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Voorwoord
Voor u ligt de scriptie van Puck Schep, in opdracht van Special Olympics Nationale Spelen 2016 (SONS
2016) te Nijmegen. Samen met het sportonderzoeksbureau Mulier Instituut is
Special Olympics Nijmegen (SON) een onderzoek gestart naar de effecten van het sportevenement SONS
2016 op het sportaanbod voor mensen met een verstandelijke beperking in de gemeente Nijmegen. Het
onderzoek is deel van het afstudeertraject aan de opleiding Sport en Bewegingseducatie op de Hogeschool
van Arnhem en Nijmegen.
Naar aanleiding van de vraag van Special Olympics Nederland heb ik onderzoek gedaan naar de effecten
van het nationale evenement in 2016 te Nijmegen. Ik heb mij tijdens het onderzoek verdiept in de wensen
en behoeften van sportverenigingen ten aanzien van het oprichten van een sportaanbod voor mensen met
een verstandelijke beperking. Hiervoor heb ik interviews gehouden met trainers en bestuursleden van
sportverenigingen in Nijmegen. Ik heb geleerd hoe belangrijk de bijdrage van vrijwilligers voor al deze
verenigingen is, iets wat ik zelf niet eerder heb ervaren bij het sporten.
Ik wil de twaalf respondenten bedanken voor hun deelname aan het onderzoek, zonder hen was het
onderzoek niet geslaagd.
Ik wil Daniëlle Groeneveld bedanken voor haar enthousiasme in de eerste maanden, zij is momenteel niet
meer werkzaam voor Special Olympics Nijmegen. Later werd Erik Olde mijn stagebegeleider, Erik volgde
Daniëlle op als voorzitter van SON. Hem wil ik bedanken voor het overnemen van de begeleiding.
Tot slot wil ik Caroline van Lindert (senior onderzoeker) van het Mulier Instituut bedanken
voor haar begeleiding en de verschillende kansen die zij mij bood binnen het Mulier Instituut. Zij heeft mij
met veel geduld geholpen met de wetenschappelijke onderbouwing van dit onderzoek.
Ik heb de afgelopen vijf maanden met veel plezier aan dit onderzoek gewerkt. Behalve dat ik het een
leuk en afwisselend traject vond, heb ik een erg leerzame tijd gehad en ben ik veel te weten gekomen
over het doen van onderzoek. Ik ben tijdens de uitvoering van het onderzoek steeds erg nieuwsgierig
geweest naar de uitkomsten en ik ben blij met de praktische aanbevelingen die eruit volgden. Ik
hoop dit enthousiasme over te brengen in deze scriptie.
In de toekomst wil ik professioneel actief zijn in de gehandicaptensport. Ik vind het belangrijk dat
mensen met welke beperking dan ook dezelfde kansen krijgen als mensen zonder beperking. Ondanks de
vele ontwikkelingen die de afgelopen jaren al hebben plaatsvonden binnen de gehandicaptensport, zijn er
nog veel verbeteringen mogelijk. Ik draag hier graag een steentje aan bij. Het uitvoeren van dit onderzoek
heeft mij hierin –opnieuw- bevestigd.

Puck Schep,
Utrecht, januari 2016
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Samenvatting
Het sportonderzoeksbureau Mulier Instituut heeft samen met Special Olympics Nijmegen een onderzoek
uitgevoerd naar het optimaal benutten van het sportevenement Special Olympics Nationale Spelen 2016.
Special Olympics Nederland is een organisatie die sportevenementen organiseert voor mensen met een
verstandelijke beperking, zowel nationaal als regionaal. Dit jaar vindt de Nationale editie plaats in de
gemeente Nijmegen. Voor elke editie wordt er een organisatie opgericht binnen de gemeente, voor een
duur van twee jaar. Na het evenement komt Special Olympics Nijmegen te vervallen. Het effect van het
evenement op het aanbod van sportverenigingen aan mensen met een verstandelijke beperking in de
betreffende gemeente is niet eerder onderzocht.
De doelstelling van het onderzoek luidt:
Het doel van het onderzoek is het doen van aanbevelingen aan Special Olympics Nijmegen om het
sportevenement Special Olympics 2016 optimaal te benutten voor het vergroten van het sportaanbod voor
gehandicapten in de gemeente Nijmegen
door…
de invloed te onderzoeken van het evenement op het wegnemen van de drempels die sportverenigingen
ervaren om een sportaanbod te creëren voor gehandicapten.
Het theoretisch kader onderzoekt de relatie tussen de onafhankelijke variabele ‘het benutten van het
sportevenement, Special Olympics Nationale Spelen 2016’ en de afhankelijke variabele ’het sportaanbod
voor mensen met een handicap bij sportverenigingen in gemeente Nijmegen’. Vervolgens zijn zes
verenigingen geïnterviewd met een sportaanbod voor mensen met een verstandelijke beperking en zes
verenigingen zonder sportaanbod voor mensen met een verstandelijke beperking. De verenigingen
kwamen uit de gemeente Nijmegen.
Uit het theoretisch kader zijn de volgende dimensies naar voren gekomen: drempels, ontwikkelen G-sport,
sportmarketing, participatie en kennisontwikkeling. Aan de hand van de dimensies is er een vragenlijst
opgesteld en zijn de verenigingen geïnterviewd.
Een aantal belangrijke resultaten kwamen uit de interviews naar voren. Zo blijkt dat er sprake is van een
groot kennisgebrek, bij zowel vereniging mét aanbod als verenigingen zonder aanbod. Er is onvoldoende
inzicht in de drempels die verstandelijk beperkte deelnemers ervaren en waar de verenigingen op in zouden
moeten spelen. Ook kennis over subsidiemogelijkheden ontbreekt veelal.
Het belangrijkste resultaat is dat het voor verenigingen met een G- aanbod moeilijk is om het bestaande
aanbod te behouden en te versterken. Dit krijgt voorrang boven het creëren van nieuw aanbod. Om het
bestaande aanbod te behouden is het van belang dat er voldoende draagvlak is bij een vereniging. Het
creëren van voldoende draagvlak bij verenigingen met een sportaanbod voor verstandelijk beperkten is dan
ook de eerste aanbeveling voor Special Olympics Nijmegen. Hiervoor zijn voldoende vrijwilligers nodig, de
accommodatie moet geschikt zijn en er moet voldoende belangstelling van deelnemers zijn. Er kan gesteld
worden dat er beter twintig mensen met een verstandelijke beperking op één verenigingen kunnen sporten
dan vijf mensen op vier verschillende verenigingen.
Om meer draagvlak te creëren is het belangrijk dat er wordt samengewerkt. Dit is dan ook de tweede
aanbeveling aan Special Olympics Nijmegen. De samenwerking moet plaatsvinden tussen
sportverenigingen, zorginstellingen, gemeenten, woongroepen en scholen voor kinderen met een
verstandelijke beperking. De gemeente Nijmegen heeft verschillende zorginstellingen en woongroepen die
over veel kennis beschikken en waar potentiële deelnemers voor het G-team wonen. Op deze manier kan
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bestaande kennis en faciliteiten beter worden benut en kunnen er mogelijkheden worden gecreëerd voor
zowel aanbieders als afnemers van G sport.
Special Olympics kan dienen als schakel om deze partijen bij elkaar te brengen. Door een bijeenkomst te
organiseren voor de betrokken partijen kan er contact worden gelegd. Vragen kunnen tijdens deze
bijeenkomst worden beantwoord door de juiste partij. Special Olympics beschikt over het juiste netwerk,
heeft een visie op het creëren van sportaanbod voor gehandicapten en heeft kennis in huis. Na een
dergelijke bijeenkomst, georganiseerd door Special Olympics, kunnen verenigingen een weloverwogen
beslissing nemen om wel of geen sportaanbod te creëren voor gehandicapten.
De resultaten van het onderzoek hebben een helder beeld geschetst waar de verschillen en
overeenkomsten liggen tussen verenigingen met een sportaanbod voor gehandicapten en verenigingen
zonder sportaanbod voor gehandicapten. Er kan na onderzoek verondersteld worden dat het belangrijk is
te investeren in het huidige sportaanbod voor gehandicapten, dit heeft voorrang op het creëren van een
nieuw aanbod. Ook is er inzicht gegeven in de rol die Special Olympics Nijmegen kan aannemen om het
evenement zo optimaal mogelijk te benutten en verenigingen te ondersteunen met hun aanbod. Hun
belangrijkste taak is het dienen als schakel tussen de verschillende partijen. Het effect op langere termijn
zal een toename van het sportaanbod voor gehandicapten zijn.

‘Alleen loop je sneller, samen loop je verder’
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1. Inleiding
1.1 Aanleiding
In de aanleiding zal het maatschappelijke probleem naar voren worden gebracht. Daarnaast worden de
organisaties die betrokken zijn bij het onderzoek omschreven en hun relatie met het maatschappelijke
probleem. Tot slot komt het doel van het onderzoek naar voren.
1.1.1 Maatschappelijk probleem
‘’Sporten is voor iedereen!’’ Zo luidt het motto van Stichting (ON)beperkt sportief anno 2013. Echter sporten
is nog geen feit voor iedereen in Nederland. Zo blijkt uit de monitor (ON)beperkt sportief 2013 (von Heijden,
van de Dool, van Lindert, & Breedveld, 2013) dat slechts 29 procent van de mensen met een matige of
ernstige lichamelijke handicap voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NISB). Dit in
tegenstelling tot 59 procent van de mensen zonder lichamelijke handicap (Von Heijden, et al, 2013). De
NNGB voor volwassenen tussen de 18 en 55 jaar is een dagelijkse matig intensieve beweging van minimaal
een half uur (Hildebrandt, 2008/2009).
Sporten en bewegen is gezond, zowel voor mensen met als zonder handicap. Zo bleek uit het onderzoek
van het Trimbos Instituut Utrecht dat sporters minder vaak psychische stoornissen hebben dan nietsporters. Daarnaast kwam naar voren dat sporters minder vaak last hebben van lichamelijke aandoeningen
(Ten Have, De Graaf, & Monshouwe, 2009). Des te meer reden om sport te stimuleren. Uit een interview
met Ragna Schapendonk, project manager Special Olympics Nederland, kwam naar voren dat vooral
mensen met een handicap een extra zetje in de rug nodig hebben. Zo vertelde zij dat mensen met een
handicap vaak financieel afhankelijk zijn. De familie draagt financieel bij aan hobby’s en vakanties. Door
sporten worden mensen met een handicap zelfredzamer, dit zorgt vervolgens weer voor lagere zorgkosten
(Schapendonk, 2015).
Motorische handicap
In de monitor (ON)beperkt sportief uit 2013 kwam naar voren dat 85 procent van de mensen met een
handicap die minimaal één keer per jaar actief zijn geweest, sport vanwege het stimuleren van hun
gezondheid. Volgens de RSO-richtlijn kan iemand een sporter zijn zonder in beweging te komen. Deze norm
is namelijk niet gerelateerd aan intensiteit en duur van de activiteit, maar een deelname van minimaal 12
maal per jaar (Hoekman & Van den Dool, 2010). Bijna de helft van de mensen met een motorische handicap
geeft aan te sporten voor het plezier, een derde van hen sport voor de gezelligheid. De mensen met een
motorische handicap ervaren echter ook knelpunten. Door 41 procent van de respondenten wordt
aangegeven dat de omgevingsfactoren als grootste knelpunt worden ervaren (Von Heijden, et al, 2013).
Verstandelijke handicap
Driekwart van de mensen met een verstandelijke handicap heeft het afgelopen jaar aan sportieve
activiteiten deelgenomen. Daarnaast is momenteel een derde van de sporters met een licht of matige
verstandelijke beperking lid van een sportvereniging. De helft van de sporters met een verstandelijke
beperking ervaart geen belemmeringen. Het aantal niet-sporters dat aangeeft niet te sporten omdat de
gezondheid het niet toelaat, is gestegen van 79 procent naar 90 procent. Er kan gesteld worden dat er te
weinig laagdrempelig sportaanbod gecreëerd wordt voor zowel mensen met een verstandelijke als met een
motorische beperking(Von Heijden, et al, 2013).
Door onderzoek te doen naar gehandicaptensport proberen verschillende partijen zoals gemeente en nonprofit organisaties, stukje bij beetje het sportaanbod voor gehandicapten te vergroten. Eerder onderzoek
als (ON)beperkt sportief 2013(Von Heijden, et al, 2013) heeft aangetoond wat sportverenigingen als
drempels ervaren voor wat betreft het oprichten van een sportaanbod voor gehandicapten. Nog niet
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eerder is onderzocht welke bijdrage een sportevenement kan leveren aan het wegnemen van de drempels
met als doel het vergroten van het sportaanbod voor gehandicapten.
1.1.2 Beschrijving organisatie(s) en relatie maatschappelijke probleem
Special Olympics is ’s werelds grootste sportorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Zij
organiseren sportevenementen voor mensen met een verstandelijke beperking die ouder zijn dan acht jaar
en die minimaal zes maanden hebben getraind in de betreffende tak van sport. Deze evenementen worden
mogelijk gemaakt door miljoenen vrijwilligers. Special Olympics activiteiten vinden zowel lokaal, regionaal,
nationaal als internationaal plaats. Special Olympics kent 30 officiële takken van sport, waarvoor Special
Olympics sportreglementen zijn opgesteld (Special Olympics). Het sportevenement maakt het voor mensen
met een verstandelijke beperking mogelijk dingen te doen die behoren tot de ‘’gewone’’ dingen. Door het
onderzoek nauwkeurig uit te voeren zal dit als gevolg hebben dat meer verenigingen een weloverwogen
keuze maken om een sportaanbod te creëren voor mensen met een verstandelijke beperking. Op de
langere termijn zal dit als gevolg hebben dat meer mensen met een verstandelijke beperking gaan sporten.
Het maatschappelijke probleem wordt hierdoor verkleind.
1.1.3 Evenement Special Olympics Nationale Spelen 2016
Special Olympics vindt elk 5 jaar internationaal plaats. In 2015 vond het evenement in Los Angeles plaats.
Om de twee jaar vindt het evenement Special Olympics Nationale Spelen plaats in Nederland. De vorige
editie vond plaats op 13, 14 en 15 juni in Heerenveen en Sneek te Friesland. Wat daadwerkelijk de bijdrage is
geweest aan het vergroten van het sportaanbod voor gehandicapten is niet naar voren gekomen tijdens de
evaluatie. Bekend is dat na het evenement de Friese zeilscholen Frisia uit Grou en VAST uit Burgum een
sportaanbod hebben gecreëerd voor gehandicapten. Of dit daadwerkelijk een gevolg is van het evenement
is onbekend (Wallendal & Wallendal, 2014).

1.2 Projectkader
1.2.1 Doel Special Olympics
Special Olympics Nationale Spelen 2016 vindt plaats in Nijmegen. Special Olympics Nederland streeft naar
een groter sportaanbod voor mensen met een verstandelijke beperking. Zij zijn ervan overtuigd dat sport
een positieve invloed heeft op de kwaliteit van leven voor mensen met een verstandelijke beperking.
Special Olympics levert niet alleen een belangrijke bijdrage aan het fysieke, mentale en sociale welzijn van
de sporters, maar levert daarnaast ook een belangrijke bijdrage aan een positieve beeldvorming van
mensen met een verstandelijke beperking als volwaardige burgers van onze samenleving (Special
Olympics). Tot slot zijn zij ervan overtuigd dat het sportevenement een positieve bijdrage heeft wat betreft
het zelfvertrouwen en zelfredzaamheid van de deelnemers, zo kwam uit het interview met Ragna
Schapendonk (Schapendonk, 2015).
Wanneer Special Olympics zich richt op de regionale en nationale spelen worden er verschillende
gemeentes betrokken. Op deze manier probeert elke gemeente zijn steentje bij te dragen aan het in
beweging brengen van mensen met een verstandelijke beperking. Special Olympics betrekt
sportverenigingen in de betreffende gemeente bij de voorbereiding en het evenement zelf. Zo maken de
sportverenigingen en de doelgroep kennis met elkaar (Markink, 2015).
De organisatie ziet daarbij wel een aantal uitdagingen. Hoe kan Special Olympics het evenement optimaal
benutten om het aantal G-teams binnen de gemeente te verhogen? Wat kan de organisatie naast het
organiseren van de kennismaking nog doen om de sportverenigingen ervan te overtuigen een sportaanbod
te creëren voor gehandicapten op te richten? En wanneer het sportaanbod er daadwerkelijk is, hoe wordt
er dan gezorgd voor voldoende draagvlak?
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Het Mulier instituut is gevraagd onderzoek te doen naar verschillende bewegingen binnen de
gehandicaptensport. Het Mulier Instituut is een onafhankelijke en landelijk opererende stichting en werkt
zonder winstoogmerk. Het doel van het Mulier Instituut is het bevorderen van de sociaalwetenschappelijke
kennisontwikkeling en beleidseffectiviteit op het gebied van sport. Het onderzoek zal begeleid worden
door Caroline van Lindert. Caroline van Lindert doet onderzoek binnen het thema gehandicaptensport en
buurtsportcoaches. Daarnaast is zij auteur van verschillende rapporten als ‘(ON)beperkt sportief’ en
‘Sporten voor gehandicapten, naar topsportniveau?’ (Mulier Instituut)
1.2.2 Kennisvraag
Het doel van het onderzoek is inzicht krijgen in ten eerste de belemmeringen die de sportverenigingen in
Nijmegen ervan weerhouden om een sportaanbod te creëren voor mensen met een handicap en ten
tweede welke bijdrage het evenement Special Olympics 2016 kan leveren om deze belemmeringen te
beperken of weg te nemen. Het onderzoek zal leiden tot twee concrete aanbevelingen aan Special
Olympics Nationale Spelen Nijmegen. In de aanbevelingen staan concrete activiteiten die zij dienen uit te
voeren tijdens de aanloop van het evenement.
De aanbevelingen zijn gebaseerd op de resultaten uit de interviews. De interviewvragen zijn gebaseerd op
het theoretisch kader en het daaruit voort gekomen definitief conceptueel model. De onderzoeker zal de
interviews afnemen, daarnaast zal de theorie getoetst worden door een deskundige werkzaam bij het
sportonderzoeksbureau Mulier Instituut. Deze deskundige begeleidt ook het verloop van het onderzoek.
Special Olympics Nederland streeft naar een groter sportaanbod voor mensen met een verstandelijke
beperking in heel Nederland. Door te onderzoeken waar de drempels liggen voor verenigingen ten aanzien
van het creëren van een sportaanbod voor verstandelijk beperkten en hoe het evenement hierop in kan
spelen wordt de kans op meer G-teams vergroot. Het is hierbij van belang dat Special Olympics Nijmegen
inzicht krijgt in de verwachtingen die de verenigingen hebben van het evenement en van Special Olympics
Nijmegen. Pas dan kan Special Olympics Nijmegen een passend aanbod creëren, afgestemd op de vragen
van zowel de doelgroep als verenigingen. Het onderzoek kan ook worden toegepast op volgende edities.

1.3 Globaal conceptueel model
Uit de aanleiding en de kennisvraag blijkt dat er twee cruciale kernbegrippen zijn, ook wel variabelen
genoemd. Het onderzoek zal zich richten op de variabelen: sportaanbod voor gehandicapten bij
sportverenigingen in de gemeente Nijmegen en het benutten van het sportevenement Special Olympics
Nationale Spelen 2016.
In figuur 1.1 is het conceptueel weergegeven met in de pijl de verwachte relatie weergegeven.

Benutten van het
sportevenement,
Special Olympics
Nationale Spelen 2016.

+

Het sportaanbod voor
mensen met een handicap
bij sportverenigingen in de
gemeente Nijmegen.

Figuur 1.1 Globaal Conceptueel model
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1.4 Doelstelling
Een doelstelling geeft aan wat men met het huidige probleem gaat doen. De doelstelling bestaat uit twee
delen, het eerste gedeelte is een omschrijving van de bijdrage van het onderzoek aan de oplossing van het
probleem. Het tweede deel is op een kernachtige manier beschrijven op welke manier de bijdrage zal
worden geleverd (Doorewaard & Verschuren, 2015).
Het doel van het onderzoek is het doen van aanbevelingen aan Special Olympics Nijmegen om het
sportevenement Special Olympics 2016 optimaal te benutten voor het vergroten van het sportaanbod voor
gehandicapten in de gemeente Nijmegen
door…
de invloed te onderzoeken van het evenement op het wegnemen van de drempels die sportverenigingen
ervaren om een sportaanbod te creëren voor gehandicapten.

1.5 Onderzoeksmodel
Het onderzoeksmodel is een schematische weergave van het verloop van het onderzoek. Hierin is het
globale doel te vinden en de stappen die ondernomen moeten worden om dit doel te behalen. Als het
onderzoeksmodel gemaakt is kun je in één oogopslag zien hoe het onderzoek is opgebouwd (Doorewaard
& Verschuren, 2015).

A

B

C

D

Sportverenigingen met
een aanbod voor
gehandicapten
Theorie invloed van
sportevenementen
op de maatschappij

Theorie drempels
sportverenigingen
ten aanzien van
gehandicaptensport

Data analyseren

Het benutten van
het sportevenement
Special Olympics
Nationale Spelen
2016

+

Sportaanbod vergroten
bij de sportvereniging in
de gemeente Nijmegen

Aanbeveling

Data analyseren
Sportverenigingen
zonder aanbod voor
gehandicapten
Figuur 1.2 Onderzoeksmodel

Allereerst zal er theorie worden verzameld over de sportdeelname van mensen met een handicap. Omdat
Special Olympics sport organiseert voor mensen met een verstandelijke beperking is hier op ingezoomd.
Ook zal er gezocht worden naar maatschappelijke effecten van sportevenementen op de samenleving. Tot
slot wordt er onderzocht waar voor de verenigingen drempels liggen ten aanzien van het creëren van een
sportaanbod voor mensen met een verstandelijke beperking (kolom A). Het resultaat van het
literatuuronderzoek in kolom A is het definitief conceptueel model. De kennisvraag zal onderzocht worden
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aan de hand van een kwalitatief onderzoek. In kolom B wordt de op het definitief conceptueel model
gebaseerde vragenlijst voorgelegd aan sportverenigingen met en zonder aanbod. Vanuit deze diepte interviews zal naar voren komen wat de belemmeringen en drempels van de sportverenigingen zijn zonder
sportaanbod voor gehandicapten. De interviews zullen vergeleken worden met de al bekende theorie over
de belemmeringen ten aanzien van het creëren van een sportaanbod voor gehandicapten (kolom C). Ook
zal er gevraagd worden naar wat het evenement Special Olympics Nationale Spelen 2016 kan bijdragen aan
het wegnemen van deze drempels. De sportverenigingen die al een aanbod hebben worden bevraagd op
de moeilijkheid van het creëren van het sportaanbod. Daarnaast zal hen gevraagd worden wat zij
verwachten van het evenement Special Olympics Nationale Spelen 2016 en de organisatie Special Olympics
Nijmegen.
Ook betrokken partijen (als gemeente en Special Olympics Nederland) worden geïnterviewd om betere
resultaten te kunnen leveren. De interviews zijn niet meegenomen in het theoretisch kader. De
onderzoeker heeft de interviews gebruikt om het doelstelling van het onderzoek af te bakenen.
Tot slot wordt er een aanbeveling geschreven (kolom D) met daarin actiepunten die de organisatie van
SONS 2016 kan ondernemen om het evenement zo optimaal mogelijk te benutten. Dit zal leiden tot het
doel: het vergroten van het sportaanbod voor mensen met een handicap in de gemeente Nijmegen.

1.6 Vraagstelling
Een vraagstelling is een geheel van vragen die in het onderzoek beantwoord gaan worden. In dit onderzoek
zal er onderscheid worden gemaakt tussen een hoofdvraag, een theoretische deelvraag, een empirische
deelvraag en een analytische deelvraag. Aan de hand van de deelvragen wordt de benodigde kennis
verzameld en geanalyseerd die nodig is om de hoofdvraag te beantwoorden. De deelvragen zorgen voor
sturing in het onderzoeksproces (Doorewaard, Kil & Van de Ven, 2015).
Onderzoeksvraag:
Welke invloed kan het sportevenement Special Olympics Nationale Spelen 2016 hebben op het wegnemen van
belemmeringen bij sportverenigingen in de gemeente Nijmegen om te komen tot sportaanbod voor mensen
met een verstandelijke handicap?
Theoretische deelvraag:
Wat is er vanuit de theorie bekend over de invloed van sportevenementen op het vergroten van het
sportaanbod voor gehandicapten bij sportverenigingen?
Deze deelvraag zal beantwoord worden in hoofdstuk twee.
Empirische deelvraag:
Wat is de mening van de sportverenigingen in Nijmegen ten aanzien van de belemmeringen om wel of juist
geen sportaanbod voor gehandicapten te creëren en de mogelijkheden van de Special Olympics om te helpen
deze belemmeringen weg te nemen?
Deze vraag zal beantwoord worden in hoofdstuk vier.
Analytische deelvraag:
Wat zijn de verschillen in mening tussen sportverenigingen die wel een sportaanbod voor gehandicapten
hebben en verenigingen die geen sportaanbod hebben voor gehandicapten ten aanzien van het
sportevenement Special Olympics Nationale Spelen 2016 en het benutten van het evenement om het
sportaanbod voor gehandicapten in Nijmegen te vergroten?
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Op basis van het antwoord op de analytische deelvraag in hoofdstuk vijf kunnen de aanbevelingen worden
geformuleerd in hoofdstuk zeven en daarmee is het doel van het onderzoek bereikt.

1.7 Begripsbepaling
Gehandicapten: In het onderzoek wordt onder gehandicapten verstaan: mensen met een motorische of
verstandelijke beperking. Specifiek wordt in gezoomd op de mensen met een verstandelijke beperking,
omdat het evenement voor deze doelgroep georganiseerd wordt. Mensen met een verstandelijke
beperking hebben een beperking in het intellectuele functioneren, wat gevolgen heeft voor de
zelfredzaamheid (Roosendaal & Back, 2009).
Sportaanbod voor gehandicapten: In het onderzoek wordt het sportaanbod voor gehandicapten gezien als
het hebben van een sportmogelijkheid voor iemand met een verstandelijke beperking. Een G-team is een
sportteam dat specifiek opgericht is voor mensen met een motorische of verstandelijke beperking. Deze Gteams zijn te vinden via www.unieksporten.nl. Wanneer een sportvereniging, in dit geval binnen de
gemeente Nijmegen, een geregistreerd G-team heeft, heeft hij een aanbod ongedacht de tak van sport. De
geïnterviewde verenigingen met aanbod zijn dan ook te vinden via de website www.unieksporten.nl
(UniekSporten).
Benutten van het evenement: Wanneer er in dit onderzoek gesproken wordt over het benutten van het
evenement, wordt er op een positieve manier en optimaal ‘gebruik’ maken bedoeld. Hoe kan de organisatie
het evenement gebruiken om bepaalde doelen te bereiken (van Dale).
Belemmeringen/drempels: In dit onderzoek worden drempels beschouwd als belemmeringen van
sportverenigingen die actie tegenhoudt. Bepaalde redenen waarom er geen sportaanbod is voor
gehandicapten binnen de vereniging(Von Heijden, et al, 2013).

1.8 Relevantie
Praktische relevantie: Het onderzoek zal op de eerste plaats een bijdrage leveren in de praktijk. De
aanbeveling zal invloed hebben op het verloop van de organisatie van het sportevenement SONS 2016.
Wanneer de aanbevelingen opgevolgd zullen worden, zal de organisatie van Special Olympics maatregelen
moeten nemen. Deze acties zullen de laatste vijf maanden van de organisatie plaatsvinden. Special
Olympics zal bijvoorbeeld verenigingen op een andere manier moeten benaderen. Ook zullen er partijen op
een andere manier betrokken worden. Wanneer dit onderzoek niet gedaan zal worden vindt er een ander
verloop van de organisatie van het evenement plaats. Met de resultaten zal de kans op een succesvol
evenement toenemen. Special Olympics Nijmegen is erg druk met de organisatie van het evenement en
heeft geen tijd en geld beschikbaar voor onderzoek. Toch is een onderzoek van belang gezien de resultaten
ook van invloed kunnen zijn op volgende edities. Om de twee jaar vinden de Nationale spelen plaats. De
manier waarop het evenement optimaal benut kan worden, kan in verschillende gemeente toegepast
worden.
Theoretische relevantie: Een aantal theorieën wijst uit wat de belemmeringen van sportverenigingen zijn
ten aanzien van het aanbieden van een sportaanbod voor gehandicapten. Zo kwam in de monitor
(ON)beperkt sportief 203 naar voren dat het missen van kennis over de doelgroep als een grote
belemmering wordt ervaren(Von Heijden, et al, 2013). Echter is er nog niet eerder onderzoek gedaan hoe
een evenement als SONS 2016 van invloed kan zijn op het sportaanbod voor mensen met een beperking.
Wel wijzen verschillende theorieën uit welke maatschappelijke bijdragen een sportevenement op de
maatschappij heeft. Echter is er nog niks bekend over sportevenementen specifiek gericht op mensen met
een verstandelijke beperking. Het onderzoek is dan ook erg vernieuwend en zeer relevant voor de
organisatie.
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Maatschappelijke relevantie: Sporten is gezond, maar helaas niet voor iedereen vanzelfsprekend. Zo blijkt
uit onderzoek (ON)beperkt sportief 2013 dat slechts 29 procent van de mensen met een lichamelijk handicap
wekelijks actief is. Dit in tegenstelling tot 59 procent van de mensen zonder lichamelijke handicap (Von
Heijden, et al, 2013).
Door meer inzicht te verschaffen in drempels kunnen er specifieke acties worden ondernomen om deze
drempels weg te nemen. Deze acties kunnen bijvoorbeeld bijeenkomsten of side-evenementen zijn. Op
deze manier kan er sneller en efficiënter gewerkt worden aan een gezonde maatschappij. Wanneer de
deelnemers zelfredzamer worden, zal dit een positieve bijdrage leveren in de zorg. Op langere termijn
zullen er minder zorgkosten zijn waardoor er meer geld over is voor andere belangrijke maatschappelijke
aspecten.
Belangen sport- en bewegingseducatie: Een afgestudeerde beweegagoog krijgt iedereen in beweging. Zij
zijn opgeleid om beweegprogramma’s op te stellen en zo specifieke doelgroepen in beweging te brengen.
Dit om de algemene gezondheid van de samenleving te verbeteren. Daarnaast leren zij om te kijken vanuit
de blik van sportaanbieders. Op deze manier krijgen zij inzicht in zowel het aanbod als de vraagkant van
sport en bewegen.
Wanneer, zoals in dit onderzoek, een beweegagoog meer inzicht krijgt in de belemmeringen van de partijen
kan de aanbeveling hierop afgestemd worden. De beweegagoog beschikt over voldoende kennis om de
aanbevelingen realistisch en professioneel aan te dragen. Mede door de vele ervaring die de beweegagoog
heeft opgedaan, op het gebied van sport en organisatie.
De combinatie tussen een praktijkorganisatie(Special Olympics) en een onderzoeksorganisatie(Mulier
Instituut) maakt het onderzoek een leerzaam traject. De kennis die wordt opgedaan bij de
onderzoeksorganisatie kan direct worden toegepast op de praktijkorganisatie. Daarnaast zijn het twee
verschillende bedrijven, Special Olympics is een stichting en het Mulier Instituut een non-profit organisatie.
Door bij beide bedrijven actief te zijn heeft de student de mogelijkheid zich breed te oriënteren.

1.9 Leeswijzer
In hoofdstuk één leest u over het maatschappelijke probleem en de relatie daarvan met de organisaties.
In hoofdstuk twee leest u wat er in de theorie al bekend is over de actuele onderwerpen. De afhankelijke en
onafhankelijke variabele worden beschreven en door middel van literatuur onderzocht. In hoofdstuk drie is
beschreven welke instrumenten gebruikt zijn om het onderzoek mogelijk te maken. Daarnaast komt naar
voren wat voor soort onderzoek het betreft. De resultaten van de interviews vindt u terug in hoofdstuk
vier. In hoofdstuk vijf is op basis van de resultaten een conclusie getrokken. Hoofdstuk zes bevat de
discussie. De resultaten van de interviews worden in discussie genomen. Er wordt gekeken naar verschillen
en overeenkomsten tussen de interviews en de al bekende theorie. Tot slot vindt u in hoofdstuk zeven de
aanbeveling voor Special Olympics. In de aanbeveling komt naar voren wat de organisatie van Special
Olympics Nationale Spelen 2016 kan doen tijdens de voorbereiding en de gedurende het evenement om het
sportaanbod voor gehandicapten in de gemeente Nijmegen te vergroten.
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2. Theoretisch kader
De theoretische deelvraag wordt in het theoretisch kader beantwoord. De deelvraag voor het onderzoek
luidt als volgt:
Wat is er vanuit de theorie bekend over de invloed van sportevenementen op het vergroten van het
sportaanbod voor gehandicapten bij sportverenigingen?
In deze deelvraag is het vergroten van het sportaanbod voor gehandicapten afhankelijk van het benutten
van sportevenementen. In figuur 2.1 wordt de relatie tussen deze twee variabelen weergegeven. De
gevonden literatuur is afkomstig uit de bibliotheek van het Mulier Instituut, Google Scholar, verschillende
rapportages en doorverwezen literatuur. Resulterend in een definitief conceptueel model dat de basis
vormt voor het meetinstrument. In het theoretisch kader worden de kernbegrippen omgezet tot meetbare
instrumenten. Hieruit volgt een definitief conceptueel model waarin de dimensies en indicatoren benoemd
zijn. Deze begrippen vormen de basis voor het meetinstrument, een diepte interview. Met de resultaten uit
het interview zal vervolgens de theoretische deelvraag beantwoordt worden.

Benutten van het
sportevenement, Special
Olympics Nationale
Spelen 2016

+

Het sportaanbod voor
mensen met een
handicap bij
sportverenigingen

Figuur 2.1 Globaal Conceptueel Model

2.1 Benutten van sportevenementen Special Olympics 2016
In deze paragraaf wordt beschreven welke dimensies van het benutten van sportevenementen van belang
zijn voor het bereiken van de doelstelling, het vergroten van het sportaanbod in gemeente Nijmegen. De
verschillende maatschappelijke effecten die met sportevenementen gerealiseerd kunnen worden is groot.
In de monitor Sportevenementen in Nederland (Hover, Straatmeijer & Breedveld, 2014) worden er zeven
clusters onderscheiden om deze effecten in te plaatsen. Daarnaast worden er bij elk cluster wenselijke en
onwenselijke verschijningsvormen beschreven. Deze verschijningsvormen kunnen ook niet beïnvloedbare
effect genoemd worden.
In de tabel (zie onder) zijn sportmarketing en kennisontwikkeling geaccentueerd, omdat Special Olympics
streeft naar een groei in sportdeelname, wat een gewenst effect is van sportmarketing. Special Olympics
streeft naar een groei in sportdeelname onder de mensen met een verstandelijke beperking. Door middel
van sportmarketing kan het doel wat Special Olympics heeft gesteld bereikt worden. Daarnaast is een
evenement een vorm van sportmarketing. Er is momenteel onbekend of er sprake is van een kennisgebrek.
Omdat de kennis die met dit onderzoek wordt opgedaan gebruikt kan worden in de toekomst, is
kennisontwikkeling ook geaccentueerd.

14

Thema/cluster

Wenselijk

Onwenselijk

1

Gezondheid (fysiek en geestelijk)

Gezond aanbod voedingsmiddelen, stimulans
voldoende beweging, gevarieerd en gezond eten

2

Sportmarketing

3

Participatie en cohesie

Positieve impuls voor imago sporttak, groei
sportdeelname
Verbeteren sociale samenhang en relaties,
stimulans recreatieve sportdeelname, trots

4

Economie en placemarketing

Additionele besteding, verlenging verblijfsduur
bezoekers/deelnemers, groei toerisme,
netwerken, versterking placemarketing

5

Accommodatie en infrastructuur

Versnelling geplande revitalisatie gebied,
toekomstbesteding infrastructuur en
accommodaties

6

Milieu

Milieuvriendelijk vervoer (fiets, OV, elektrische
auto), milieuvriendelijk inkoopbeleid (regionaal),
locatie met laag energieverbruik

7

Kennisontwikkeling en educatie

Optimaal gebruik aanstaande kennis,
leerervaring borgen en delen, betrekken jeugd
en onderwijs

Ongezond aanbod
voedingsmiddelen, excessief
alcohol gebruik
Negatief effect imago
sporttak, negatieve publiciteit
Sociale segregatie,
ontmoediging recreatieve
sportdeelname,
spanning/rivaliteit tussen
bezoekers
Beperkten additionele
besteding, weglekeffect,
verdringing, goede
alternatieve investering
Slechte
arbeidsomstandigheden
tijdens bouw, gebied,
infrastructuur en
accommodatie niet
toekomstbestendig
Milieuonvriendelijk vervoer
(auto en vliegtuig),
milieuonvriendelijk
inkoopbeleid (niet regionaal),
locatie met hoog
energieverbruik
Concurrentie remt delen van
kennis

Tabel 2.1 Categorisering van maatschappelijke thema’s en wenselijke en onwenselijke verschijningsvormen (Hover,
Straatmeijer, & Breedveld, 2014). Aangepast

Er is gekeken naar het benutten van de sportevenementen, door te kijken naar de invloed van
sportevenementen op de samenleving in Nederland. Sportevenementen zijn een snel groeiende trend in
Nederland. In Nederland wordt er massaal gekeken naar en deelgenomen aan evenementen van WK’s tot
de Mariekeloop. Er vinden in Nederland jaarlijks 600 sportevenementen plaats. Vier op de tien volwassenen
(5,4 miljoen mensen) bezoekt minimaal één keer per jaar een sportevenement. Daarnaast waren in
2012/2013 sportevenementen goed voor ruim 77miljoen bezoekers (Hover, Straatmeijer, & Breedveld, 2014).

Dimensies benutten sportevenement
Verschillende projecten en organisaties streven ernaar de sportdeelname binnen Nederland te vergroten.
Een voorbeeld hiervan is de softbalbond in Haarlem. Zij richtten een evenement op (WK softbal) met als
doel de sportparticipatie te vergroten binnen de vereniging. Door zich te richten op een aantal
deelgebieden verwachten zij dit doel te behalen. De deelgebieden zijn: Participatie & Cohesie en Beleving &
Ervaring. Dit is één van de voorbeelden waar evenementen worden ingezet om de sportparticipatie te
vergroten. Het evenement is in dit geval een ‘middel’ om een doel te bereiken. Het doel van Special
Olympics is de sportparticipatie binnen de gehandicaptensport te vergroten. Ook zij zetten sport in als
middel om het maatschappelijke doel, integratie, te bereiken. Participatie speelt in het onderzoek dus een
belangrijke rol.
Daarnaast beoogt Special Olympics Nederland een groei in de sportdeelname van mensen met een
verstandelijke beperking te bereiken. Dit is een positief gevolg van sportmarketing (zie tabel 2.1). Ook het
positieve imago komt in de tabel naar voren als gevolg van sportmarketing. Special Olympics zet
gehandicaptensport door middel van het evenement op een positieve manier op de kaart.
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Het vergroten van de participatie wordt door de softbalbond nagestreefd door zich te richten op: open
dagen & clinics, scholentoernooien en de jeugd sportpas (Pauw & Verschoor, 2014). Dit zijn verschillende
vormen van marketing. Maar wat is marketing nou eigenlijk? Marketing is niet alleen reclame maken en
verkopen, marketing is ook een focus op de behoefte van de afnemers. Dit kunnen zowel de eindafnemers
(kopers) als tussenafnemers zijn (partners) (Colijn & Kok, 2007). Het evenement zich richt op de behoefte
van de eindafnemers, sporters met een verstandelijke beperking en daarom kan er gesproken worden over
marketing. Daarnaast richt het evenement zich ook op de behoeften van de sportverenigingen, zij zijn de
tussenafnemers. Het onderzoek is dus sportmarketing gericht.
Om helder te krijgen hoe het sportevenement benut kan worden in 2016 is er gekeken naar het eindrapport
van de Nationale Spelen 2014 (Wallendal & Wallendal, 2014). Het evenement vond op 13, 14 en 15 juni plaats
in speelsteden Heerenveen en Sneek te Friesland. Wat daadwerkelijk het effect is van het sportevenement
is niet onderzocht. Echter is er wel bekend dat het evenement streeft naar een blijvend sportaanbod voor
mensen met een handicap. Zo wordt er een bond opgericht met een startkapitaal. De stichtingen Vrienden
van Talant, Lions afdeling Heerenveen 2.0 en Sport Fryslân gaan zich hiervoor verder inzetten.
Naast deze positieve effecten is er ook ingezoomd op de participatie en integratie van de doelgroep. Uit de
resultaten bleek ook dat de sportparticipatie bij mensen met een verstandelijke beperking op korte termijn
wel degelijk is toegenomen. Na een succesvolle samenwerking met de Friese zeilscholen werd er een nieuw
sportaanbod gecreëerd voor mensen met een verstandelijk beperking. Daarnaast organiseerde Sport
Fryslân 2013 nog enkele clinics voor de doelgroep (Wallendal & Wallendal, 2014).
Een aantal relevante doelen van het evenement vooraf waren:
• Toenemen van de bekendheid en de mogelijkheden van aangepast sporten.
• Toename van het aantal sporters met een verstandelijke beperking en integratie van de doelgroep
binnen de bestaande infrastructuur (waaronder opname binnen reguliere sportverenigingen)
(Wallendal & Wallendal, 2014).
Later wordt in het eindrapport (Wallendal & Wallendal, 2014) gesproken over legacy. Het evenement wordt
ingezet als vliegwiel voor participatie en integratie. Ook hier wordt sport weer ingezet als middel, zoals in
het geval van sportmarketing. Doordat op het evenement in een korte tijd veel mensen samenkomen is er
kans op ontmoeting tussen verschillende atleten met een verstandelijke beperking. De bezoekers
beschikken over verschillende ervaringen en het evenement kan hierdoor gezien worden als een moment
om kennis met elkaar te delen. Ook is er uit onderzoek gebleken dat sport daadwerkelijk bijdraagt aan de
zelfstandigheid, weerbaarheid en zelfvertrouwen van de deelnemers.
Op basis van de verschillende onderzoeken ten aanzien het benutten van grote sportevenementen (het
softbal evenement), de eindrapportage van Special Olympics 2014 te Friesland en het zeven cluster model
van Hover zijn er een aantal dimensies naar voren gekomen. De dimensies worden gebruikt om het
onderzoek verder af te bakenen. De dimensies zijn: sportmarketing, participatie en kennisontwikkeling.
Deze onderwerpen kwamen in de literatuur meerdere malen naar voren en sluiten aan bij het doel van
Special Olympics Nijmegen en het doel van het onderzoek.
2.1.1 Sportmarketing
Er is voor sportmarketing gekozen omdat het evenement Special Olympics een vorm is van sportmarketing.
Het evenement valt onder sport, omdat het een competitie-element heeft, spelregels kent, men actief
bezig is met een lichamelijk doel. De tevredenheid van het meedoen, bepaalt de kwaliteit en meedoen is
belangrijker dan winnen (Colijn & Kok, 2007). Dit laatste is het motto van special Olympics Nederland.
‘’Iedereen is een winnaar’’. Daarnaast is groei in sportdeelname onderdeel van sportmarketing in het 7
cluster model van Hover (Hover, Straatmeijer, & Breedveld, 2014). De groei van sportdeelname is het doel
van het onderzoek en in het onderzoek zeer relevant.
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‘Meedoen is belangrijker dan winnen’ is het imago wat Special Olympics wil geven aan gehandicaptensport
(Special Olympics). Imago komt ook naar voren in het zeven cluster model van Hover. Als wenselijke effect
is het een positief imago en een negatief effect is negatieve imagoverandering. Het gaat er niet om wie er
wint, maar dat de deelnemers meedoen en plezier beleven tijdens het sporten. Ook het sociale aspect
speelt een grote rol. De deelnemers ontmoeten elkaar en zo ontstaan er vriendschappen voor het leven.
Over het imago van gehandicaptensport is helaas weinig onderzocht. Voor imago als losstaand begrip
nemen we in dit onderzoek de beschrijving van Kenneth Boulding, omdat hij zich richt op het imago in de
marketingpraktijk. Een sportevenement is een vorm van marketingpraktijk. Centraal staat het idee dat
kennis van individuen bestaat uit een verzameling indrukken (images), in het geval van dit onderzoek zijn
dat indrukken over zowel gehandicapten als gehandicaptensport. Deze indrukken zijn gebaseerd op
subjectieve kennis. Het imago is volgens Boulding opgebouwd uit subjectieve imago’s (meningen), die
voortkomen uit relevante objecten (Building, Pruyn, 1994). Omdat Special Olympics betrekking heeft op
mensen met een verstandelijke beperking is er veelal sprake van subjectieve imago’s. Ouders hebben vaak
een emotionele band met de sporters. Relevant is een waarneming van het imago van gehandicaptensport.
Wanneer Special Olympics inzicht krijgt in het imago van gehandicaptensport binnen de verenigingen,
kunnen zij kijken hoe zij het imago op een zo positief mogelijke manier naar voren kunnen brengen. De
vraag is hoe Special Olympics ervoor kan zorgen dat deze subjectieve waarnemingen zijn om zetten in
positieve waarnemingen, met als doel het vergroten van de sportdeelname.
Dimensie

Aspect

Indicator

Sportmarketing

Imago
Marketingpraktijk

Imago gehandicaptensport
Verandering imago
Groei sportdeelname

2.1.2 Participatie
Ondanks dat de deelname van sporters met een verstandelijke handicap is toegenomen, wordt er nog te
weinig aandacht aan besteed (Roosendaal & Back, 2009).
Gezien het karakter van het evenement zoomen we in op algemene sportparticipatie van mensen met een
verstandelijke beperking. Voor dit onderzoek zoomen we specifiek in op de sportparticipatie van
verstandelijk beperkten in de gemeente Nijmegen. Daarnaast wordt er specifiek gekeken naar wat er
gedaan kan worden om de participatie te vergroten. Dit als gewenst effect van het vergroten van het
sportaanbod voor mensen met een verstandelijke beperking.
Uit de monitor (ON) beperkt sportief zijn een aantal opvallende zaken naar voren gekomen met betrekking
tot de sportparticipatie van mensen met een verstandelijke beperking. Zo bleek dat sporters met een
handicap minder vaak lid zijn van een sportvereniging dan sporters zonder handicap (14 procent resp. 44
procent bij sporters zonder handicap). Ook bleek dat de helft van de sporters met een verstandelijke
handicap en twee derde van de sporters met een motorische handicap belemmeringen ervaart tijdens het
sporten. Persoonlijke belemmeringen worden het meest genoemd. Daarnaast voelt van de niet-sporters
met een verstandelijke handicap 60 procent zich niet gestimuleerd om te sporten. Wel bleek dat de
sportinfrastructuur voor mensen met een handicap de afgelopen jaren is verbeterd ( Von Heijden, et al,
2013). Ondanks deze ontwikkelingen voor mensen met een handicap als gevolg van de programma’s zoals
Zo kan het ook!, Special Heroes en Uitdagend Sportaanbod voor Gehandicapten, zijn blijvende investeringen
hard nodig om de achterstand in de sport- en beweegdeelname te verkleinen. Uitdaging voor de toekomst
is bijvoorbeeld het investeren in de samenwerking met nieuwe en bestaande vindplaatsen, zodat ook
gehandicapten die moeilijk ‘vindbaar’ zijn, kunnen worden bereikt (Mulier Instituut).
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Dimensie

Aspect

Indicator

Participatie

Sport stimulerende programma’s
Belemmeringen deelnemers

Samenwerking
Niet gestimuleerd om te sporten

2.1.3 Kennisontwikkeling
Uit het interview met Ragna Schapendonck, manager Special Olympics Nederland, kwam naar voren dat
kennisgebrek bij verenigingen één van de grootste knelpunten vormt (Schapendonk, 2015). Daarom is er
literatuur gezocht over kennisontwikkeling. Hoe ontwikkelen verenigingen kennis over het sportaanbod
voor gehandicapten en hoe kan Special Olympisch het best haar kennis overbrengen?
Ook kwam in het zeven cluster model van Hover naar voren dat kennisontwikkeling een belangrijke rol
speelt tijdens een sportevenement. Tijdens het evenement komen veel mensen tegelijk bij elkaar en is het
mogelijk hen in een korte tijd van veel kennis te voorzien. Tijdens het onderzoek zal de kennis die er is
overgebracht moeten worden naar de sportverenigingen. Door verschillende partijen te interviewen kan er
inzicht worden gegeven aan de gewenste kennisontwikkeling. Welke kennis ontbreekt nog bij de
verenigingen en hoe kan deze kennis tijdens het evenement overgebracht worden? Om hier sturing in te
geven is er gekeken naar het Business Intelligence model volgens het Centraal Boekhuis (van Bockel, 2014).
Het model vindt u in bijlage 1 in het bijlage boek. Dit model laat zien hoe kennis optimaal gedeeld kan
worden en wat er nodig is om het over te dragen.
Bij het Business Intelligence model draait het om data en gegevens. Gegevens zijn objectieve feiten van
bepaalde handelingen die plaatsgevonden hebben. In het geval van dit onderzoek is er bijvoorbeeld een
sportevenement. Hoeveel deelnemers er aanwezig waren is een voorbeeld van een objectief feit. Deze
gegevens zijn in dit onderzoek gegevens over het oprichten van een sportaanbod voor gehandicapten.
Afhankelijk van ervaring, vaardigheden en houding van de gebruiker wordt informatie gevormd tot kennis.
Relevante kennis en ervaring ontbreken vaak bij de verenigingen. Met deze kennis kan een volgende
gebruiker beslissen of hij wel of niet gaat handelen. In het geval van dit onderzoek gaat het om het wel of
niet oprichten van een sportaanbod voor gehandicapten (van Bockel, 2014).
Uit de monitor ‘Onbeperkt sportief’ kwam naar voren dat veel verenigingen de betekenis van sport voor
mensen met een handicap niet zien. Dit heeft als gevolg een gebrek aan inzicht, in zowel de beperking als in
de positieve bijdrage van een sportevenement voor mensen met een beperking. Door het model van Van
Bockel toe te passen zal helder worden hoe de betekenis en inzicht overgedragen kan worden aan de juiste
partij (Von Heijden, et al, 2013).
Wanneer Special Olympics Nijmegen het evenement optimaal benut, zal er een grote kennisstroom
plaatsvinden. De verenigingen zonder sportaanbod voor gehandicapten ervaren kennisgebrek als een
belangrijke drempel. Tijdens het evenement zijn veel mensen in een korte tijd samen, een uitgelezen kans
om hen van informatie te voorzien. De verenigingen kunnen vragen stellen waar zij veelal direct antwoord
op kunnen krijgen. Dit doel kan alleen behaald worden wanneer duidelijk is hoe de kennis overgebracht
moet worden. Kennis overbrengen is het vertellen en laten zien van informatie aan een andere partij. Het
onderzoek zal uitwijzen hoe deze kennis het best overbracht kan worden.
Dimensie

Aspect

Indicator

Kennisontwikkeling

Betekenis en inzicht
Objectieve feiten

Kennis verschaffen
Kennis overbrengen
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2.2 Vergroten van het sportaanbod voor gehandicapten bij sportverenigingen
In de volgende paragraaf wordt onderzocht wat er in de theorie bekend is over de afhankelijke variabele,
het vergroten van het sportaanbod voor gehandicapten bij sportverenigingen. Er wordt gezocht naar
dimensies om vervolgens de respondenten op te bevragen. De monitor (ON)beperkt sportief 2013(Von
Heijden, et al, 2013) is een recent uitgebrachte rapportage over de ontwikkelingen binnen de
gehandicaptensport. Dit rapport wordt gebruik om feiten cijfers naar voren te halen betreft deelname.
Dimensies sportaanbod voor mensen met een handicap
In de monitor (ON)beperkt sportief kwam het huidige sportaanbod voor mensen met een handicap naar
voren. Er is onderscheid gemaakt tussen aparte groepen voor mensen met een handicap en mensen met
een handicap die mee doen in het reguliere sportaanbod. Daarnaast is er onderscheid gemaakt in de soort
handicap, verstandelijke of lichamelijke handicap en de mate van ernst. Vervolgens verschijnt er een tabel
met betrekking tot belemmeringen die sportverenigingen ervaren ten aanzien van het creëren voor een
sportaanbod voor gehandicapten. Dit sportaanbod is zowel het deelnemen van iemand met een handicap
in een regulier team als een speciaal aanbod voor mensen met een handicap. Er is een rood vierkant gezet
om verstandelijke beperking omdat Special Olympics zich hier op richt.
Totaal

Lichamelijke
handicap(n=85)

Verstandelijke
handicap(n=63)

Lichamelijk én
verstandelijke
handicap(n=21)

Zintuigelijke
handicap(n=37)

Chronische
aandoening(n=71)

(n=218)
Aanbod
Aparte groepen
voor mensen
met een
handicap

22

16

37

67

15

6

Mensen met een
handicap doen
mee in
regulieren
sportaanbod

79

86

66

37

91

95

Tabel 2.2 Aanbod en begeleiding voor gehandicapten, reguliere sportverenigingen met leden met een handicap, naar type
handicap (in procenten)’’ (Von Heijden, et al, 2013).

De tabel laat duidelijk naar voren komen hoeveel sportverenigingen een sportaanbod hebben voor mensen
met een verstandelijke beperking. Het onderzoek heeft betrekking op de sportdeelname van mensen met
een verstandelijke beperking en is dan ook zeer relevant. Wat opvalt aan deze tabel is dat het aantal
sporters met een handicap dat deelneemt aan het reguliere sportaanbod lager ligt dan de deelname bij een
aparte groep. Hieruit kan je opmaken dat verenigingen de voorkeur geven aan een aparte groep. Echter
komt in het onderzoek niet naar voren waarom deze percentages zo verschillen. Het kan ook voorkomen
dat de deelnemers hogere drempels ervaren om in een regulier team mee te trainen dan in een aparte
groep. Daarom wordt er ingezoomd op de drempels en belemmeringen van de deelnemers.
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In tabel 2.3 ziet u een overzicht van belemmeringen die verenigingen ervaren voor meer leden binnen de
gehandicaptensport. De verenigingen hebben zowel aanbod binnen het reguliere team als een aparte
groep voor mensen met een handicap. De tabel is afkomstig uit de monitor (ON)beperkt sportief 2013 (Von
Heijden, et al, 2013).
Totaal
(n=493)

Reguliere ver.
Zonder leden
met handicap
(n=262)

Regulieren
ver. Met
leden met
handicap
(n=218)

1

We beschikken niet over (gekwalificeerde)
trainers/begeleiders

29

31

28

2

Te weinig vrijwilligers om deze groep te begeleiden

22

22

20

3

Onze accommodatie is niet
aangepast/geschikt/toegankelijk

18

17

21

4

We beschikken niet over de juiste
materialen/(sport)hulpmiddelen

14

15

12

5

Het past niet binnen onze vereniging

13

16

9

6

Te weinig kader dat een opleiding/cursus willen gaan
volgens om deze groep te begeleiden

10

11

10

7

We weten niet hoe we een passend sportaanbod kunnen
creëren

10

15

4

8

Het kost te veel tijd om een passend aanbod te creëren

5

5

5

9

Het kost teveel geld om een passend aanbod te creëren

5

4

7

10

We weten niet hoe we deze groep moeten werven

4

4

4

11

Te weinig vraag/worst door andere vereniging
aangeboden

3

4

3

12

We denken dat onze leden niet positief staan ten
opzichte van leden met een handicap

1

0

2

13

Er zijn plannen

1

0

1

14

Vereniging vol

0

0

15

Anders

1

1

1

16

Er is geen enkele belemmering

17

We hebben nooit nagedacht over sporters met een
handicap in onze vereniging

22

12

33

16

21

11

Tabel 2.3 Belemmeringen meer leden met een handicap, regulieren sportverenigingen, naar type sportverenigingen (in
procenten)’’ (Von Heijden, et al, 2013).

Om de tabel overzichtelijk te maken zijn de drempels verdeeld in verschillende clusters. De nummers die
voor de tabel staan hebben betrekking op de verschillende drempels.
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Cluster

Drempel

Beleid

5, 12, 13 en 17

Trainers

1, 2, 6,

Accommodatie

3, 4, en 14

Bijzonderheden (tijd)

8, 9

Communicatie

11

Kennis

7, 10,

Tabel 2.3.1 Clustering tabel 2.3

Wat opvalt, is dat er veel belemmeringen zijn op het gebied van beleid, de accommodatie en trainers. Deze
belemmeringen worden ervaren door de mensen van het beleid zelf en zijn subjectieve belemmeringen.
Een aantal belemmeringen, gerelateerd aan persoonlijke attitudes en kennis van sport- en
lichaamsbeweging, maar ook aan verschillen in vrije tijd, financiële middelen of mobiliteit, kunnen de lage
participatie binnen de gehandicaptensport verklaren.
In de monitor Zonder doel kan je niet scoren werd specifiek ingezoomd op kansrijke doelgroepen als
kinderen, gehandicapten, allochtonen etc. Het verhogen van de sportparticipatie brengt een tal van
gunstige effecten met zich mee: sociale ontmoeting en plezierbeleving, fitheid en gezondheidsbevordering,
stress- en agressieregulering (Theeboom, 2008).
Zowel in de monitor (ON)beperkt sportief als in de monitor Zo kan het ook! komt naar voren dat het
sportaanbod voor gehandicapten groeit. Zo zijn er veel positieve ontwikkelingen ten aanzien van
gehandicaptensport. Desalniettemin zijn er nog veel drempels die verenigingen ervaren, zowel
gehandicapten op te nemen in hun reguliere team als om een sportaanbod te creëren voor mensen met
een handicap (Von Heijden, et al, 2013) (Ven del Dool, De Jong, Cevaal, & Wassink, 2012). Zowel bij
verenigingen met als zonder aanbod voor mensen met een handicap worden vrijwilligers, trainers en
accommodatie genoemd als de belangrijkste drempel. Drempels spelen een grote rol spelen en vormen de
voornaamste aanleiding van dit onderzoek (namelijk de vraag is hoe Special Olympics in kan spelen op deze
drempels) is er voor gekozen drempels te kiezen als dimensie en gebrek aan trainers/vrijwilligers als aspect.
In verschillende onderzoeken worden een aantal dimensies samen genoemd die van invloed zijn op het
sportaanbod voor gehandicapten. De volgende dimensies zijn in de volgende paragrafen uitgewerkt:
Drempels en ontwikkelingen gehandicaptensport.
De afgelopen jaren hebben veel ontwikkelingen plaatsgevonden binnen de gehandicaptensport. Het
onderzoek wordt gebruikt om deze ontwikkelingen te bevestigen en in kaart te brengen. Een voorbeeld
van deze ontwikkelingen zijn de sport stimulerende projecten ten aanzien van het gehandicaptensport.
Hoe zijn deze projecten op de markt gebracht en zijn verenigingen op de hoogte van deze ontwikkelingen?
2.2.1 Drempels
Wat is er momenteel bekend over de drempels die sportverenigingen ervaren om een sportaanbod te
creëren voor mensen met een handicap? Uit de Monitor Integratie van Gehandicaptensport binnen reguliere
sportbonden bleek dat sportbonden zonder aanbod voor gehandicapten drempels ervaren ten aanzien van
het creëren van een sportaanbod voor gehandicapten. De voornaamste belemmeringen die zij noemden
waren dat de vraag vanuit de doelgroep ontbreekt en dat de bonden specifieke kennis missen. Wat opvalt,
is dat bonden mét een aanbod voor gehandicapten zich vaak richten op één specifieke beperking,
bijvoorbeeld een verstandelijke, auditieve of visuele beperking (van Lindert, Notte, & van Kalmthout, 2011).
In deze paragraaf wordt ingezoomd op de belemmeringen die sportverenigingen ervaren ten aanzien van
het oprichten van een sportaanbod voor gehandicapten. Ondanks het gegeven dat een sportaanbod voor
gehandicapten een steeds groter wordend fenomeen is, blijven sportverenigingen drempels ervaren. De
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meest genoemde drempels zijn gebrek aan kennis, gebrek aan trainers en vrijwilligers en financiële
belemmeringen (Schapendonk, 2015) (Von Heijden & et al, 2013). Dit kunt u terug vinden in figuur 2.4.
Gebrek aan kennis
Gebrek aan kennis is één van de meest genoemde belemmeringen voor niet-sporters. Zowel voor kansrijke
doelgroepen als kinderen, gehandicapten, allochtonen etc. als voor de doorsnee sporter. Ook ervaren
sportvereniging, organisaties en woonlocaties kennisgebrek als een grote belemmering ten aanzien van het
oprichten van en sportaanbod voor kansrijke doelgroepen (Von Heijden, et al, 2013).
Eén vijfde van de medewerkers in de woonlocaties van mensen met een beperking geeft aan dat er
onvoldoende materiaal is en te weinig samenwerking met organisaties in de omgeving. De vraag is waarom
de woonlocaties niet samenwerken met de sportverenigingen? Er zijn in het verleden al een aantal
interventies en open dagen georganiseerd waarbij woonlocaties langs gingen bij verenigingen met een Gaanbod.
Woonlocaties geven aan geholpen te zijn met meer kennisoverdracht in de vorm van advies, een
nieuwsbrief, een digitaal kennisplatform en bijeenkomsten. Daarnaast hebben ze behoefte aan financiële
ondersteuning, samenwerking met andere instellingen, een groter netwerk en meer scholing / trainingen
voor de begeleiders van de instellingen(Van den Dool, et al, 2012).
In het rapport Kennismanagement gezondheidsbevordering legt Hans van Oers uit dat kennis en inzichten
delen met anderen erg belangrijk is. Als in een nieuwe situatie dezelfde kennis relevant is, dan kan men
leren van eerdere succes- en faalfactoren (Van Oers & Verkleije, 2008).
Gebrek aan trainers en vrijwilligers
In het interview met Ragna Schapendonk, manager Special Olympics Nederland, kwam naar voren dat de
grootste belemmeringen bij de verenigingen het vinden van trainers/vrijwilligers is (Schapendonk, 2015).
Wat opvalt is dat zestien procent van de reguliere verenigingen met leden met een handicap aangeeft één
of meer speciaal opgeleide/gekwalificeerde trainers/begeleiders te hebben. Bij kleine verenigingen ligt dit
percentage lager (9 procent). Drie kwart van de reguliere verenigingen geeft aan geen specifiek aanbod te
hebben voor sporters met een handicap. Dit percentage ligt lager bij grote verenigingen (>250 leden). Een
minderheid (12 procent) van de reguliere verenigingen met leden met een handicap beschikt over
vrijwilligers/begeleiders die rondom het sporten kunnen worden ingezet (bijvoorbeeld voor het vervoer of
hulp bij het omkleden). We zien dat bij verenigingen met gekwalificeerde trainers/begeleiders er vaker
apart aanbod is voor mensen met een handicap en zij minder meedoen in het reguliere aanbod dan bij
verenigingen zonder opgeleide trainers of begeleiders (niet in tabel 2.3). Hetzelfde geldt voor de
beschikking over vrijwilligers rondom het sporten. Verenigingen die beschikken over deze vrijwilligers
bieden vaker aangepast aanbod aan voor mensen met een handicap dan verenigingen die geen vrijwilligers
rondom het sporten kunnen inzetten (Von Heijden, et al, 2013).
Financiële belemmeringen
Voor zowel sporters als sportaanbieders vormen het ontbreken van financieringsregelingen, materiaal,
vervoer en begeleiding een belemmering van financiële aard. Daarnaast wordt een deel van medisch
begeleide sportmogelijkheden niet vergoed. Er zijn een aantal mogelijkheden om de kosten te dekken,
zoals sportsubsidie, jeugdsportfonds en financiële regelingen. In eerste instantie zijn dit de financieringen
van het openbaar vervoer, het OV gebruiken in plaats van de persoonlijke taxi. De gemeente kan daarnaast
de gekozen focusverenigingen extra ondersteuning bieden door de inzet van de buurt sportcoaches.
Daarnaast geeft de selectie van focusverenigingen de gemeente de mogelijkheid de verenigingen materieel
te ondersteunen (Von Heijden, et al, 2013).
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Aan de hand van de verschillende rapportages is gekozen voor de drempels gebrek aan kennis, gebrek aan
trainers/vrijwilligers en financiële drempels. Wanneer Special Olympics Nijmegen inzicht heeft in de
aanwezigheid van de drempels, kunnen zij het evenement hierop afstemmen. In de interviews wordt
doorgevraagd op de mogelijkheden van Special Olympics Nijmegen om in te spelen op de drempels en de
verwachtingen van de verenigingen hierop.
Dimensie

Aspect

Indicator

Drempels

Gebrek aan kennis
Gebrek aan trainers/vrijwilligers

Interventies
Kwaliteit trainers, trainers trainingen

Financiële drempels

Subsidiering

2.2.2 Ontwikkelingen gehandicaptensport
Net als in 2008 heeft in 2012 bijna de helft van de sportverenigingen één of meer leden met een handicap of
chronische aandoening. Een kwart van de sportverenigingen heeft een aparte groep voor mensen met een
handicap, een G-team. De animo om meer leden met een handicap aan de sportvereniging te binden, ligt
hoger onder verenigingen die al sporters met een handicap hebben (Von Heijden, et al, 2013).
Momenteel zijn de verschillende sportbonden samen met NOC*NSF verantwoordelijk. Waar voorheen
Gehandicaptensport Nederland als kenniscentrum diende, is er momenteel een groter web wat beschikt
over kennis. Zo ontstond in 2013 ‘Onbeperkt sportief’, een initiatief om sportverenigingen attent te maken
op de mogelijkheden van gehandicaptensport. Sinds 1 januari 2016 is Onbeperkt Sportief opgehouden te
bestaan en uitgegroeid tot kenniscentrum sport. Het gezamenlijke doel van de organisaties (NOC*NSF en
Onbeperkt sportief) is het in beweging brengen en houden van gehandicapten en het hebben van een
sportaanbod voor gehandicapten. Een voorbeeld is de interventie Zo kan het ook!, waarin naar voren wordt
gebracht wat wooninstellingen kunnen doen om hun deelnemers een gezonde leefstijl aan te leren door
middel van sport (Von Heijden, et al, 2013).
Sinds 1 januari 2016 werkt NOC*NSF samen met verschillende partijen binnen de regio om tot een sterke en
overzichtelijke samenwerkingsstructuur te komen. De gedachte is dat het centraal stellen van een
herkenbaar sportservicepunt positieve effecten heeft op de verhoging van de sportdeelname van mensen
met een handicap en de grootte van het sportaanbod. De huidige samenwerkingspartners kunnen verdeeld
worden in vier pijlers. Pijler 1 en 4, regionale samenwerkingsverbanden en het versterken van sport- en
beweegaanbieders. Pijler 2, feiten en cijfers afkomstig van Stichting Onbeperkt Sportief, NISB, Sociaal en
Cultureel Planbureau, Mulier Instituut en NOC*NSF). En tot slot pijler 3, meer aandacht binnen het
programma Sport en Bewegen in de Buurt. Gezamenlijke doelen zijn het verbeteren van het huidige
sprotaanbod binnen gehandicapten sport (Grenzeloos actief).
In 2003 kwam de wet gelijke behandeling op grond van handicap en chronische ziekte (Wgbh/cz) tot stand.
Deze wet gaat uit van de plicht tot gelijk behandelen en het verbod op het maken van onderscheid tussen
mensen. Veel hulpmiddelen voor persoonlijk gebruik zitten in het basispakket van de zorgverzekering. Voor
hulpmiddelen die niet uit het basispakket worden vergoed kan men terecht bij de gemeente. De gemeente
regelt deze hulpmiddelen via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO, sinds 1 januari 2007).
Voorbeelden van hulp zijn bijvoorbeeld huishoudelijke hulp en vervoer, maar ook ondersteunt de gemeente
vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) sportverenigingen, wijkcentra en dorpshuizen die
activiteiten organiseren waaraan mensen met een handicap kunnen meedoen (Van den Dool, et al, 2012).
Wanneer verenigingen op de hoogte zijn van verschillende subsidieringen zal hun financiële drempel
afnemen of misschien zelfs wegvallen.
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Dimensie

Aspect

Indicator

Ontwikkelingen G-sport

Interventies
In beweging brengen en houden

Partners en betrokken partijen
Groei G-aanbod

2.4 Definitief conceptueel model
Een definitief conceptueel model is een overzichtelijke weergave van de theorie die betrekking heeft op de
afhankelijke- en onafhankelijke variabelen. Het laat zien op welke dimensies en indicatoren gericht gaat
worden tijdens dit onderzoek (Doorewaard & Verschuren, 2015). Het definitief conceptueel model is de
basis voor de topiclijst die bij de interviews gebruik gaat worden. Aan de hand van de topics zullen er
vragen worden geformuleerd. De elementen uit het theoretisch kader worden gebruikt voor de analyse van
de overeenkomsten en verschillen in de meningen van de respondenten in hoofdstuk 4.

Variabelen

Dimensie

Aspecten

Vergroten sportaanbod
voor gehandicapten
(AV)

Drempels

-

Ontwikkelingen Gsport

Benutten van
sportevenementen
SONS 2016 (OV)

Sportmarketing

Participatie

•
•
•

Interventies
Kwaliteit trainers
Subsidiering

-

Gebrek aan kennis
Gebrek aan
trainers/vrijwilligers
Financiële drempels
Interventies
In beweging brengen
In beweging houden

•

Partners en
betrokken partijen
Groei G-aanbod

-

Imago
Praktijk marketing

•

-

Kennisontwikkeling

Indicatoren

-

Sport stimulerende
programma’s
Belemmeringen
deelnemers
Betekenis
Inzicht
Objectieven feiten

•

•
•
•

•
•

Imago
gehandicapte
sport
Verandering imago
Samenwerking
Deelnemers
voelen zich niet
gestimuleerd
Kennis verschaffen
Kennis
overbrengen

Tabel 2.4 Dimensies, aspecten en indicatoren

2.5 Hypothese
De verwachtingen worden geschreven op basis van de overeenkomsten en verschillen tussen verenigingen
met een sportaanbod voor mensen met een beperking en verenigingen zonder sportaanbod voor mensen
met een beperking. Ook wordt de verwachte bijdrage van Special Olympics Nijmegen beschreven.
Verschillen
De verwachting is dat gedurende het onderzoek er veel verschillen tussen de verschillende respondenten
aan bod zullen komen. Verenigingen met een aanbod voor verstandelijk beperkten zullen op de hoogte zijn
van de verschillen de subsidiemogelijkheden en daardoor financiën niet als drempel ervaren. Wat drempels
voor hen kunnen zijn, zijn de drempels van de verstandelijk beperkte deelnemers zelf. Verenigingen zonder
aanbod zullen naar verwachting drempels ervaren binnen het beleid en de accommodatie. Er zullen te
weinig, gekwalificeerde trainers zijn om een G-aanbod te creëren.
Daarnaast zal de rol van Special Olympics Nijmegen voor verenigingen met aanbod anders zijn dan de rol
voor verenigingen zonder aanbod. De verenigingen zonder aanbod hebben voornamelijk steun nodig in de
vorm van kennis. Kennis over mogelijke subsidies, over relevante partijen en over het aanbieden van een G-
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sport. De vereniging met aanbod zullen voornamelijk steun nodig hebben in het werven van leden. Het
evenement biedt hier een uitgelezen kans voor.
Overeenkomsten
Naar verwachting zullen beide respondenten kampen met een gebrek aan vraag vanuit de doelgroep. Ook
is het lastig de doelgroep te bereiken. Veelal is een derde partij betrokken, zoals ouders, begeleiders of
thuiszorg. Special Olympics Nijmegen kan voor beide type verenigingen een belangrijke rol spelen in het
werven van leden.

25

3. Methode
In hoofdstuk drie wordt de methode van het praktijkgerichte onderzoek beschreven. Ook zal er worden
aangegeven op welke wijze het waarschijnlijke verband tussen de afhankelijke en onafhankelijke variabele
wordt onderzocht. Het onderzoek zal bestaan uit een kwalitatief onderzoek. Er is gekozen voor kwalitatief
onderzoek, omdat er zo diep ingegaan kan worden op de drempels en de aanbeveling zo op maat gemaakt
kan worden. Door te vragen naar subjectieve antwoorden en deze te matchen met de gevonden literatuur
kan de hoofdvraag worden beantwoord. Verder zal beschreven worden wie de doelgroep van het
onderzoek is en hoe de validiteit en betrouwbaarheid gewaarborgd is. Het meetinstrument, het interview,
zal verderop in de methode worden besproken.

3.1 Kwalitatief Deductief onderzoek
Er is spraken van een kwalitatief deductief onderzoek. Het onderzoek is deductief, omdat er met een
conceptueel model wordt gewerkt. Hieruit zijn dimensies en indicatoren naar voren gekomen uit de al
bekende theorie. Daarnaast wordt er van het algemene ingezoomd naar een bijzondere situatie die meestal
centraal staat tijdens deductief onderzoek. De bijzondere situatie gedurende dit onderzoek is het
evenement Special Olympics Nationale Spelen 2016. Er is een vragenlijst opgesteld aan de hand van het
globaal conceptueel model. Op deze manier worden de juiste vragen gesteld en kan er na het behalen van
de resultaten terug gekoppeld worden op de theorie. Tot slot is er gebruik gemaakt van een definitief
conceptueel model als houvast en is de analyse gegroepeerd (Van de Ven, 2015).

3.2 Onderzoekspopulatie
Door de doelgroep af te bakenen zal er betrouwbare informatie naar boven komen. Het onderzoek zal
leiden tot een aanbeveling voor de organisatie van Special Olympics Nationale Spelen 2016. Door zowel de
sportverenigingen met als zonder aanbod voor gehandicapten te interviewen wordt het huidige probleem
breder in beeld gebracht. Er is gekozen voor de sportverenigingen in de gemeente Nijmegen om het
onderzoek af te bakenen en overzichtelijk te houden. In Nijmegen is al relatief veel sportaanbod voor
mensen met een verstandelijke beperking en het aanbod is te vinden via de website van Uniek Sporten.
Echter zijn er nog veel mensen met een verstandelijke beperking onnodig inactief.
Tot slot is het van belang te weten dat er gekozen is voor sportverenigingen die een sport aanbieden die
verplicht is tijdens Special Olympisch Nationale Spelen 2016. Bij de sportverenigingen die een sport
aanbieden die niet verplicht zijn, zoals dans of rugby, liggen andere kansen. Wetende dat de leden minimaal
6 maanden voor het evenement ingeschreven moeten zijn bij een vereniging (dit mag overal in Nederland
zijn) kunnen er acties ondernomen worden bij deze verenigingen vóór deze 6 maanden beginnen. Op deze
manier liggen er makkelijker te realiseren kansen bij de verenigingen met de verplichte takken van sport
voor Special Olympics.
Vereniging

G-aanbod ja/nee

Plaats

Datum

Lengte interview

A

Nee

Bestuurskamer
vereniging
Bestuurskamer
vereniging
Bestuurskamer
vereniging
Bestuurskamer
vereniging
Bestuurskamer
vereniging
Bestuurskamer
vereniging
Thuis bij de
manager
Bestuurskamer

18 november
2015
9 november 2015

+- 60 minuten

17 november 2015

+- 60 minuten

17 november 2015

+- 60 minuten

25 november 2015

+-60 minuten

25 november 2015

+- 60 minuten

9november 2015

+- 60 minuten

10 november 2015

+-60 minuten

(ZA)

B

Nee

C

Nee

D

Nee

E

Nee

F

Nee

G
H

MA)

Ja
Ja

+- 60 minuten
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I

Ja

J

Ja

K

Ja

L

Ja

vereniging
Bestuurskamer
vereniging
Bestuurskamer
vereniging
Bestuurskamer
vereniging
Bestuurskamer
vereniging

11november 2015

+- 60 minuten

2november 2015

+- 60 minuten

12november 2015

+- 60 minuten

18november 2015

+- 60minuten

Tabel 3.1 Overzicht interviews

3.3 Meetinstrumenten
Er is gekozen voor open half gestructureerde interviews. Het voordeel van een half gestructureerd
interview is dat er onverwachte gegevens aan bod kunnen komen (Gratton, Jones, & Robinson, 2009).
Daarnaast wordt er gezocht naar drempels, dit is een vrij subjectief onderwerp en ligt voor elke vereniging
anders. Wanneer de onderzoeker de mogelijkheid heeft door te vragen komen er wellicht meerdere
antwoorden naar boven en zullen de resultaten een persoonlijke aard hebben.
Protocol

Variabelen

Dimensie

Aspecten

Indicatoren

Vragen interview met
aanbod

Vragen interview
zonder aanbod

Vergroten
sportaanbod voor
gehandicapten
(AV)

Drempels

Gebrek aan kennis
Gebrek aan
trainers/vrijwilligers
Financiële drempels

1. Subsidiering
2. Interventies
3.Kwaliteit
trainers

1.Bent u op de hoogte van
verschillende subsidies die u
aan kunt vragen om een
sportaanbod te creëren voor
mensen met een beperking?
Maakt u hier gebruik van?
2. Hebt u wel eens een
interventie bijgewoond of
gebruik gemaakt van een
interventie?
3. En wat wordt er gedaan
om de kwaliteit van de
trainers te waarborgen? En
stelt u vereniging andere
eisen aan de trainers
wanneer het betrekking heeft
tot gehandicaptensport?

1.Bent u op de hoogte
van verschillende
subsidies die u aan kunt
vragen om een
sportaanbod te creëren
voor mensen met een
beperking?
2. Hebt u wel eens een
interventie bijgewoond
of gebruik gemaakt van
een interventie?
3. Is het voor uw
vereniging lastig om
trainers/vrijwilligers te
vinden voor G-sporters?

Ontwikkelingen Gsport

Interventies
In beweging brengen
In beweging houden

1. Partners en
betrokken
partijen
2. Groei G-aanbod

1. Heeft uw vereniging wel

1. Heeft uw vereniging

eens hulp van buitenaf
gekregen bij het oprichten
van een G-aanbod?
2. Wanneer het sport aanbod
voor mensen met een
handicap daadwerkelijk bij de
vereniging is, hoe denkt u dat
dit aanbod blijvend kan
worden?

Sportmarketing

Imago
Praktijk marketing

1. Imago
gehandicapte
sport
2. Verandering
imago

Participatie

Sport stimulerende
programma’s
Belemmeringen deelnemers

1. Samenwerking
2. Deelnemers
voelen zich niet
gestimuleerd

1. Hoe kijkt u aan tegen het
imago van
gehandicaptensport? En wat
doet u eraan om dit imago te
veranderen mits u dat nodig
vind?
2. Denkt u dat een dergelijk
evenement als Special
Olympics invloed heeft op het
imago van
gehandicaptensport?
1. Bent u op de hoogte van
sport stimulerende
programma’s voor
gehandicaptensport? Zo ja,
welke?
2. Met wie werkt u samen om

wel eens hulp van
buitenaf gekregen bij
het oprichten van een Gaanbod?
2. Wanneer het sport
aanbod voor mensen
met een handicap
daadwerkelijk bij de
vereniging is, hoe denkt
u dat dit aanbod
blijvend kan worden?
1. Hoe kijkt u aan tegen
het imago van
gehandicaptensport? En
wat doet u eraan om dit
imago te veranderen
mits u dat nodig vind?
2. Denkt u dat een
dergelijk evenement als
Special Olympics invloed
heeft op het imago van
gehandicaptensport?
1. Bent u op de hoogte
van sport stimulerende
programma’s voor
gehandicaptensport? Zo
ja, welke?
2. Met wie zou u

Benutten van
sportevenemente
n SONS 2016 (OV)
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Kennisontwikkeling

Betekenis
Inzicht
Objectieven feiten

1.Kennis
verschaffen
2. Kennis
overbrengen

het G-aanbod in stand te
houden?
Hoe belangrijk acht u
samenwerking wanneer u
een sportaanbod wilt creëren
voor mensen met een
handicap?
3. Wat moet er gebeuren om
de deelnemers te stimuleren
om te sporten? En wat kan
Special Olympics hieraan
bijdragen?

moeten samenwerken
wanneer u een aanbod
wilt creëren voor
mensen met een
beperking?
3. Wat moet er
gebeuren om de
deelnemers te
stimuleren om te
sporten? En wat kan
Special Olympics
hieraan bijdragen?

1. Wat kan het evenement
Special Olympics regionale
Spelen 2016 volgens u
bijdragen aan het vergroten
van kennis over G-sport bij de
verenigingen?
2. Hoe kan G-sport volgens u
het best promoot worden? En
hoe kan SONS 2016 dit het
beste doen?

1. Wat kan het
evenement Special
Olympics regionale
Spelen 2016 volgens u
bijdragen aan het
vergroten van kennis
over G-sport bij de
verenigingen?
2. Hoe kan G-sport
volgens u het best
promoot worden? En
hoe kan SONS 2016 dit
het beste doen?

Tabel 3.3 Protocol interview afname gebaseerd op dimensies en indicatoren

Per dimensie is er gekeken naar indicatoren. De indicatoren zijn vervolgens uitgewerkt tot interviewvragen.
Vervolgens is er gekeken of de vragen nog overeenkomen met de variabele en aspecten.
In bijlage 2 in het bijlagenboek is de volledige vragenlijst uitgewerkt, er is rond de indicatoren gezocht naar
meer diepgang.

3.4 Onderzoeksprocedure
In de eerste acht weken van het proces wordt gezocht naar verenigingen met en zonder aanbod. Zij
worden benaderd via de mail en op langere termijn telefonisch. De afspraken zijn gemaakt om in de maand
november langs te komen voor het interview. Ook hebben in de eerste acht weken al een aantal interviews
en bijeenkomsten plaatsgevonden met verschillende partijen zoals de gemeente, de organisatie Special
Olympics Nederland en een combinatie functionaris Nijmegen. Deze interviews fungeren als afbakening van
de doelstelling, maar worden niet meegenomen in het theoretisch kader.
De interviews hebben plaatsgevonden op de vereniging of bij de geïnterviewde thuis en hebben meestal
een duur van 60 minuten. De interviews vinden plaats in de middag of avond, meestal na of voor de
training. De interviews met de verenigingen zonder aanbod vinden plaats met een bestuurslid van de
vereniging. Bij de verenigingen mét een sportaanbod voor mensen met een verstandelijke beperking,
vinden de interviews plaats met de meest betrokken persoon ten aangezien van het G-aanbod. Vaak zijn dit
trainers van de G-teams.
De vragenlijst uit bijlage 1 is aangehouden, waarbij er altijd ruimte is voor meer diepgang. De vragen zijn
allemaal in de zelfde volgorde afgenomen wat zorgt voor een grote betrouwbaarheid. De vragenlijst is voor
gebruik gecontroleerd door Erik Puyt en Caroline van Lindert. Daarnaast beschikt het onderzoek over een
externe betrouwbaarheid. Het onderzoek is repliceerbaar. Wanneer een andere onderzoeker het
onderzoek opnieuw zou uitvoeren, zou hij dezelfde resultaten kunnen bereiken. Tot slot wordt het
onderzoeksmateriaal, de bronnen, de geluidsopnames en de transcripten voor derden zichtbaar waardoor
de betrouwbaarheid toeneemt (van Zietsen & Willemse, 2004).
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3.5 Betrouwbaarheid en validiteit
Betrouwbaarheid
Wanneer er een kwalitatief onderzoek wordt gedaan, wordt er over het algemeen niet gesproken over
betrouwbaarheid maar over navolgbaarheid van de analyse (Van de Ven, 2015). Door het beschrijven van
een methode wordt de navolgbaarheid gewaarborgd. De vragen uit het interview zijn gebaseerd op de
literatuur, waarbij er sprake is van voldoende vrijheid tijdens het interview, een zogenaamd
semigestructureerd interview (Gratton, Jones, & Robinson, 2008). Het vier ogen principe wordt
gehanteerd, in dit zijn het de onderzoeker en de geïnterviewde. Het onderzoek zal door Erik Puyt, Rinus van
der Schoof en Caroline van Lindert beoordeeld worden. Caroline van Lindert is een zeer professionele
senior onderzoeker en zal met een kritische blik naar het onderzoek kijken waardoor er expertadvies aan te
pas komt. Tot slot is de onderzoeker terughoudend wat betreft het onderzoek. Er worden geen subjectieve
beweringen gedaan die de betrouwbaarheid kunnen schaden (Doorewaard, Kil, & Van de Ven, 2015).
In een kwalitatief onderzoek wordt er onderscheid gemaakt tussen interne en externe validiteit
(Doorewaard, Kil, & Van de Ven, 2015).
Interne validiteit
Wanneer je kijkt naar interne validiteit geef je antwoord op de vraag: zijn de resultaten, de conclusie en de
aanbeveling geldig voor de situatie die we daadwerkelijk onderzocht hebben? Deze interne validiteit moet
te allen tijde voldoende zijn. In dit onderzoek is er sprake van interne validiteit, want er zijn meerdere
bronnen gebruikt, dit zijn zowel bronnen uit de bibliotheek van het Mulier instituut als bronnen van Google
Scholar. De bronnen zijn allen, op één na, niet ouder dan gepubliceerd in 2007. Deze bronnen hebben
bijgedragen aan de kwaliteit van het interview. Door in de theorie te onderzoeken wat er al bekend is, kan
het interview beter worden samengesteld. De vragen zijn specifieker gericht op het onderzoek en de
betrokken organisaties. Ten tweede zijn de dimensies en indicatoren juist bepaald. Hiermee wordt bedoeld
dat er een derde heeft gekeken naar de dimensies en indicatoren. In het geval van dit onderzoek was dat
een senior onderzoeker. Tot slot is het interview toegepast en is er voorafgaand nagedacht over de selectie
van de respondenten (Doorewaard, Kil, & Van de Ven, 2015). Er is bewust gekozen voor sportverenigingen
met een tak van sport die verplicht is tijdens de Special Olympics Nationale Spelen in 2016. Deze
verenigingen hebben meer kans op leden dan de verenigingen zonder verplichten tak van sport. Op deze
manier wordt het onderzoek betrouwbaarder.
Externe validiteit
Er is sprake van externe validiteit wanneer de onderzoeksresultaten generaliseerbaar zijn naar een andere
situatie (Verhoeven, 2011). Er is gedurende het onderzoek sprake van lichte externe validiteit. Omdat het
onderzoek specifiek gericht is op het evenement in 2016 zal de externe validiteit niet volledig zijn. Echter
kan het onderzoek breder worden getrokken door het evenement te zien als ‘’sportevenement voor
mensen met een beperking’’. Daarnaast organiseert Special Olympics om de twee jaar de Nationale Spelen
en kunnen de resultaten meegenomen worden in de organisatie van de volgende edities.

3.6 Data-analyse
Wanneer alle interviews zijn afgenomen worden de twee stappen van praktijkgericht kwalitatief onderzoek
gevolgd 1. samenvatten van topic per interview en stap 2. samenvatten van elke topicsamenvatting
(Doorewaard, Kil, & Van de Ven, 2015). Deze methode zal zorgen voor meer overzicht. Er zullen verschillen
en overeenkomsten ontstaan. Deze verschillen en overeenkomsten worden opgesomd om tijdens de
aanbevelingen aan vast te houden(Doorewaard, et al, 2015).
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De resultaten uit de gesprekken met de verenigingen zonder aanbod voor mensen met een verstandelijke
beperking worden op een rijtje gezet. De resultaten worden gevormd door de antwoorden van de
afgenomen interviews. Daarnaast worden de resultaten van de interviews van de vereniging met een
aanbod voor mensen met een verstandelijke beperking gezet. Er zullen verschillen en overeenkomsten naar
voren komen. Ook is er sprake van een verschil wanneer de verenigingen zonder aanbod een ander
antwoord geven dan een de verenigingen met aanbod. Bijvoorbeeld bij de dimensie drempels, wanneer de
verenigingen zonder aanbod financiën als drempel ervaren en de verenigingen met aanbod accommodatie
als drempel ervaren. De antwoorden dienen wel binnen de groep respondenten overeen te komen.
Wanneer de verschillende respondenten hetzelfde antwoord geven, bijvoorbeeld wanneer zij allemaal
financiën als drempels ervaren, is er sprake van een overeenkomst.
Wanneer alle verenigingen een ander antwoord gaven, of als er binnen de groep van twaalf respondenten
meer dan zeven verschillende antwoorden naar voren kwamen, is er sprake van een ‘uniek geval’. Veelal
worden deze unieke gevallen verwerkt in een tabel. In de tabel zullen de antwoorden worden geclusterd
door middel van een kleurenmethode. De antwoorden die binnen hetzelfde cluster vallen krijgen dezelfde
kleur. Verhelderende en opmerkelijke citaten zijn in een aparte kolom beschreven. Deze citaten kunnen een
toelichting geven aan de gevonden resultaten.
Aan de hand van de verwachtingen van de respondenten wordt er gekeken naar wat de organisatie Special
Olympics Nationale Spelen 2016 kan bijdragen aan de resultaten. Ook dit zal verdeeld worden in
verenigingen met aanbod en verenigingen zonder aanbod. Dit zal leiden tot een aanbeveling voor Special
Olympics Nijmegen.
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4. Resultaten
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de diepte-interviews schematisch weergegeven. Er wordt
antwoord gegeven op de empirische deelvraag:
Wat is de mening van de sportverenigingen in Nijmegen ten aanzien van de belemmeringen om wel of juist
geen sportaanbod voor gehandicapten te creëren en de mogelijkheden van de Special Olympics om te helpen
deze belemmeringen weg te nemen?
Vereniging A tot en met F heeft geen aanbod voor mensen met een verstandelijke beperking. Vereniging G
tot en met L heeft wel een aanbod voor mensen met een verstandelijke beperking. Dit aanbod staat los van
het reguliere team, en wordt ook wel een G-team genoemd.
De antwoorden uit de interviews zijn gesorteerd en samengevat. Het hoofdstuk is allereerst verdeeld in de
afhankelijk en onafhankelijke variabele. Vervolgens zijn er per dimensie subparagrafen gemaakt. De
antwoorden zijn verdeeld onder indicatoren. De antwoorden van de betreffende vraag zijn samengevat.
Wanneer de antwoorden sterk uiteenliepen zijn ze verwerkt in een tabel. De antwoorden zijn beknopt
omgeschreven en bijzonderheden staan in de laatste kolom. Er is één proef interview gehouden bij de
vereniging (J) waar de regionale spelen van Special Olympics in 2015 hebben plaatsgevonden. Zij zijn zeer
bekend met gehandicaptensport en beschikken over ruim 40 G-leden. De uitgewerkte interviews vindt u in
bijlage 3 in het bijlagenboek.
Vereniging

Type Sport

Locatie

A
B
C
D
E

Voetbal
Zwemmen
Tennis
Voetbal
Tennis

Nijmegen Lindeholt
Nijmegen Overbetuwe
Nijmegen Brakkenstein
Nijmegen-Oost
Nijmegen Brakkenstein

Voetbal
Korfbal
Zwemmen
Voetbal
Voetbal
Voetbal
Paardrijden

Nijmegen-Oost
Nijmegen-Dukenburg
Nijmegen-West
Nijmegen-Zuid
Wijchen
Nijmegen-staddijk
Nijmegen-Dukenburg

F
G
H
I
J
K
L

(ZA)

(MA)

Bijzonderheden

Aanbod voor fysiek
gehandicapten

Proefinterview
Stichting

Tabel 4.1 Overzicht verenigingen

In paragraaf 4.1 staan de dimensies van de afhankelijke variabele beschreven, dit zijn drempels en
ontwikkelingen G-sport. Deze paragraaf is onderverdeeld in subparagrafen die betrekking hebben op de
indicatoren en aspecten uit het definitief conceptueel model. In paragraaf 4.2 staan de dimensies van de
onafhankelijke variabele beschreven, dit zijn sportmarketing, participatie en kennisontwikkeling. Ook hier
zijn de indicatoren en aspecten uit het definitief conceptueel model onderverdeeld in subparagrafen.
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4.1 Vergroten sportaanbod voor gehandicapten
4.1.1 Drempels
In de theorie zijn verschillende drempels naar voren gekomen die sportverenigingen ervaren ten aanzien
van het creëren van een G-team. De voornamelijkste drempels waren de accommodatie, kennisgebrek en
het gebrek aan trainers en vrijwilligers. Aan de respondenten is gevraagd of de verenigingen kennisgebrek
als drempel ervaren, financiële drempels ervaren of drempels ten aanzien van trainers of vrijwilligers.
4.1.1.1 Gebrek aan kennis
Door de verenigingen te vragen naar hun kennis met betrekking tot subsidiemogelijkheden en interventies
kan er getoetst worden of er kennisgebrek heerst bij de verenigingen.
Indicator interventie
Een interventie is een bijeenkomst waar kennis wordt gedeeld over een specifiek onderwerp. Verschillende
betrokken partijen komen samen om hun kennis over het onderwerp te delen. Ook kunnen er tijdens een
interventie vragen worden gesteld en contact gegevens worden uitgewisseld.
Op vereniging E na maken verenigingen zonder aanbod geen gebruik van interventies. Wanneer
verenigingen wel gebruik hebben gemaakt van een interventie ging dit vaak niet over G-sport. Respondent
L daarentegen heeft een specifieke interventie bijgewoond met betrekking tot paardrijden voor
gehandicapten. De interventies die zijn bijgewoond, al dan niet over G-sport, zijn veelal georganiseerd door
de sportbonden. Vereniging I heeft wel eens een interventie bijgewoond over gehandicaptensport. Deze
interventie bracht weinig nieuwe informatie. Zij vertelden ook meer kennis te halen uit de ervaringen van
andere verenigingen. Twee verenigingen gaven duidelijk aan dat zij geen behoefte hebben aan interventies.
Ondanks dat zij wel een aanbod hebben voor mensen met een verstandelijke beperking, zijn zij ervan
overtuigd het aanbod staande te houden zonder informatie te hoeven uitwisselen. Zij hechten meer
waarde aan het onderling uitwisselen van kennis.

I: ‘’Ik denk dat je veel kennis opdoet bij de verenigingen onderling. Ik vind dat hier erg goed gaan. We
hebben nauw contact met de andere leiders van voetbal clubs. We praten dan over incidenten en
problemen. Ook de jongens onderling, ze weten precies wie waar speelt.’’

4.1.1.2 Financiële drempels
Via de gemeente zijn er verschillende subsidies aan te vragen met betrekking tot een sportaanbod voor
gehandicapten. Om subsidie te krijgen, dient de vereniging eerst een beleidsplan op te stellen. Wanneer het
beleidsplan goedgekeurd is door de gemeente, ontvangt de vereniging de subsidie. Fonds
Gehandicaptensport biedt gratis jaarverslagen aan met informatie over mogelijke subsidies. Bij Fonds
Gehandicaptensport kunnen lokale verenigingen een start- of stimuleringssubsidie aanvragen. De
aangevraagde subsidie is maximaal €4.000, - voor een periode van maximaal 3 jaar. Dit geld is er om de
meerkosten van het aangepast sporten te dekken (Fonds Gehandicaptensport).
Indicator subsidies
Opvallend is dat de verenigingen zonder aanbod voor gehandicapten veelal niet op de hoogte zijn van de
mogelijkheden tot subsidie. Daarentegen ervaren zij financiën niet als grootste drempel om een aanbod op
te richten. In het interview werd gevraagd wat zij als grootste drempel ervoeren, financiën kwam na
trainers en faciliteit als derde aan bod. Ook blijkt uit de resultaten van de verenigingen met aanbod dat
financiën geen drempel vormen. Een G-team kost volgens vereniging J niets extra en zij maken dan ook
bewust geen gebruik van subsidies. De theorie in hoofdstuk twee wees uit dat financiën wel degelijk als
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drempel werd ervaren door verenigingen met een sportaanbod voor gehandicapten. Er is in het onderzoek
dan ook geen overeenkomst met de theorie betreft financiën als drempel bij sportverenigingen ten aanzien
van het oprichten van een G-aanbod. Voor de deelnemers van het G-team zijn de kosten vaak wel hoger. Zij
vervoeren zich vaak met taxibusjes wat erg prijzig is, dit in tegenstelling tot de reguliere sporters die zich
veelal per fiets verplaatsen. Deze uitkomst komt wel overeen met de gevonden theorie in hoofdstuk één.
De trainers van G-teams gebruiken echter hetzelfde materiaal en volgen net als reguliere trainers cursussen
of workshops.
Er zijn slechts twee verenigingen met een sportaanbod voor mensen met een verstandelijke beperking die
gebruik maken van gemeentelijke subsidies. De overige respondenten zijn helemaal niet op de hoogte en
maken slechts gebruik van sponsoren. De verenigingen geven aan dat ze niet op de hoogte zijn van
subsidiemogelijkheden, omdat ze zich er niet in hebben verdiept. De verenigingen vinden dat de
verantwoordelijk om hier van op de hoogte te zijn bij henzelf ligt. Al met al kan er niet gesproken worden
van financiële drempels bij de verenigingen. Er zijn wel degelijk subsidiemogelijkheden mogelijk en een Gteam kost volgens respondent G niet meer dan het regulier team. Het kennisgebrek over de aan te vragen
subsidies is echter wel een drempel. Maar zo als de verenigingen zelf aangeven willen zij zich hier niet in
verdiepen wanneer zij geen aanbod gaan creëren voor mensen met een verstandelijke beperking.

Vereniging H: ‘’ Een subsidie traject in een ingewikkeld traject. Het schrijven van een projectplan moet je
wel kunnen. Hierna krijg je pas subsidie. Ik denk niet dat wij binnen de vereniging de kwaliteiten hebben
om dat te doen’’.

4.1.1.3 Gebrek aan trainers/vrijwilligers
Verenigingen bestaan veelal uitvrijwilligers. Er wordt verondersteld dat wanneer er geen vrijwilligers zijn,
de verenigingen geen bestaansrecht hebben.
Indicator kwaliteit trainers
Vier van de zes respondenten zonder sportaanbod geven aan dat het lastig is trainers en vrijwilligers te
vinden wanneer zij een G-team zouden willen creëren. Ook voor het reguliere aanbod is het moeilijk om
trainers en scheidrechters te vinden. Vereniging B en E zijn er van overtuigd dat dit geen drempel is voor de
vereniging. Accommodatie speelt bij hen de hoofdrol. Daarentegen zijn er drie verenigingen die er van
overtuigd zijn dat trainers vinden in de toekomst een probleem gaat worden. Zo geven zij aan voor het
reguliere team ‘’ net aan ‘’ te zitten. In de theorie in hoofdstuk twee kwam het gebrek aan
trainers/vrijwilligers naar voren als voornaamste drempel. Het onderzoek heeft deze stelling bevestigd en
er is sprake van een overeenkomst.
Er worden diverse acties ondernomen om de kwaliteit van de trainers te waarborgen, van vergoede
cursussen tot complete opleidingen. Er zijn twee verenigingen die helemaal niets ondernemen om de
trainers van een andere kwaliteit te voorzien dan de trainers van het reguliere aanbod (zie tabel 4.3 op
volgende pagina). Vereniging K gaf aan een cursus aangeboden gekregen te hebben van de KNVB, helaas
hadden de trainers geen tijd om op het aanbod in te gaan. Opvallend is dat de verenigingen die wél
investeren in de trainer van het G-team door middel van cursussen meer G-leden hebben dan de twee
verenigingen die dat niet doen. Zo zou het kunnen zijn dat de ouders een veiliger gevoel krijgen wanneer zij
weten dat de trainers weten wat ze moeten doen bij bijvoorbeeld een epileptische aanval.
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Vereniging (MA)

Wat wordt er gedaan om de kwaliteit van de trainers te waarborgen? En stelt u
vereniging andere eisen aan de trainers wanneer het betrekking heeft tot
gehandicaptensport?

G
H
I
J
K
L

Bijscholing.
Opleiden van de instructeurs.
Niets specifieks, hij heeft wel feeling met de doelgroep.
Een cursus volgen.
Niets.
Diploma’s opleidingen, kennis uitwisselen, communiceren. Allemaal vergoed door
de stichting.

Tabel 4.3 Kwaliteit trainers/vrijwilligers

4.1.2 Ontwikkelingen G-sport
4.1.2.1 In beweging brengen
De afgelopen jaren zijn er steeds meer initiatieven om gehandicaptensport te ondersteunen. Tijdens de
interviews is gevraagd of de verenigingen op de hoogte zijn van deze initiatieven en hoe nauw zij betrokken
zijn.
Indicator partners en betrokken partijen
Wanneer een vereniging hulp heeft ontvangen is dit veelal in de vorm van een subsidie. Ook de bonden,
zoals de tennisbond, zwembond en voetbalbond hebben veel ondersteuning geboden. Dit is niet altijd
specifiek voor het G-aanbod. De helft van de verenigingen met een G-aanbod geeft aan wel ondersteuning
te hebben gekregen. Deze ondersteuning was veelal van financiële aard. Ook heeft Uniek Sporten bij zeker
drie verenigingen een belangrijke rol gespeeld. Zij hebben de verenigingen voorzien van kennis en de
vereniging online op de kaart gezet. De andere helft geeft aan alles zelf te hebben gedaan. Dit geldt ook
voor de verenigingen zonder aanbod. Echter heeft elke vereniging met G-aanbod, na doorvragen, weleens
hulp gekregen van bijvoorbeeld Uniek Sporten of de Nederlandse sportbond. Er zou gesteld kunnen
worden dat alle verenigingen met een G-aanbod weleens hulp hebben gekregen om het G-aanbod te
creëren ongeacht de grootte van deze hulp. Verenigingen zonder G-aanbod hebben wel eens
ondersteuning gehad voor het reguliere team. Er is geen vereniging die alle zaken zelf organiseert.
4.1.2.2 In beweging houden
Indicator groei G-aanbod
Door te vragen hoe een G-aanbod blijvend gehouden kan worden, kan er verondersteld worden hoe een
vereniging meer draagvlak creëert. Hierdoor kan een sportaanbod versterkt of vergroot worden. De
antwoorden liepen sterk uiteen en zijn daarom verwerkt in een tabel.
Vereniging

Wanneer het sport aanbod voor mensen met een handicap daadwerkelijk
bij de vereniging is, hoe denkt u dat dit aanbod blijvend kan worden?

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

Meerdere groepen hebben.
Kwaliteit en faciliteit.
Contacten hebben.
Vrijwilligers hebben en enthousiasme.
Ieder seizoen flyeren.
Genoeg draagvlak.
Vervanging hebben wanneer trainers wegvallen.
Succes laten zien.
Kader creëren, wij misschien scheidsrechters en dergelijk.
Het beleid en bestuur moeten erachter staan.
Enthousiaste trainers
Het aanbod moet niet op emotie gebouwd zijn.

(ZA)

(MA)

Tabel 4.4 Groei G-aanbod
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Om voldoende draagvlak te creëren moet er een sterk G-aanbod staan bij de vereniging. Veel verschillende
meningen kwamen naar voren. Wat opvalt, is dat vereniging J zegt dat het bestuur achter het G-team moet
staan. Aangezien er bij veel verenigingen met aanbod wrevel is ontstaan tussen de trainers van het G-team
en het bestuur zou dit wel eens een succesfactor kunnen zijn van vereniging J.
H: ‘’Ik denk dat er veel moet worden gedaan met successen die je hebt geboekt. Het is helemaal niet gek
dat wij hier 30 kinderen aan een diploma hebben geholpen, maar zijn we er nou trots op? Ik wel, maar
de rest van vereniging denk ik niet.’’

Voldoende draagvlak kan als samenvatting dienen van al deze eisen die een G-aanbod blijvend houden. Hoe
je dit creëert is als een jenga toren. Het aanbod kan niet blijven bestaan wanneer de faciliteiten er niet zijn,
maar ook niet als er onvoldoende trainers zijn en ook niet als er geen deelnemers zijn. Ook wordt er veel
gesproken over enthousiasme. De verenigingen met een succesvol G-aanbod (J en L) geven aan dat het
aanbod vooral niet op emotie gebouwd moet zijn en niet moet afhangen van één persoon. Zo mocht
vereniging J alleen het G-team beginnen wanneer de trainers minimaal 2 jaar zouden blijven. Ook moesten
er meerdere trainers zijn en moesten zij verplicht een cursus volgen. Deze cursussen kosten geld, maar
kunnen gezien worden als goede investering.
J: ‘’ Ik denk dat je als club ten eerste het beleid en bestuur achter je moet hebben staan. Als de club er klaar
mee is, wordt het te lastig. Daarnaast moet je ervoor zorgen dat je voldoende capaciteit hebt. Wij hebben
ook trainers die er minimaal voor twee jaar zijn, je committeert je minimaal voor twee jaar aan voetbalplus. Zulke maatregelen dragen wel bij voor een stevig draagvlak.’’

4.2 Benutte van sportevenement Special Olympics Nationale Spelen 2016
4.2.1 Sportmarketing
Een sportevenement is een vorm van sportmarketing. Tijdens het evenement zijn er in een korte tijd veel
mensen tegelijk bij elkaar en is er mogelijkheid om in een korte tijd bij een grote groep kennis te
verspreiden. Dit moment kan samen met de aanloop van het evenement een grote invloed hebben op het
imago van gehandicaptensport.
4.2.1.1 Imago
Indicator imago gehandicaptensport
Hoe de respondenten aankijken tegen het imago van G-sport kan als overeenkomst worden gezien tussen
de verenigingen met en zonder aanbod. Veel verenigingen geven aan dat het prima is dat het er is maar ze
wel voorkeur hebben voor integratie binnen het reguliere team, vanwege de faciliteiten die komen kijken
bij het oprichten van een nieuw team. Dit geldt zowel voor vereniging met aanbod als zonder aanbod. Ook
zien de verenigingen dat het steeds populairder wordt en het een positieve draai krijgt. Deze uitkomsten
komen sterk overeen met theorie, waarin verondersteld wordt dat gehandicapten sport een steeds
positiever imago aanneemt.
Vereniging D geeft aan dat het huidige sportaanbod niet juist gehanteerd wordt. Er wordt te weinig
rekening gehouden met de beperking van het individu.
D: ‘’Bij sport zijn er een heleboel regels en nuances. Daarnaast is de primaire doelstelling ik moet eerste
zijn. Dit wordt niet gedeeld met de populatie. Ik zal je een voorbeeld geven: mensen met de handen op
de oren op een startschot zien te wachten.’’
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Ook vereniging I, met een stevig G-aanbod, geeft aan dat het nog veel stappen kan maken. Zij vertellen dat
het naar hun idee in Nederland nog erg onbekend is en niet geaccepteerd. Dit in tegenstelling tot alle
andere verenigingen. De rol die Special Olympics Nijmegen hierin in kan betekenen kwam bij vereniging L
sterk naar voren. Deze vereniging is een organiserende partij bij het evenement in 2016. De geïnterviewde
wees uit dat er onvoldoende gecommuniceerd wordt tussen Special Olympics Nijmegen en de betrokken
partijen en dat hier verandering in moet komen, wil het evenement positief neergezet worden.
4.2.1.2 Praktijkmarketing
Indicator imago verandering
Zeven van de twaalf verenigingen hebben het idee dat het evenement Special Olympics een positieve
werking heeft op het imago van gehandicaptensport. Volgens hen moet Special Olympics dan wel laten
zien dat zij er zijn. De regionale spelen in juli 2015, die zich afspeelden bij vereniging J, zijn het bewijs dat
Special Olympics evenementen een positieve bijdrage kunnen leveren. Wat de feitelijke gevolgen geweest
zijn van het regionale evenement is niet onderzocht. De respondent verklaarde dat het aantal G-leden wel
degelijk gegroeid is.
L: ‘’ Ik vraag mij af of er heel veel invloed van Special Olympics is. Ik denk dat Special Olympics denkt dat
het imago groter is dan dat het daadwerkelijk is. Geen mens weet dat het bestaat. Er wordt nu
bijvoorbeeld gezegd dat Heumensoord leeg moet vanwege de vierdaagse, maar niemand weet dat dat
moet vanwege Special Olympics. Die kranten zetten dat er niet in omdat ze dan moeten uitleggen wat
Special Olympics is.’’

Vereniging H en L zijn sceptisch betreft de invloed van het evenement. Zij veronderstellen dat Special
Olympics meer invloed denkt te hebben dan dat zij daadwerkelijk heeft. Ook denken zij dat het evenement
nog te weinig bekend is in de regio.
Hoe Special Olympics Nijmegen (SON) de bekendheid kan verbeteren ligt volgens vereniging L intern bij
SON. Als SON de dingen goed organiseert, laten zij een positieve boodschap achter. Dan verspreidt de
informatie zich op een positieve manier verder. Respondent L veronderstelt dat SON de dingen momenteel
niet goed organiseert. Zo wordt er vaak van contactpersoon gewisseld en houdt SON zich niet aan
gemaakte afspraken. Ook wordt er volgens de respondent onvoldoende rekening gehouden met de
deelnemers, zo kan er bijvoorbeeld geen tillift komen voor het paardrijden.
4.2.2 Participatie
4.2.2.1 Sport stimulerende programma’s
Indicator sport stimulerende programma’s
Er is over het algemeen weinig bekend over sport stimulerende programma’s voor mensen met een
handicap onder de geïnterviewde respondenten. Slechts twee verenigingen met aanbod zijn op de hoogte
van sport stimulerende programma’s. Dit zijn de verenging en stichting met het meest stabiele G-aanbod.
Dat terwijl de vereniging onderdeel zouden kunnen zijn van deze stimulerende programma’s. Wanneer er
werd doorgevraagd kwam veelal Uniek Sporten naar voren als bekende organisatie. De
verantwoordelijkheid om van deze programma’s op de hoogte te zijn, ligt volgens de respondenten bij de
vereniging zelf.
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Vereniging (ZA)

Met wie zou u moeten samenwerken wanneer u een aanbod wilt creëren voor
mensen met een beperking?

A
B
C
D
E
F

Kwalificeerde, opgeleiden mensen.
Sportbonden, NOC*NCF.
Gemeente, sportservicepunt.
Zorginstellingen en ouders, gemeente.
Het bestuur, een club die al een G-aanbod heeft.
Gemeente.

Tabel 4.5 Samenwerken zonder aanbod

Wat opvalt met betrekking tot organisaties waarmee men zou moeten samenwerken, is dat er veel
verschillende antwoorden zijn binnen de verenigingen zonder aanbod. Twee keer wordt de gemeente
genoemd, sportservice punt wordt ook twee keer genoemd en ouders éénmaal. Er kan verondersteld
worden dat er geen helder beeld is van de juiste samenwerkingspartij.
Indicator samenwerken
Vereniging (MA)

Met wie werkt u samen om het G-aanbod in stand te houden?
Hoe belangrijk acht u samenwerking wanneer u een sportaanbod wilt creëren
voor mensen met een handicap?

G
H
I
J
K
L

Ouders van de deelnemers, sportservicepunt.
De ouders, en een clubje vrijwilligers.
Ouders.
Ouders.
Ouders, webmaster en facebook.
Pluryn.

Tabel 4.6 Samenwerken met aanbod

Opvallend is dat alle verenigingen met aanbod samenwerken met de ouders van de deelnemers. Slechts
één vereniging zonder aanbod heeft de ouders genoemd. Er kan hieruit opgemaakt worden dat de
vereniging zonder aanbod niet goed beseffen met wie ze moeten samenwerken. Daarentegen zijn er geen
verenigingen die denken het helemaal alleen te kunnen. Alle verenigingen beseffen dat samenwerking
nodig is en dat blijkt ook uit de antwoorden van de verenigingen met aanbod. Op eigen houtje een G-team
oprichten in onmogelijk. Hierbij wordt opgemerkt dat ouders geen organisatie zijn, maar een ander soort
contact.

H:’’ De ouders! Daarnaast met een beperkte club vrijwilligers. Wat ik deze drie jaar heb gemerkt is dat je,
je kunt inzetten bij verschillende zorginstellingen, je kunt informatie halen bij huisartsen, mensen vragen
om te verwijzen. Dat werkt allemaal niet. Het beste werkt de ervaring van ouders. De ouders die hun
kinderen hebben zien afzwemmen voor A, B en zelfs C diploma. Zij moeten op het schoolplein vertellen
wat wij hier doen, en wat wij hier goed doen.’’

4.2.2.2 Belemmeringen deelnemers
Indicator deelnemers voelen zich niet gestimuleerd
De verenigingen zonder aanbod benoemen vooral het plezier en het enthousiasme als belangrijk element
voor het stimuleren van de deelnemers. De verenigingen met aanbod benoemen vooral de drempel vervoer
die weggenomen zou moeten worden. Gezien de ervaring die de verenigingen met een G-aanbod hebben
kan gesteld worden dat de verenigingen zonder aanbod onvoldoende inzicht hebben in de drempels van de
deelnemers. Een aanbod kan niet stand houden wanneer er alleen enthousiasme is, al is het wel een
belangrijk onderdeel van een goed sportaanbod.
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Waaruit nog meer bleek dat de verenigingen zonder aanbod weinig inzicht hebben in de belemmeringen
van de mensen met een verstandelijke beperking zijn de antwoorden: ‘’ die zijn er niet’’. Twee verenigingen
zonder aanbod beweerden dat mensen met een verstandelijke beperking geen belemmeringen ervaren.
Deze uitkomsten kwamen niet overeen met de theorie, waarin duidelijk naar voren kwam dat vervoer en
financiën voor de deelnemers grote drempels zijn.
4.2.3 Kennisontwikkeling
4.2.3.1 Betekenis
Indicator kennis verschaffen
‘’Laten zien’’, is het antwoord wat vaak naar voren kwam. Zo heeft vereniging G een demonstratie
wedstrijd gehouden met het G-team. Een andere korfbalvereniging zonder G-aanbod is komen kijken wat
het inhield. Laten zien dient dus heel letterlijk opgevat te worden.
Over het gebruik van posters en flyers werd niet altijd even enthousiast gereageerd. Zo zei vereniging D dat
het langskomen, zoals tijdens het interview, zijn vruchten af zou werpen. Wanneer men een gezicht ziet en
direct vragen kan stellen heeft het effect. Echter vertelde vereniging I dat wanneer je alle informatie van
verschillende verenigingen bundelt, je betrouwbare informatie kunt uitschrijven.
I: ‘’Door iedereen te bundelen. Alles wat je nu bij verschillende verenigingen hoort samen te vatten
in een flyer en die rond te delen.’’

De verenigingen zien Special Olympics Nijmegen als dé aangewezen organisatie om de verenigingen en de
regio bewust te maken van G-sport. Het overdragen van specifieke kennis over subsidie en dergelijke liggen
bij de vereniging zelf. Zo zegt vereniging G dat het hun eigen verantwoordelijkheid is. Er is hier geen
duidelijk verschil zichtbaar tussen de meningen van verenigingen met en zonder aanbod.
4.2.3.2 Inzicht
Indicator kennis overbrengen
Social-media is een duidelijk discussiepunt. Waar vereniging A, B en E duidelijk aangeven van social-media
gebruik te willen maken, verkondigt vereniging K dat het gebruik van social-media geen zin heeft binnen de
doelgroep gehandicapten. Vereniging J met een sterk G-aanbod geeft aan dat zij wel gebruik maken van
social-media en dat dit voor de doelgroep wel werkt. Special Olympics Nederland maakt gebruik van socialmedia. Echter kennen verenigingen hen niet van het web, maar via persoonlijk contact. Er zijn geen
verenigingen die Special Olympics al tegengekomen zijn op Facebook of Twitter. Twee verenigingen,
zonder aanbod hebben geen idee hoe G-sport het best gepromoot kan worden. Er kan daarom
verondersteld worden dat er gebrek is aan inzicht in het promoten van G-sport. Verder onderzoek zal
moeten uitwijzen hoe G-sport het best gepromoot kan worden. In de literatuur wordt bijvoorbeeld niet
gesproken over social-media, facebook of twitter en een vervolg onderzoek is dan ook relevant.
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5. Conclusie
In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de analytische deelvraag: Wat zijn de verschillen in mening
tussen sportverenigingen die wel een sportaanbod voor gehandicapten hebben en verenigingen die geen
sportaanbod hebben voor gehandicapten ten aanzien van het sportevenement Special Olympics Nationale
Spelen 2016 en het benutten van het evenement om het sportaanbod voor gehandicapten in Nijmegen te
vergroten?
Aan de hand van de resultaten voortgekomen uit de interviews wordt er een conclusie getrokken uit het
onderzoek. Er is gekozen voor een opsomming van de verschillen en overeenkomsten tussen de
geïnterviewde verenigingen.

5.1 Verschillen
Samenwerken
Het grootste verschil ligt bij de indicator samenwerken. Het verschil is dat alle verenigingen zonder
sportaanbod voor gehandicapten denken dat zij moeten samenwerken met gemeente, terwijl alle
verenigingen met een aanbod voor gehandicapten zich er sterk van bewust zijn dat de samenwerking met
de ouders cruciaal is. Deze verenigingen geven aan intensief met de ouders samen te werken. De ouders
helpen bijvoorbeeld als vrijwilliger, maar denken ook mee wanneer er problemen zijn binnen de
vereniging. De verenigingen zonder aanbod hebben geen duidelijk beeld met wie zij moeten samenwerken
en gaan er vanuit dat de gemeente de meest aangewezen partij is. Er is een groot verschil in het inzicht
betreft samenwerken tussen de verenigingen mét een sportaanbod en de verenigingen zonder
sportaanbod voor gehandicapten. De rol die Special Olympics Nijmegen kan spelen om dit inzicht recht te
trekken is helder. Veel respondenten praten over het bundelen van de betrokken partijen, aan Special
Olympics Nijmegen de taak om de partijen samen te brengen.
Draagvlak
In het interview is gevraagd hoe een vereniging voor voldoende draagvlak voor de gehandicaptensport kan
zorgen. Bijna alle verenigingen gaven een ander antwoord. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de
kennis, ervaring en beeldvorming over het creëren van draagvlak zeer verschillend is, en gedegen kennis
hierover lijkt te ontbreken. Daarnaast verschillen de verenigingen sterk in de genoemde behoeftes aan
externe ondersteuning.
Hieruit blijkt dat er niet één methode is om succesvol te zijn in het vergroten en in stand houden van een
aanbod voor gehandicapten sport. Een externe partij, als Special Olympics Nijmegen, kan de verenigingen
hierbij handvaten bieden op een aantal thema’s. Daarbij is maatwerk nodig.
Deze thema’s ziet u terug in de aanbevelingen.

5.2 Overeenkomsten
Imago
Alle verenigingen hebben een positief beeld over gehandicaptensport. Tegelijkertijd geven ze aan dat er
nog veel verbeteringen mogelijk zijn om het imago van gehandicaptensport in de maatschappij te
verbeteren. Special Olympics zou hier een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren, maar de verenigingen
geven aan dat Special Olympics Nijmegen lijkt te denken meer invloed te hebben dan in de praktijk het
geval is. Vereniging L was ronduit ontevreden over de communicatie met Special Olympics Nijmegen. Veel
verenigingen zien goede kansen voor Special Olympics Nijmegen om door goede promotie de
gehandicaptensport een positief imago te geven, maar door het ontbreken van een helder plan twijfelt het
merendeel van de geïnterviewde aan het huidige effect.
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Gebrek aan trainers
Het merendeel van de verenigingen geeft aan gebrek aan vrijwilligers te ervaren. Dit gebrek wordt
algemeen ervaren en staat dus los van het aanbod voor gehandicapten. Dit komt sterk overeen met de
gevonden literatuur in het theoretisch kader. In figuur 2.3 komt de belemmering, onvoldoende vrijwilligers,
dan ook op een eerste en tweede plaats. De verenigingen gaven aan dat verschillende taken binnen de
vereniging vaak op dezelfde mensen neerkomen. Special Olympics Nijmegen kan hierin geen directe
oplossing bieden, tenzij zij voor trainers zou kunnen zorgen. Daarnaast liggen de eisen aan de trainers van
het G-team anders dan binnen het reguliere aanbod. De verenigingen met een succesvol G-team hebben de
trainers gerichte cursussen en trainingen laten volgen. Veel verenigingen zonder aanbod zagen niet in dat
het trainen van een G-team veel meer verantwoordelijkheid met zich meebrengt dan het trainen van een
regulier team. Zo had vereniging G al eerder een G-team gehad, dit hield geen stand omdat de deelnemers
teveel rode kaarten, en dus boetes voor de voetbalclub, kregen. Wanneer de trainers opgeleid waren
geweest, hadden ze het ‘’bijzondere’’ gedrag van de deelnemers in goede banen kunnen leiden. Er is
duidelijk te weinig inzicht in de specifieke kwaliteiten die het werken met een G-team met zich meebrengt.
Het begrip kennisgebrek uit de literatuur is gedurende het onderzoek door de respondenten bevestigd.
Interventies
Slechts één vereniging heeft wel eens gebruik gemaakt van (het aanbod een bijeenkomst over
gehandicaptensport bij te wonen) een interventie over gehandicaptensport. Deze interventie/bijeenkomst
was, naar eigen zeggen, weinig informatief. Dat er nauwelijks gebruik wordt gemaakt van het bestaande
kennisaanbod is erg opvallend: er is bij de verenigingen met en zonder aanbod een duidelijk gebrek aan
kennis en toch wordt er nauwelijks gebruik gemaakt van de mogelijkheid deze kennis te vergroten door
bijvoorbeeld informatiebijeenkomsten bij te wonen. Er zou een vervolgonderzoek gedaan kunnen worden
naar de vraag: Wat weerhoudt verenigingen ervan zich meer te verdiepen in de gehandicaptensport. Ook is
de vraag of interventies/bijeenkomsten wel zin hebben wanneer ze als weinig informatief worden ervaren.
Kennisontwikkeling
Kennisgebrek bij de verenigingen komt naar voren als de belangrijkste belemmering om het aanbod voor Gsport te vergroten. Waar in de literatuur wordt gebroken over snelle ontwikkelingen binnen onderzoek
naar gehandicapten sport, blijven de verenigingen achter met hun kennis over gehandicapten sport. Het
gaat hierbij om inhoudelijke kennis van de trainers over de extra uitdagingen die het werken met G teams
met zich meebrengt, kennis op het gebied van subsidiemogelijkheden en kennis over de kansen die
samenwerken met andere partijen zoals woongroepen en zorginstellingen biedt.
Een verklaring voor dit gebrek aan kennis bij de verenigingen zonder aanbod is dat zich niet in interesse
voor een G-team en zich dus ook niet hebben verdiept. Opvallend is dat er ook verenigingen mét aanbod
zijn die geen idee hebben van de mogelijkheden voor subsidies. Zij zijn zich er wel van bewust dat de
verantwoordelijk voor deze informatie bij henzelf ligt.

5.3 Eindconclusie
Een opvallend gegeven is dat alle verenigingen ervan overtuigd zijn dat er samengewerkt moet worden,
waarbij de kennis over de juiste samenwerkingspartijen ontbreekt. Er is een duidelijk verschil in ideeën over
partijen waarmee samengewerkt moet worden tussen de verenigingen met en verenigingen zonder
aanbod. De belangrijkste samenwerkingspartijen zijn ouders, gemeente, woongroepen en scholen.
Ook valt op dat er weinig kennis is over subsidie en de behoefte hieraan kennelijk ontbreekt. Zelfs de
verenigingen met een aanbod weten niet dat deze er zijn of hoe zij deze aan kunnen vragen. Financiën
worden niet als drempel ervaren.
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Het is de beschikbaarheid aan vrijwilliger en trainers waar het aanbod op stuk loopt. De verenigingen met
een stevig G-aanbod, maken geen gebruik van subsidies omdat zij dat simpelweg niet nodig vinden.
Het verdient aanbeveling om naar de interne en externe communicatie van Special Olympics Nijmegen en
Special Olympics Nederland te kijken. Wanneer Special Olympics een bijdrage wil leveren in het vergroten
van het sportaanbod dienen zij goed in te moeten spelen op betrokken partijen. Door het evenement
optimaal te benutten kunnen zij een belangrijke rol spelen in het verbeteren van de samenwerking in de
gemeente Nijmegen en het vergroten van de kennis. Daar in meegenomen dat het de van belang is om te
investeren in het huidige sportaanbod in de gemeente. Waar het onderzoek eerst het aanbod wilde
vergroten, wordt nu de voorkeur gegeven aan het verbeteren en verstevigen van het huidige aanbod. Voor
verenigingen met aanbod is het al moeilijk genoeg om het sportaanbod staande te houden. Wanneer de
betrokken partijen meer zullen samenwerken, kan er meer draagvlak gecreëerd worden. Aan Special
Olympics Nijmegen de taak om deze partijen te bundelen.
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6. Discussie
In dit hoofdstuk wordt de discussie behandeld. Allereerst wordt de theoretische en praktische relevantie
besproken, vervolgens de betrouwbaarheid en validiteit. Tot slot zal er een kritische reflectie van het
onderzoek plaatsvinden.

6.1 Theoretische relevantie
De relatie tussen het theoretisch kader en de resultaten liggen erg dicht bij elkaar. Zo kwamen de, uit de
theorie bekende drempels, vervoer en trainers en vrijwilligers wederom naar voren. Financiën was
daarentegen een uitzondering en kwam niet overeen. Aan de hand van het definitief conceptueel model
werden er ook vragen gesteld over de kennis met betrekking tot G-sport. Deze kennis bleek veelal te
ontbreken bij verenigingen. Het onderzoek heeft uitgewezen dat verenigingen zonder aanbod geen kennis
hebben over de samenwerking die komt kijken bij het oprichten van een G-team. Zij zien niet in welke
partijen belangrijk zijn er welke niet. Daarnaast heeft het onderzoek naar voren gebracht wat een dergelijk
evenement kan betekenen voor het toenemen van het sportaanbod voor gehandicapten. De taak bij de
organisatie van het evenement ligt nu bij het bundelen van verschillende partijen. Wanneer er wordt
samengewerkt is de kans veel groter dat het sportaanbod stabieler en dus vergroot wordt.

6.2 Praktische relevantie
De praktische relevantie van dit onderzoek is erg hoog. Door direct te spreken met verenigingen die
deelnemen aan het evenement SONS 2016 kon er een duidelijk beeld geschetst worden van de
verwachtingen. Uiteenlopende meningen over Special Olympics kwamen naar voren. Zo waren er
verenigingen die erg te spreken waren over Special Olympics en verenigingen die ontevreden waren over
de communicatie van Special Olympics. Door de meningen van de vereniging mee te nemen in de
aanbevelingen kan er een effectief plan geschreven worden. De aanbevelingen zullen dan ook gebaseerd
zijn op de meningen van de verenigingen.
Ook de vereniging zonder samenwerking met Special Olympics speelde een belangrijke rol. Zo werd er in
eerste instantie gedacht het sportaanbod voor mensen met een verstandelijke beperking te vergroten in
gemeente Nijmegen. Uit de interviews is gebleken dat het verstandig is te investeren in het bestaande
aanbod door SONS 2016 in te zetten en verschillende partijen bij elkaar te brengen kan er een stevig en
stabiel sportaanbod gecreëerd worden voor mensen met een verstandelijke beperking in de gemeente
Nijmegen.
Special Olympics Nederland en Nijmegen zijn zeer tevreden met het onderzoek, de resultaten kunnen alle
volgende edities gebruik worden. Daarnaast is er nauw contact geweest met de verenigingen, iets waar
Special Olympics weinig tijd voor heeft. Het Mulier Instituut is een mooi vooronderzoek geboden. Met deze
gegevens kunnen zij verder om het daadwerkelijke effect van het evenement te meten.

6.3 Validiteit en betrouwbaarheid
De interviews bij verenigingen met een aanbod voor mensen met een verstandelijke beperking zijn
gehouden met de trainer van het G-team. Deze trainers hebben veelal een emotionele band met de Gsporters. Dit zou kunnen betekenen dat zij sneller drempels ervaren en hogere eisen stellen aan het
bestuur. De interviews met de verenigingen zonder G-aanbod zijn gehouden met bestuursleden. Hiervan
hadden sommige bestuursleden een emotionele band met verstandelijk gehandicapten in hun privé
omstandigheden. Dit kan leiden tot een minder zakelijke visie ten aanzien van het G-aanbod.
De interviews hebben plaatsgevonden tussen de onderzoeker en de geïnterviewde, er is geen derde
aanwezig geweest. Er is geen wetenschappelijke methode toegepast om de betrouwbaarheid van de
interviews te waarborgen.
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Daarnaast zijn sommige verenigingen nauw betrokken bij SONS 2016 en andere verenigingen hadden
helemaal geen kennis van G-sport.
Het uiteindelijk doel van het onderzoek was het sportaanbod voor mensen met een handicap in Nijmegen
te vergroten. Dit door inzicht te krijgen in de drempels en belemmeringen van de verenigingen ten aanzien
van G-sport. Ook is er specifiek gevraagd welke rol Special Olympics Nijmegen hierin zou kunnen spelen om
zo het onderzoek valide te maken. Er is inzicht gekomen in de verenigingen met en zonder drempels in
gemeente Nijmegen. Ook is er naar voren gekomen welke rol Special Olympics Nijmegen kan betekenen in
het wegnemen van deze drempels met de blik op het evenement. Het vergroten van het sportaanbod voor
mensen met een handicap is een doel op de langere termijn. En zal vervolgonderzoek gedaan moeten
worden om te meten of het evenement daadwerkelijk effect heeft gehad.
Er is gekozen om onderscheid te maken tussen verenigingen met een aanbod voor mensen met een
verstandelijke beperking en verenigingen zonder aanbod voor mensen met een verstandelijke beperking.
Er zijn bij beide partijen zes verenigingen geïnterviewd wat het onderzoek betrouwbaarder maakt. Het
bleek lastig voor de onderzoek om binnen te komen bij de sportverenigingen. Zo kwam het voor dat de
respondenten niet op kwamen dagen of dat er een ander persoon voor in de plaats kwam.
Daarnaast is er gekozen voor sporten die onder de categorie verplicht vallen tijdens de SONS 2016. Dit zijn
bijvoorbeeld sporten als tennis, voetbal en zwemmen. Sporten als dansen, bowlen en darten zijn
achterwege gelaten. Om de betrouwbaarheid te vergroten is hiervoor gekozen. Verenigingen met een
verplicht aanbod hebben meer kans op G-leden dan verenigingen zonder verplicht aanbod. Omdat
verenigingen met een verplicht aanbod andere kansen hebben dan verenigingen zonder verplicht aanbod.
Wanneer een deelnemer mee wil doen aan Special Olympics Nationale Spelen 2016 dient hij zicht
bijvoorbeeld verplicht aan te melden voor voetbal of tennis. Aan de niet verplichte sporten zullen dan ook
minder deelnemers mee doen en deze sporten maken in dat opzicht minder kennis met sportverenigingen
die een G-team hebben.
Alle interviews hebben plaatsgevonden binnen drie weken in november. Daarnaast kregen alle
geïnterviewde dezelfde ruimte om aanvullende informatie te geven of zelf vragen te stellen.
Er is geen onderscheid gemaakt tussen verenigingen die wel een organiserende functie hebben gedurende
het evenement en verenigingen die geen organiserende functie hebben. Dit kan van invloed zijn op de
mening over Special Olympics en het imago van gehandicapten sport. Wanneer het onderzoek opnieuw zal
plaats vinden zal hier onderscheid in gemaakt moeten worden.
Tot slot zijn verschillende geïnterviewde privé of emotioneel getrokken bij gehandicapten (zorg of privé).
Ook dit kan van invloed zijn op de gegeven antwoorden.

6.4 Kritische reflectie
Tot slot heeft de onderzoeker ondervonden dat er bij Special Olympics een gebrek aan communicatie
heerst. De onderzoeker is relatief intensief betrokken geweest bij de organisatie gedurende een periode
van vijf maanden. Er wordt minimaal gecommuniceerd. Special Olympics Nijmegen houdt na het evenement
op te bestaan, Special Olympics Nederland is daarentegen een blijvende stichting. Doordat Special Olympics
Nederland zich onvoldoende verdiept en ondersteund in de problemen van Special Olympics Nijmegen zijn
er ontevreden klanten (verenigingen). Er kunnen geen knopen worden doorgehakt, omdat er teveel
mensen betrokken zijn bij dezelfde aspecten. Wanneer Special Olympics Nijmegen de taken helder verdeelt,
en een communicatie plan opstelt waarin zij special Olympics Nederland nauw betrekken, zal een deel van
de ontevredenheid wegvallen.
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Wanneer het onderzoek opnieuw zou worden gedaan zou er onderscheid gemaakt moeten worden tussen
trainers en bestuursleden. Daarnaast is er niet gekeken naar grootte van de vereniging. Zo waren er
verenigingen met 1000 leden en verenigingen met 100 leden. De kleine verenigingen hebben logischerwijs,
veel minder kansen ten aanzien van gehandicaptensport. Of moet je zeggen; kleine verenigingen ervaren
waarschijnlijk andere drempels dan de grote verenigingen.
Tot slot, is het de onderzoek tegen gevallen om geen subjectieve oordelen te geven gedurende het
onderzoek en de interviews. Wanneer de onderzoek zijn mening laat horen kan dat antwoord sturen. Dit
schaadt de beschouwbaarheid van het onderzoek. Er is dan ook zo veel mogelijk geprobeerd objectief te
blijven en geen mening te geven tegenover de respondenten.
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7. Aanbevelingen
De onderstaande aanbevelingen beantwoorden het praktische doel van het onderzoek. De aanbevelingen
zijn gebaseerd op de analyses van de antwoorden op de deelvragen.
De belangrijkste aanbeveling is het creëren van draagvlak bij verenigingen mét een sportaanbod voor
mensen met een verstandelijke beperking in de gemeente Nijmegen. Uit de interviews is gebleken dat het
belangrijker is te investeren in de verenigingen die al een aanbod hebben voor mensen met een
verstandelijke beperking, in plaats van het creëren van aanbod waar nog geen sportaanbod is voor mensen
met een verstandelijke beperking. De geïnterviewde verenigingen met aanbod, geven duidelijk aan dat het
moeilijk is een bestaand G-team in stand te houden. Deze moeilijkheden liggen voornamelijk bij het vinden
van vrijwilligers, accommodatie en kennisgebrek. Special Olympics Nijmegen(SON) zou als kennis centrum
kunnen dienen voor de verenigingen waar het aanbod al is. De verenigingen kunnen met hun vragen bij
SON terecht. SON verwijst de verenigingen vervolgens naar de juiste partij door of biedt direct hulp aan.
Daarnaast kan SON een bron van inspiratie zijn en dient het evenement als meeting point, om zo potentiële
nieuwe deelnemers kennis te laten maken met verenigingen. SON zou tijdens de aanloop van het
evenement alle verenigingen in Nijmegen met een sportaanbod voor verstandelijk beperkten moeten
bevragen op hun behoefte op langere termijn. De behoeften gaan ook over de periode ná het evenement.
Wanneer de behoeftes van de vereniging in kaart zijn gebracht kan SON maatregelen nemen om zowel
tijdens als na het evenement acties te ondernemen om hier op in te spelen.
SON kan ervoor zorgen dat de deelnemers van het evenement, ook de niet-sporters, kennis maken met het
sportaanbod in Nijmegen, Wijchen en Groesbeek. Daarnaast kunnen zij alle deelnemers deze informatie ná
het evenement nog meegeven. Ook kan SON verenigingen ondersteunen wat betreft vrijwilligers. Tijdens
het evenement zijn er tal van vrijwilligers aanwezig, zij zouden geworven kunnen worden om ook na het
evenement actief te zijn op een vereniging binnen het G-team. SON dient de verenigingen gelegenheid en
ruimte te geven om vrijwilligers te werven op het evenement.
Dit leidt tot de volgende aanbeveling: het bundelen van verschillende partijen. SON zal in kaart moeten
brengen welke partijen in de gemeente allemaal betrokken zijn bij gehandicaptensport, onafhankelijk van
het feit of deze partijen wel of niet bij het evenement betrokken zijn. In Nijmegen en omgeving zijn er
verschillende woongroepen en scholen voor kinderen met een verstandelijke beperking. Zij zijn vaak
lichamelijk inactief. De verenigingen missen animo van belangstellenden. De G-teams zijn vaak klein en niet
stabiel. Wanneer er veel deelnemers bij één vereniging sporten zal de kans op het wegvallen van het Gteam minimaal zijn. Door de scholen en woongroepen in contact te brengen met sportverenigingen met
aanbod voor gehandicapten, kunnen zij gaan samenwerken. De deelnemers kunnen een gratis proefles
draaien en vervolgens beslissen of zij zich willen aansluiten bij een sportvereniging. Wanneer meerdere
deelnemers van een woongroep komen is gelijk het vervoersprobleem getackeld. De deelnemers kunnen
samen reizen met alle voordelen, ook financieel, van dien.
SON zal een bijeenkomst moeten organiseren waarvoor alle relevante partijen. Na het onderzoek zijn de
meest relevante partijen naar voren gekomen: ouders, gemeente, woongroepen, zorginstellingen, scholen
en sportverenigingen. Deze zes partijen dienen allemaal te worden uitgenodigd. De bijeenkomst dient twee
keer plaats te vinden, éénmaal voor het evenement op 1,2 en 3juli en éénmaal na. De voorkeur van de
bijeenkomst(en) gaat uit naar de maanden april en augustus. Tijdens de bijeenkomst kunnen verenigingen
aangeven welke problemen zij ervaren en de andere partijen kunnen hier op reageren. Er kan contact
gelegd worden tussen zorginstellingen, sportverenigingen en ouders, kennis kan worden uitgewisseld en
kansen worden benut. De gemeente kan aangeven hoe zij financieel kan bijdragen.
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SON zal door middel van een dergelijke bijeenkomst meer draagvlak creëren bij de verenigingen waar al
een sportaanbod voor mensen met een verstandelijke beperking is. Door het maatschappelijk belang van
dit aanbod onder de aandacht te brengen van een breder publiek, neemt de erkenning en waardering voor
het aanbod toe. Dit zal een positief effect hebben op het enthousiasme en de inzet van betrokkenen bij het
aanbod.
Het uitvoeren van deze aanbevelingen zal er toe bijdragen dat drempels uit de weg worden geholpen. In de
nabije toekomst zal er meer samengewerkt worden, verenigingen weten elkaar te vinden. SON kan zich
profileren als schakel tussen partijen om het sportaanbod voor gehandicapten in de gemeente Nijmegen te
stabiliseren en versterken en op langere termijn het vergroten en stabiliseren van het aanbod.

´Alleen loop je sneller, samen loop je verder ’’

46

Bibliografie
Colijn, J., & Kok, R. (2007). Sportmarketing. Amsterdam: Pearson Education Benelux.
Doorewaard, H., & Verschuren, P. (2015). Het ontwerpen van een onderzoek. Amsterdam: Boom
Lemma.
Doorewaard, H., Kil, A., & Van de Ven, A. (2015). Praktijkgericht kwalitatief onderzoek. Amsterdam:
Boom Lemma.
Fonds Gehandicaptensport. (sd). Fonds Gehandicaptensport. Opgeroepen op decemeber 2015, 4,
van Fonds Gehandicaptensport: http://www.fondsgehandicaptensport.nl/
Gratton, C., Jones, I., & Robinson, T. (2009). Onderzoeksmethode voor sportstudies. London/New
York: Routhledge.
Grenzeloos actief. (sd). Grenzeloos actief. Opgeroepen op 01 2016, van Grenzeloosactief:
https://www.sportindebuurt.nl/meer-landelijke-programmas/grenzeloos-actief/
Hildebrandt, V. (2008/2009). Bewegen en gezondheid. Leiden: TNO, kwaliteit van leven.
Hoekman, R., & Van den Dool, R. (2010). Bewegen in het belang van sport. Den Bosch.
Hover, P., Straatmeijer, J., & Breedveld, K. (2014). Sportevenementen in Nederland. Utrecht: Arko
Sports Media.
M, T. H., R, D. G., & K, M. (2009). Sporten en psychische gezondheid. Utrecht: Trimbos Instituut.
Markink, J. (2015). Bidbook Special Olympics Nijmegen 2016. Nijmegen.
Mulier Instituut. (sd). Mulier instituut. Opgeroepen op September 2015, 26, van Mulier Instituut:
http://www.mulierinstituut.nl/organisatie/medewerkers/drs-caroline-van-lindert/
NISB. (sd). NISB. Opgeroepen op 14 september, 2015, van NISB:
http://www.nisb.nl/weten/normen.html
Pauw, R., & Verschoor, R. (2014). Haarlem Softbalstad. Haarlem.
Pruyn, A. T. (1994). Coporate. Rotterdam: CBM Riel.
Roosendaal, J., & Back, F. J. (2009). Sport geneeskunde. Bohn Stagleu von Loghum.
Schapendonk, R. (2015, Oktober 6). Doelstelling Special Olympics. (P. Schep, Interviewer)
Special Olympics. (sd). Special Olympics. Opgeroepen op 22 September, 2015, van Special
Olympics: http://www.specialolympics.nl/
Theeboom, M. (2008). Zonder doel kan je niet scoren. Demos.
van Bockel, E. (2014). Manager information Services & Business Intelligence Architect. Centraal
Boekhuis.

47

van Dale. (sd). van Dale. Opgeroepen op oktober 4, 2015, van van Dale:
http://www.vandale.nl/opzoeken?pattern=gebken&lang=nn#.VplBoBXhDIU

Van de Ven, A. (2015, Oktober 09). Workshop Kwalitatief onderzoek. Workshop Kwalitatief
onderzoek. Nijmegen, Gelderland, Nederland.
van Lindert, C., Notte, R., & van Kalmthout, J. (2011). Minor integratie van Gehandicaptensport
binnen regulieren sportbonden. 's-Hertogenbosch: Mulier Insituut.
van Oers, H., & Verkleije, H. (2008). Kennismanagement gezondheidsbevordering. Amsterdam:
Bohn Stafleu van Loghum.
Van Oers, H., & Verkleije, H. (2008). Kennismanagement gezondheidsbevordering. Dordrecht: Bohn
Stafleu van Loghum.
van Zietsen, D., & Willemse, D. (2004). Methodologie van kwalitatief onderzoek. Amsterdam: Bohn
Stafleu van Loghum.
Ven del Dool, R., De Jong, M., Cevaal, A., & Wassink, L. (2012). Zo kan het ook! Utrecht: Mulier
Instituut.
Verhoeven, N. (2011). Wat is onderzoek? Boom Lemma.
von Heijden, A., van de Dool, R., van Lindert, C., & Breedveld, K. (2013). (ON)beperkt sportief anno
2013. Utrecht: Sports Media.
Wallendal, B., & Wallendal, T. (2014). Special Olympics Nationale Spelen 2014. Heerenveen.

48

Bijlage 1. Business Intelligence model

Figuur 2.2 Business Intelligence model volgens het Centraal Boekhuis (Van Bockel, 2014).

Bijlage 2. Interviews
Zie bijlagenboek

Bijlage 3. Interviews uitgewerkt
Zie bijlagenboek
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Bijlage 1. Model van Bockel

Figuur 2.2 Business Intelligence model volgens het Centraal Boekhuis(Van Bockel, 2014).

Bijlage 2.Vragen interview
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Lijst voor verenigingen met een sportaanbod voor gehandicapten:
1. Vraag
1. Kunt u iets vertellen over u functie bij de sportvereniging?
2. En kunt u iets vertellen over de vereniging zelf? Wat is
bijvoorbeeld de missie van de vereniging?
3. Sporten de leden met een handicap binnen het regulieren team
of in een aparte groep?
4. Bent u bekend met het sport evenement Special Olympics 2016?
5. Zo ja, Hoe bent u met het evenement bekend geraakt? En wat
zijn uw verwachtingen van het evenement?
6. Hoe kijkt u aan tegen het imago van gehandicapten sport? En
wat doet u eraan om dit imago te veranderen mits u dat nodig
vind?
7. Denkt u dat een dergelijk evenement als Special Olympics
invloed heeft op het imago van gehandicapten sport?
8. Hebt u drempels ervaren ten aanzien van het oprichten van een
sportaanbod voor gehandicapten?
9. Zo ja, welke drempels?
10. Was het voor uw vereniging lastig om trainers/vrijwilligers voor
het G-aanbod te vinden?
11. En wat wordt er gedaan om de kwaliteit van de trainers te
waarborgen? En stelt u vereniging andere eisen aan de trainers
wanneer het betrekking heeft tot gehandicapten sport?
12. Ervaart u financiële belemmeringen binnen de gehandicapten
sport? Anders dan in het regulieren aanbod?
13. Hoe regelt u binnen de vereniging de financiën ten aanzien van
het sportaanbod voor gehandicapten?
14. Bent u op de hoogte van verschillende subsidies die u aan kunt
vragen om een sportaanbod te creëren voor mensen met een
beperking? Maakt u hier gebruik van?
15. Hoe kwam u zelf aan deze informatie?
16. Hoe denkt u dat verenigingen hier het beste van op de hoogte
gesteld kunnen worden? (voor de vereniging zonder sport
aanbod voor mensen met een verstandelijke beperkingen)
17. Hoe zou Special Olympics dit tijdens de aanloop en tijdens het
evenement zelf kunnen doen?
18. Wie is/zijn binnen uw sportorganisatie verantwoordelijk voor de
uitvoering van sportactiviteiten en sportevenementen met
(betrekking tot gehandicapten sport)?
19. Hoe is het sportaanbod voor mensen met een handicap binnen
uw sportvereniging georganiseerd?
20. Bent u op de hoogte van sport stimulerende programma’s voor
gehandicapten sport? Zo ja, welke?
21. Heeft uw sportorganisatie wel eens ondersteuning van buitenaf
gekregen bij het opzetten van een sportaanbod voor mensen
met een handicap? En kwam deze ondersteuning van hun kant
of heeft u die aangevraagd?
22. Hebt u wel eens een interventie bijgewoond of gebruik gemaakt
van een interventie?
3

Beantwoord

23. Met wie werkt u samen om het G-aanbod in stand te houden?
24. Hoe belangrijk acht u samenwerking wanneer u een
sportaanbod wilt creëren voor mensen met een handicap?
25. Wanneer het sport aanbod voor mensen met een handicap
daadwerkelijk bij de vereniging is, hoe denkt u dat dit aanbod
blijvend kan worden?
26. Van wie heeft de vereniging daar hulp bij nodig?
27. Heeft uw vereniging wel eens hulp van buitenaf gekregen bij het
oprichten van een G-aanbod?
28. Wat is de visie van uw sport vereniging ten aanzien van het
sportaanbod voor gehandicapten?
29. