlaanderen vzw
www.gsportvlaanderen.be
G-sport Vlaanderen vzw, het kennis- en onderzoekscentrum voor G-sport, vervult haar rol via 4 pijlers:
1. Verzamelen en ontsluiten van kennis over G-sport in het algemeen en materiaal in het bijzonder
2. Samenwerken met partners uit relevante beleidsdomeinen (sport, welzijn, onderwijs,…)
3. Taboes doorbreken en draagvlak creëren voor G-sport bij het brede publiek
4. Supporters en middelen werven door een community bij bedrijven en het brede publiek via ‘Supporters voor G-sporters’
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verige partners

Vlaamse gemeenschapscommissie
www.vgc.be
De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) is de draaischijf voor de Vlaamse Gemeenschap in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. Ook de VGC heeft een aanbod voor personen met een beperking en er huizen ook
heel wat sportclubs waar personen met een beperking terecht kunnen.

S-sport//Recreas
www.s-sportrecreas.be
S-Sport//Recreas is een multisportfederatie die zich richt naar personen met een beperking en actieve
50-plussers.

Dovensport Vlaanderen
www.deafsport.be
Dovensport Vlaanderen is de organisatie die exclusieve sportbeoefening voor dove of slechthorende sporters
aanbiedt. Het hoogtepunt voor de werking van de organisatie is de deelname aan de Deaflympics.

MOEV
www.moev.be
MOEV is de overkoepelende en coördinerende instantie voor de schoolsport in Vlaanderen. Ook de schoolgaande jeugd met een beperking wordt voorzien van een uitgebreid gamma aan sportactiviteiten voor, na
en tijdens de lesuren. MOEV verzorgt de contacten met de scholen en fungeert dus als verbindingspersoon
tussen school en sportclub.
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www.towalkagain.be
To Walk Again organiseert laagdrempelige en aangepaste sport- en bewegingsactiviteiten voor kinderen,
jongeren en volwassenen met een fysieke beperking en hun entourage.

Special Olympics België
www.special-olympics.be

G-sportlandschap

To Walk Again

Special Olympics Belgium wil het leven van mensen met een verstandelijke beperking verbeteren dankzij
sport.

Paralympic Team Belgium
www.paralympic.be
Paralympic Team Belgium is hét topteam van atleten met een beperking dat streeft naar het behalen van
medailles op de Paralympische zomer- en winterspelen, het topsportequivalent van de Olympische Spelen
voor personen met een fysieke, visuele en verstandelijke beperking. Het Team is een inspiratiebron voor de
samenleving en is de vrucht van een topsportsamenwerking tussen het Belgian Paralympic Committee en
de G-sportfederaties Parantee-Psylos en Ligue Handisport Francophone. Daarnaast organiseren zij jaarlijks
de Nationale Spelen.
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Buitengewoon onderwijs
In het buitengewoon onderwijs wordt er gesproken over ‘types’ en opleidingsvormen.
Binnen het buitengewoon basisonderwijs bestaan lagere scholen en basisscholen (dat zijn scholen die kleuteronderwijs en lager onderwijs inrichten). Het is ingedeeld in types, volgens de beperking van de kinderen,
en dus de specifieke zorg die zij nodig hebben:
•
Type basisaanbod: voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften voor wie het gemeenschappelijk
curriculum met redelijke aanpassingen niet haalbaar is in een school voor gewoon onderwijs. Dit type
vervangt vanaf september 2015 geleidelijk de types 1 en 8.
•
Type 1: voor kinderen met een licht verstandelijke handicap (in afbouw)
•
Type 2: voor kinderen met een verstandelijke beperking
•
Type 3: voor kinderen met een emotionele of gedragsstoornis, maar zonder verstandelijke beperking
•
Type 4: voor kinderen met een motorische beperking
•
Type 5: voor kinderen in een ziekenhuis, een preventorium of een residentiële setting
•
Type 6: voor kinderen met een visuele beperking
•
Type 7: voor kinderen met een auditieve beperking of een spraak- of taalstoornis
•
Type 8: voor kinderen met ernstige leerstoornissen (in afbouw)
•
Type 9: voor jongeren met een autismespectrumstoornis, maar zonder verstandelijke beperking
Voor type 1 en type 8 bestaat geen kleuteronderwijs.
Het buitengewoon secundair onderwijs is ingedeeld in types en opleidingsvormen.
De indeling in types is dezelfde als die van het buitengewoon basisonderwijs (cfr. supra) en heeft dus
eveneens te maken met de beperking van de jongeren en de specifieke zorg die zij nodig hebben. Het enige
verschil is dat type 8 in het BuSo niet meer bestaat.
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De opleidingsvormen streven elk een bepaalde doelstelling na voor de leerlingen. Er kunnen leerlingen uit
verschillende types in terecht:
•
Opleidingsvorm 1: maatschappelijke participatie en eventueel arbeidsdeelname in een omgeving met
ondersteuning. Kan georganiseerd worden voor de types 2, 3, 4, 6, 7 en 9.
•
Opleidingsvorm 2: maatschappelijke participatie en tewerkstelling in een omgeving met ondersteuning. Kan georganiseerd worden voor de types 2, 3, 4, 6, 7 en 9.
•
Opleidingsvorm 3: maatschappelijke participatie en tewerkstelling in het gewone arbeidsmilieu. Kan
georganiseerd worden voor de types 1, 3, 4, 6, 7 en 9.
•
Opleidingsvorm 4: algemeen, beroeps-, kunst- en technisch onderwijs. Kan georganiseerd worden voor
de types 3, 4, 5, 6, 7 en 9.
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Contactgegevens: G-sportconsulenten
Sport Vlaanderen

