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1. Inleiding 
 
Zoals beschreven in de Provinciale Sportnota stelt de Provincie Flevoland zich als doel om meer 

inwoners van Flevoland in beweging te brengen én te houden. De sportparticipatie van mensen met 

een beperking blijft achter in vergelijking met mensen zonder beperking (Samenspel Rendeert, 

2019). Diverse factoren spelen hierin een rol.  

Als streven heeft de provincie een aantal doelen in 2023 (Samenspel Rendeert Provincie Flevoland, 

2019): 

▪ Meer aandacht voor de noodzaak van sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking. 

▪ Meer sport- en beweegaanbieders met een aanbod voor mensen met een beperking.  

▪ Meer mensen met een beperking in Flevoland sporten en bewegen. 

▪ Meer structurele samenwerking tussen provincie, gemeenten, zorgorganisaties en Speciaal 

Onderwijs Scholen. 

▪ Vergroten zichtbaarheid van sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking.  

▪ Meer sportlidmaatschappen van mensen met een beperking in Flevoland.  

▪ Versterken van de samenwerking tussen provincie, gemeenten, zorgorganisaties en Speciaal 

Onderwijs Scholen.  

 

Aangepast sporten staat op de agenda van de lokale beleidsprogramma’s en komt terug in het 

Nationale Sportakkoord onder de noemer ‘inclusief sporten’. Veel gemeenten en buurtsportteams 

zijn momenteel sterk intern gericht, met een focus op de lokale ontwikkeling van aanbod. We zien 

dat de samenwerking met zorg en onderwijs steeds vaker als onderwerp naar voren komt. De 

meerwaarde van regionale samenwerking op beleidsmatig niveau wordt daarbij niet tot minder sterk 

gevoeld. 

 

Ten opzichte van de situatie in 2016, het moment waarop het voorgaande convenant werd 

afgesloten, heeft zich een nieuwe uitvoerende laag gevormd in de vorm van steeds beter ingerichte 

buurtsportteams. Doelstellingen en actiepunten uit het voorgaande convenant bleken in 2016 

weliswaar onderstreept te zijn door het lokale bestuur (wethouders), maar minder goed bekend en 

doorleefd in de uitvoerende laag. Dit blijkt uit het feit dat er niet geëvalueerd is op deze 

doelstellingen. Echter wil dit niet zeggen dat een nieuw convenant een onvoldoende krachtig 

instrument zou kunnen zijn. 
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De oproep aan beleidsmedewerkers van de gemeenten en de organisatie van regionale 

bijeenkomsten met gemeenten omtrent het ‘actualiseren van het provinciaal visiedocument’, 

leverden eind vorig jaar een matige respons op. De behoeften van de Flevolandse gemeenten zijn 

zeer uiteenlopend. Daarnaast is deze gematigdheid voor een groot deel te wijten aan de 

omstandigheden en de aandacht die wordt weggenomen door COVID-19. Daarbij komt dat men 

primair bezig is met de inrichting van de uitvoering van het Lokale Sportakkoord.  

 

1.2 Opzet 
Het visiedocument is een aanvullend document op het onderzoek ‘Onbeperkt in Beweging’ (dat is de 

driejaarlijkse monitor naar het sport- en beweeggedrag van mensen met een beperking). 

Het visiedocument is een analyse van alle gemeentelijke beleidsstukken waarin onder meer 

antwoord wordt gegeven op de vragen: 

▪ Wat zijn in Flevoland de verschillen en overeenkomsten in gemeentelijke beleidsstukken en 

sportakkoorden (wat bindt ons als Flevolandse gemeenten op aangepast sporten en waar liggen 

nog kansen).  

▪ Voldoet de huidige rol van Sportservice Flevoland nog aan de wensen en verwachtingen en waar 

kan Sportservice Flevoland een meerwaarde zijn. 

▪ Voldoet het beleid aan de wensen/behoeften/belemmeringen van de doelgroep (naar aanleiding 

van de vragenlijst Onbeperkt in Beweging). 

 

Om dit document vorm te geven, zijn er in juli en augustus 2021 beleidsambtenaren Sport en 

beleidsuitvoerders geïnterviewd. Deze gesprekken zijn vervolgens uitgewerkt en worden gebruikt als 

input voor het visiedocument. Aan de hand van de interviews wordt de provinciale visie beschreven, 

vanuit het perspectief van de Flevolandse gemeenten. 

2. Inclusiviteit en diversiteit 
 

Termen als ‘inclusiviteit’ en ‘diversiteit’ krijgen steeds meer aandacht. Ook in de toekomstvisie van 

de Flevolandse sport komen deze begrippen terug. Maar wat houden deze termen eigenlijk precies in 

én wat is er nodig om een inclusieve sport in Flevoland te creëren en te behouden? De gemeentelijke 

visies komen veelal overeen en spreken over een inclusieve sport waar iedereen een leven lang mee 

kan doen.  
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Inclusie houdt in dat iedereen binnen de kaders van de rechtsstaat de vrijheid heeft en ervaart om 

naar behoefte en vermogen vorm te geven aan diens leven (van de Berg & Dummer, 2021). Binnen 

een sociaal systeem waar: 

1. iedereen a priori onderdeel van is; 

2. dat iedereen mede kan vormgeven; 

3. waarin eenieder zich (h)erkend en geaccepteerd voelt als individu. 

 

Er kan van uitgegaan worden dat iedereen zich fijn wil voelen en een betekenisvol leven wil leven. 

Maar een fijn en betekenisvol leven houdt voor eenieder weer wat anders in. Mensen kunnen het 

beste zelf bepalen hoe zij hun leven vorm willen geven, zodat hun leven het best aansluit op hun 

wensen en behoeften. Wanneer het gaat over een inclusieve sportvereniging is het dus belangrijk om 

samen met de doelgroep te praten over wat zij nodig hebben en fijn vinden. 

 

Het is belangrijk om in acht te nemen dat niet iedere doelgroep gelijk behandeld moet worden, want 

hoe gek dat misschien ook klinkt, daarmee worden niet voor iedere doelgroep dezelfde 

mogelijkheden gecreëerd. Dit komt doordat niet iedere doelgroep hetzelfde nodig heeft. De focus 

zou moeten liggen op het creëren van gelijke kansen en mogelijkheden. De ene doelgroep zal net 

wat meer begeleiding nodig hebben, terwijl er voor de andere doelgroep een ander aanbod 

ontwikkeld zou moeten worden.  

3. Resultaten  

 

3.1 Rol en invulling gemeenten Flevoland 
Alle gemeenten hebben een faciliterende en stimulerende rol op het gebied van aangepast sporten. 

De visie van de Flevolandse gemeenten komt veelal overeen en gaat in op het feit dat alle inwoners 

(ongeacht beperking, afkomst, geaardheid et cetera) een leven lang plezier moeten kunnen beleven 

aan sport en bewegen. 

 

“Zo lang mogelijk, zo gewoon mogelijk blijven meedoen ook op het gebied van sporten” 

(Gemeente Urk, 2021) 

 

Als opdrachtgever beschikken de gemeenten over de subsidiegelden en schrijven zij (mee aan) het 

lokale sportbeleid. Verschillende partijen waaronder sportaanbieders, sport- en cultuurorganisaties, 
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onderwijs en zorginstellingen worden betrokken bij de ontwikkeling van het beleid. Tevens wordt er 

ook steeds meer aandacht besteed aan intersectoraal werken. Hierdoor worden ook andere 

beleidsterreinen uitgenodigd om mee te denken aan het nieuwe sportbeleid.  

De lokale sport- en welzijnsinstellingen Carrefour, De Schoor, Sportbedrijf Lelystad, De Meerpaal 

Welzijn, Grenzeloos Bewegen en Caritas Urk voeren mede het gemeentelijke sportbeleid voor 

aangepast sporten uit. 

Buurtsportcoaches en/of combinatiefunctionarissen zijn in alle Flevolandse gemeenten aanwezig. De 

invulling van de buurtsportcoaches wordt per gemeente bepaald en wordt dan ook per gemeente 

ingevuld. Met uitzondering van de gemeenten Almere, Urk en Zeewolde valt het ‘aangepast sporten 

deel’ in het bredere takenpakket van de buurtsportcoach. In Almere, Urk en Zeewolde is de 

buurtsportcoach uitsluitend bezig met het aangepast sporten. Het overzicht van het aantal uren 

buurtsportcoach aangepast sporten per week per gemeente is in tabel 1 weergegeven. 

 

De buurtsportcoaches in Dronten, Lelystad en de Noordoostpolder hebben voornamelijk een 

coördinerende rol. Dit betekent dat de buurtsportcoach onder meer de vraag en het aanbod matcht, 

evenementen en/of activiteiten voor de doelgroep organiseert, sportaanbieders helpt bij het 

promoten en/of opzetten van aangepast sportaanbod, de verbinding maakt tussen het speciaal 

onderwijs en de zorg. Op Urk, in Zeewolde en in Almere voert de buursportcoach ook specifiek 

activiteiten met de doelgroep uit.  

 

Gemeente Uren 

Almere 20 

Dronten 18 

Lelystad 22 

Noordoostpolder 10 

Urk 18 

Zeewolde 16 

 

 

3.2 Sportakkoord 
Binnen het Nationale Sportakkoord valt het aangepast sporten binnen het thema ‘inclusief sporten’. 

Programma’s, acties en projecten die onder het thema ‘inclusief sporten’ in het Sportakkoord staan, 

zijn dus voor een grotere doelgroep. De groep ‘mensen met een beperking’ is dus een subgroep 

binnen dit thema. Er is verschil in de gemaakte afspraken tussen de verschillende Lokale 

Tabel 1: Overzicht aantal uren per week buurtsportcoach aangepast sporten 
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Sportakkoorden omtrent de geplande acties voor dit thema en de kartrekkers van bepaalde 

actiepunten. Enkele gemeenten, waaronder Dronten en Urk, hebben concrete punten om 

bijvoorbeeld met sportactiviteiten naar de doelgroep te gaan. Andere gemeenten, zoals Zeewolde en 

de Noordoostpolder, hebben de acties globaler beschreven en geven aan meer aandacht te besteden 

aan de juiste kennis en kennisvoorziening. Organisaties en gemeenten kunnen dus zelf een bepaalde 

rol aan nemen. Zij kunnen dus stimulerend, faciliterend en/of uitvoerend zijn. 

  

3.3 Lokaal netwerk 
In de gemeenten Almere, Lelystad, Urk en Zeewolde is er een lokaal netwerk van verschillende 

partners op het gebied van aangepast sporten. Dit netwerk (dat veelal bestaat uit sportverenigingen, 

sportaanbieders, fysiotherapeuten, huisartsen, zorginstellingen en onderwijs) komt periodiek bijeen 

om de stand van zaken en actuele ontwikkelingen te bespreken. In Dronten zijn ze bezig met een 

inventarisatie om (opnieuw) een platform op te zetten. De Noordoostpolder heeft een platform 

gehad, maar de output was niet voldoende om het lokale netwerk in stand te houden 

  

“Wij hebben regelmatig contact met het regionale netwerk en verschillende partners. Wij hebben 

baat bij het platform aangepast sporten” (Gemeente Urk, 2021) 

 

Beleidsambtenaren geven aan intersectoraal te werken. In alle gemeenten worden andere 

beleidsterreinen betrokken bij de ontwikkeling van het sportbeleid. Met name jeugd, WMO, 

Onderwijs en Welzijn worden genoemd als samenwerkingspartners rondom het sportbeleid.  

 

3.4 SuperCOOL! 
Flevoland heeft in elke gemeente een SuperCOOL! -project. SuperCOOL! is een sport- en 

maatjesproject voor mensen met een beperking. Het nastreven van een inclusieve samenleving 

middels het sporten samen met maatjes is de missie. Daarmee voorkomt SuperCOOL! sociale 

uitsluiting van deelnemers. Door uit te gaan van de mogelijkheden van deelnemers zorgt SuperCOOL! 

ervoor dat mensen met een beperking deel gaan uitmaken van de maatschappij. Daarnaast voelen zij 

zich fitter, vitaler, zelfstandiger en worden zij zelfverzekerder. Het doel van 2021 is om SuperCOOL! 

in alle Flevolandse gemeenten zelfstandig te laten draaien, dus zonder financiering van het 

groeiproject. Op dit moment lijkt dat te gaan lukken.  
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3.5 Ondersteuning 
De ondersteuningsbehoeften van buurtsportcoaches verschillen. Zo zijn er gemeenten (Dronten, 

Lelystad en Noordoostpolder) die aangeven veel behoefte te hebben aan kennis en data. Gegevens 

over onder meer sportgedrag van inwoners, impact van corona op de sport en wensen & behoeften 

van de (kwetsbare) sporters zijn vraagstukken die buurtsportcoaches scherp willen krijgen.  

 

Bij het inventariseren en ordenen van data kan Sportservice Flevoland een rol spelen. Echter kunnen 

gemeenten ondersteunen om de doelgroep te bereiken om valide uitspraken te kunnen doen. Denk 

hierbij aan medewerking om vragenlijsten te verspreiden via bepaalde databases waaronder WMO. 

 

“Onderzoek heeft aangetoond dat de vindbaarheid van het sportaanbod in Lelystad onvoldoende is. 

Het moet duidelijk worden waar de doelgroep naartoe kan en bij wie ze terechtkunnen”  

(Sportbedrijf Lelystad, 2021) 

 

Daarnaast geven buurtsportcoaches aan de regionale samenwerking en uitwisseling als behoevend 

te ervaren. De regionale samenwerking bij beleidsambtenaren wordt hierin minder sterk gevoeld. Zij 

geven aan wél graag op de hoogte te zijn van ontwikkelingen en kennis van landelijke en/of 

gemeentelijke trends, maar zien geen directe meerwaarde in het samen oppakken van acties en/of 

programma’s. Deels heeft dit te maken met het gegeven dat sommige gemeenten ook naar buiten 

zijn gericht. Zo sluit Zeewolde soms aan bij Harderwijk en de Noordoostpolder bij Friesland. Het 

tweejaarlijkse sportambtenarenoverleg is voor hen voldoende. 

 

“Het stuk onderzoek is voor ons echt een meerwaarde” (Gemeente Noordoostpolder, 2021) 

 

Daarnaast is ondersteuning bij de versterking van de samenwerking tussen sport en zorg een veel 

gegeven antwoord. Veel gemeenten zijn zoekende naar hoe de samenwerking tussen zorg en sport 

versterkt en/of uitgebreid kan worden. Er is vaak een samenwerking (noem het een lijntje) met de 

zorgaanbieders, maar men ziet wel kansen voor een uitgebreidere en/of verdiepende samenwerking.  

 

3.6 Signalen en kansen  
In Almere signaleren behandelaars, zoals fysiotherapeuten, dat er een grote overgang is tussen een 

behandeling en het weer kunnen sporten. De behandelaars ondersteunen de cliënten in Almere nu 

als een soort van verlengde sportclub. De stap van behandeling naar een sportclub is namelijk te 
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groot. Zij zien het als een gemis dat de overgang te groot is tussen wat wordt vergoed en het actief 

weer mee kunnen doen in de maatschappij. Dit geldt zowel op financieel gebied als voor de 

motivatie van een cliënt. 

 

In Lelystad is er behoefte aan het invoeren van sportmaatjes/beweegmakelaars. Deze personen gaan 

de eerste keer mee met de deelnemer naar de sportvereniging om te kijken of het aanbod passend is 

en bij de deelnemer past. Het invoeren van sportmaatjes/beweegmakelaars zou een passende 

ontwikkeling zijn. Een mogelijkheid die Sportbedrijf Lelystad aangeeft om dit te faciliteren, is het 

opzetten van een vrijwilligers/stagiairenetwerk in samenwerking met bijvoorbeeld CALO of ROC 

Sport & Bewegen.  

 

Binnen de Sportakkoorden is (tijdelijk) geld beschikbaar binnen het thema ‘inclusief sporten en 

bewegen’. In Dronten en op Urk is er geld beschikbaar gesteld om met de sport naar de doelgroep te 

gaan in plaats van dat de doelgroep naar de accommodatie moet. Door met de sport naar de 

doelgroep te gaan, wordt voorkomen dat een bepaalde sport niet in de buurt mogelijk is, dat de 

accommodatie niet toegankelijk is en kan ook de prijs van een sport worden verlaagd (geen zaalhuur 

en geen reiskosten). Het artikel van de omgekeerde integratie is hier te lezen. 

 

In de gemeenten Dronten, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde is nog geen Uniek Sporten Uitleen 

mogelijkheid. Uniek Sporten Uitleen is een service waarbij mensen met een beperking hulpmiddelen 

kunnen lenen en uitproberen. Deze service verdient zich uiteindelijk 4,5 keer terug (Schijvens, 2021). 

De kosten om gebruik te maken van de Uniek Sporten Uitleen service zijn laag en toegankelijk voor 

elke gemeente. In deze gemeenten zijn door Sportservice Flevoland al gesprekken gevoerd. Echter 

zijn de gemeenten nog niet tot actie overgegaan. Sportservice Flevoland blijft de gesprekken 

aanjagen omdat het de wens is om in alle gemeenten een Uitleen te organiseren. De missie is dat 

iedere inwoner in Flevoland de mogelijkheid heeft om een hulpmiddel te lenen.  

 

De vindbaarheid van de doelgroep naar de juiste professionals, maar ook omgekeerd, is in alle 

gemeenten verschillend. Zo werkt de gemeente Dronten in en vanuit de wijk, is er in Zeewolde met 

Grenzeloos Bewegen een samenwerking ontstaan en wordt er in Lelystad en de Noordoostpolder 

meer geïnvesteerd in de vindbaarheid via Uniek Sporten. Men concludeert dat de bereikbaarheid van 

de sportbedrijven en professionals goed is, maar er nog geïnvesteerd kan worden in de vindbaarheid. 

Echter wordt er ook aangegeven dat de vindbaarheid wellicht ook samenhangt met de doelgroep. De 

https://www.allesoversport.nl/thema/meedoen-door-sport-en-bewegen/sportles-in-de-zorginstelling-omgekeerde-integratie-in-flevoland/
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Figuur 1: Regionaal Netwerk Aangepast Sporten Flevoland 

doelgroep zou namelijk langer wachten met het zoeken van contact. Dronten geeft aan dat de keuze 

om meer vanuit de wijk te werken bijdraagt aan zowel de bereikbaarheid als vindbaarheid. 

4. Regionaal Netwerk Aangepast Sporten Flevoland 
 

In het visiedocument van 2016 is de structuur voor het Netwerk Aangepast Sporten in Flevoland 

vormgegeven. De doelstelling was om in elke gemeente een lokale adviseur aangepast sporten 

(hedendaags buurtsportcoach) te hebben, die afstemming heeft met de coördinator Flevoland 

(hedendaags projectleider Sportservice Flevoland) om geïntegreerd aanbod en programma’s te 

realiseren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Dit netwerk is nog steeds actief aanwezig en komt minimaal twee keer per jaar bijeen om de stand 

van zaken in de provincie en gemeenten te bespreken. Daarnaast worden landelijke trends met 

elkaar besproken en gedeeld. 

Buiten de bijeenkomsten om is er contact met de lokale buurtsportcoaches omtrent de provinciale 

en gemeentelijke ontwikkelingen. 

 

“De rol zoals jullie die nu hebben, ervaar ik als prettig. We worden door Sportservice Flevoland (SSF) 

altijd goed op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen. De meerwaarde van SSF voor ons zit 

in de verbinding tussen zorg, welzijn en sport. SSF kan hierin een rol spelen in relatie tot het netwerk 

dat SSF heeft. Daarnaast zit de meerwaarde in het gemeente overstijgende deel. Dit betekent het 
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delen van goede voorbeelden en het uitwisselen van ervaringen van andere gemeenten. Kortom 

vooral het meedenken in vragen die wij als gemeente hebben.” (Carrefour Noordoostpolder, 2021) 

 

De respondenten geven aan dat zij het Regionaal Netwerk Aangepast Sporten als een waardevol 

instrument zien. De positieve punten die alle buurtsportcoaches noemden, gaan in op het 

uitwisselen van kennis en het signaleren van de nieuwste ontwikkelingen. Daarnaast wordt 

aangegeven dat de meerwaarde ook vooral zit in de onderzoeken die Sportservice Flevoland doet en 

de cijfers die Sportservice Flevoland presenteert. De verschillende onderzoeken en cijfers worden 

door de buurtsportcoaches gebruikt voor beleidstukken en/of het implementeren van bepaalde 

programma’s. De onderstaande uitspraak (ondersteund door andere gemeenten) toont de 

meerwaarde van het regionaal netwerk en de tevredenheid over de rol aan: 

 

“Ik haal altijd inspiratie uit de overleggen met het netwerk. Ik vind het de kracht van Sportservice 

Flevoland dat de inwoner jullie ook weet te vinden voor vragen. Deze vragen worden door jullie dan 

weer uitgezet naar de juiste contactpersonen / gemeenten. De ‘paraplufunctie’ vind ik erg prettig.” 

(De Schoor Almere, 2021) 

 

4.1 De toekomstvisie 
De gemeentelijke visies op het gebied van aangepast sporten zijn de afgelopen jaren steeds verder 

ontwikkeld. Door onder meer de intreding van het Nationaal Sportakkoord is de visie veranderd naar 

een bredere doelgroep. Waar in het verleden ‘gehandicaptensport’ of ‘mensen met een beperking’ 

vaak als een aparte groep werd gezien binnen het gemeentelijk beleid, focust men nu op een 

bredere doelgroep. De term die hieraan gegeven wordt is ‘inclusiviteit’.  

Gemeenten behandelen mensen met een beperking dus als een subgroep in het grotere geheel. In 

dit grotere geheel zijn onder andere mensen vertegenwoordigd uit verschillende culturen, van 

verschillende inkomensgroepen en verschillende seksuele voorkeuren. De kernzinnen die met name 

bij gemeenten worden genoemd zijn: ‘Sporten en bewegen; voor iedereen toegankelijk’ en ‘Sporten 

en bewegen; iedereen kan er levenslang plezier aan beleven.’  

Als Sportservice Flevoland kunnen we concluderen dat de Flevolandse visie is: ‘streven naar een 

inclusieve sportcultuur waarin iedereen een leven lang mee kan doen’.  
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4.2 Uit de doelgroep 
In het onderzoek ‘Onbeperkt sportief 2021’ is bevraagd welke wensen de respondenten hebben en 

hoe de respondenten aankijken tegen de acties die de gemeente moet ondernemen. De 

respondenten vinden het zichtbaar maken van (54%) en het aandacht besteden aan het laten 

sporten van de doelgroep (49%) de grootste actiepunten voor de gemeente waarin zij wonen.  

 

Een relatief veel voorkomend gegeven antwoord bij ‘anders’ was onder meer het makkelijker 

aanvragen van voorzieningen bij de WMO. 

De grootste belemmeringen die mensen met een beperking ervaren zijn de maatregelen rondom 

COVID-19, de plek van het sportaanbod (kan niet in de buurt) en de prijs van de sport (sporten is te 

duur).  

5. Discussie 
 

Kijkend naar de visie van Flevoland en de speerpunten van de gemeenten waarin wordt gestreefd 

naar een inclusieve sportcultuur waarin iedereen een leven lang kan meedoen, kan er worden 

geconstateerd dat er aandacht wordt gegeven aan de zichtbaarheid en de sportstimulering van de 

doelgroep. Zoals vermeld in de paragraaf ‘Sportakkoord’ vallen mensen met een beperking binnen de 

groep waar ook mensen met een andere achtergrond, verschillende geaardheden of een 

taalachterstand zich bevinden  

De keerzijde van deze visie is dat de groep mensen met een beperking onderdeel wordt van een veel 

grotere doelgroep. Hierdoor zou het kunnen zijn dat er in toekomst geen of te weinig specifieke 

programma’s zijn, interventies gedaan worden en/of acties worden ondernomen voor mensen met 

een beperking. Hierdoor kan deze groep, ondanks dat zij onderdeel zijn van een grotere groep en er 

gefocust wordt op een inclusieve sportcultuur, alsnog worden uitgesloten. Het is de taak van onder 

meer (lokale) overheden en sportaanbieders om de juiste balans te blijven vinden tussen acties die 

gericht worden op mensen met een beperking en de gehele doelgroep.  

 

Het klinkt logisch, maar de bovenstaande alinea toont aan dat het belangrijk is rekening te houden 

met het creëren van gelijke kansen. Al helemaal wanneer de inclusieve sport bestaat uit allemaal 

kleinere doelgroepen. Van mensen met een beperking tot mensen met een andere geaardheid. 

Iedere doelgroep heeft andere wensen en behoeften om zich welkom te voelen. Het leveren van 

maatwerk voor de verschillende doelgroepen wordt dus alleen maar belangrijker. Sportservice 
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Flevoland onderstreept het belang van het meedoen van- en het maatwerk leveren voor- de 

verschillende doelgroepen en zet daarom ook middelen in middels projecten waaronder 

Wereldmeiden, Week aangepast sporten, Wees welkom in de sport en Team Flevo.  

 

Deze bovenstaande trend wordt al gesignaleerd bij buurtsportcoaches en kost veel tijd. Doordat 

gemeenten beslissen om voor dezelfde fte’s een grotere doelgroep te moeten bedienen, wordt de 

aandacht voor de mensen met een beperking minder. Hierdoor wordt de kwaliteit voor deze 

specifieke doelgroep verminderd.  

Sport- en welzijnsorganisaties wordt daarom aanbevolen om kritisch mee te denken in de 

taakverdeling binnen de beschikbare uren. Wanneer er een bredere doelgroep aangesproken moet 

worden, zou daar ook een groter budget tegenover moeten staan. Sportservice Flevoland 

ondersteunt en denkt hierin mee met beleidsbepalers.   

 

Daarnaast is het de vraag of de samenleving al klaar is voor een (volledig) inclusieve samenleving. 

Wanneer mensen met een beperking vallen binnen een groter geheel, betekent dit dat de 

sportaanbieders, accommodaties en leden ook klaar moeten zijn voor deze doelgroep. Het mee laten 

doen van mensen met een beperking vraagt naast de toegankelijkheid van de accommodatie en het 

sportaanbod namelijk ook om een andere houding van de reguliere groep sporters. Hoe deze groep 

bij de inclusieve sportcultuur wordt betrokken en hoe deze groep tegenover de inclusieve 

sportcultuur staat, zijn dilemma’s die binnen organisaties en sportaanbieders besproken moeten 

worden.  

 

6. Literatuurlijst 
 
Van den Berg, L & Dummer, E (2021, 15 september). Zo zet je als gemeente in op een inclusief 
sportbeleid. Allesoversport.nl. https://www.allesoversport.nl/thema/beleid/zo-zet-je-als-gemeente-
in-op-een-inclusief-sportbeleid/  
 
Provincie Flevoland. (2019). Samenspel rendeert in Flevoland. 
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2018/14-
november/15:30/DOCUVITP-2293651-v3-Herijkte-sportnota-samenspel-rendeert-in-Flevoland-2019-
2023.PDF  
 
Schijvens, L. (2021, 29 maart). Dit zijn sport en bewegen waard als je een fysieke beperking hebt. 
Allesoversport.nl. https://www.allesoversport.nl/thema/meedoen-door-sport-en-bewegen/dit-zijn-
sport-en-bewegen-waard-als-je-een-fysieke-beperking-hebt/  
 

https://www.allesoversport.nl/thema/beleid/zo-zet-je-als-gemeente-in-op-een-inclusief-sportbeleid/
https://www.allesoversport.nl/thema/beleid/zo-zet-je-als-gemeente-in-op-een-inclusief-sportbeleid/
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2018/14-november/15:30/DOCUVITP-2293651-v3-Herijkte-sportnota-samenspel-rendeert-in-Flevoland-2019-2023.PDF
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2018/14-november/15:30/DOCUVITP-2293651-v3-Herijkte-sportnota-samenspel-rendeert-in-Flevoland-2019-2023.PDF
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2018/14-november/15:30/DOCUVITP-2293651-v3-Herijkte-sportnota-samenspel-rendeert-in-Flevoland-2019-2023.PDF
https://www.allesoversport.nl/thema/meedoen-door-sport-en-bewegen/dit-zijn-sport-en-bewegen-waard-als-je-een-fysieke-beperking-hebt/
https://www.allesoversport.nl/thema/meedoen-door-sport-en-bewegen/dit-zijn-sport-en-bewegen-waard-als-je-een-fysieke-beperking-hebt/

