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Gehandicaptensport en sportverenigingen: een (on)mogelijke combinatie? 

 

INLEIDING 
Mensen met een beperking sporten nog te weinig (Van den Dool & Van Lindert, 2018). Het 

gehandicaptensportprogramma Grenzeloos actief stimuleert de ontwikkeling van passend en 

toegankelijk aanbod in de buurt, door sportaanbieders te ondersteunen bij de versterking en 

ontwikkeling van bestaand en nieuw aanbod. Om dat goed te kunnen doen is inzicht in ervaren 

drempels en stimulansen bij de organisatie van gehandicaptensport cruciaal. Mulier Instituut 

onderzocht bij sportverenigingen welke factoren een rol spelen bij de organisatie van inclusief sporten 

(Van Stam, Brandsema & Van Lindert, 2018). 

METHODE 
Zomer 2018 zijn de sportverenigingen van het Verenigingspanel van het Mulier Instituut online 

bevraagd. Het panel (ruim 2.000 sportverenigingen) is een representatieve afspiegeling van alle 

sportverenigingen in Nederland. Aan de peiling namen 571 sportverenigingen deel. De data zijn 

gewogen voor een representatief beeld. 

RESULTATEN 
Voorlopige resultaten laten zien dat ruim de helft van de sportverenigingen leden met een beperking 

heeft. Het vaakst zijn dit leden met een motorische beperking of mensen met gedragsproblemen. 

Merendeels hebben verenigingen niet meer dan 10 leden met een beperking en is er geen speciaal 

aanbod voor hen. De meeste sportverenigingen zien wel bereidheid om (meer) mensen met een 

beperking in de vereniging op te nemen. Maar vooral een tekort aan (geschikte) vrijwilligers, trainers en 

begeleiders belemmeren verenigingen nog om dit te doen. Tijdens de presentatie gaan we dieper in op 

de ervaren (on)mogelijkheden, drempels en wensen tot ondersteuning van sportverenigingen. 

DISCUSSIE/CONCLUSIE 
Vanaf 2019 is inclusief sporten en bewegen een belangrijk thema van het landelijk sportbeleid. We gaan 

in op de vraag hoe we drempels kunnen wegnemen bij sportaanbieders om die ambitie voor 



gehandicapten waar te maken. Zijn verenigingen geschikt voor deze taak, wie kan daarbij helpen en is de 

sportvereniging wel een eerste keus van de persoon met een beperking? 
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