Inge Ruts

Antwerpen
+32 496 78 59 68
koen.meeusen@sport.vlaanderen

Antwerpen
+32 474 74 05 12
inghe.ruts@sport.vlaanderen

Veerle Van Deun
Antwerpen
+32 470 22 89 71
veerle.vandeun@sport.vlaanderen

Lieve Callens

Katrien De Clercq

Oost-Vlaanderen
+32 9 243 12 80
lieve.callens@sport.vlaanderen

Oost-Vlaanderen
+32 9 243 12 80
katrien.declercq@sport.vlaanderen

Wim Serneels

Carine Moens

Vlaams-Brabant en Brussel
+32 15 61 82 60
wim.serneels@sport.vlaanderen

Vlaams-Brabant en Brussel
+32 15 61 82 60
carine.moens@sport.vlaanderen

Mathieu Verbrugghe
West-Vlaanderen
+32 50 50 23 24
mathieu.verbrugghe@sport.vlaanderen

Hilde Bauduin
Limburg
+32 491 72 01 54
hilde.bauduin@sport.vlaanderen

Contactgegevens: G-sportconsulenten
Sport Vlaanderen

Koen Meeusen
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isb-online-opleidingen-en-bijscholingen.teachable.com

www.moev.be

www.bijklussen.be

www.nocnsf.nl/samensporten/stappenplan

www.buddywerking.be

www.onderwijs.vlaanderen.be

www.deafsport.be

www.paralympic.be
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www.sociaalcultureel.be

www.giveaday.be

www.special-olympics.be

www.gsportvlaanderen.be

www.sport.vlaanderen

www.inter.vlaanderen

www.supportersvoorgsporters.be

www.kbs-frb.be

www.s-sportrecreas.be

www.kvgbuddy.be

www.towalkagain.be

www.mav.info

www.trefpuntstan.be

www.vaph.be

www.vgc.be
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rochures Dynamo Project

Surf naar www.dynamoproject.be voor meer brochures.

De sportclub en
de vrijwilligerswet

Een
beleidsplan
Je sportclub
goed
voor
je sportclub
verzekerd
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Fiscale behandeling
van inkomsten uit
sportactiviteiten

Een
vrijwilligersJe sportclub
goed
vriendelijke
verzekerd
sportclub

Je sportclub en
tewerkstelling
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Vlaamse Sportfederatie vzw
Zuiderlaan 13 - 9000 Gent
Tel: +32 9 243 12 90
Fax: +32 9 243 12 99
info@vlaamsesportfederatie.be
www.vlaamsesportfederatie.be

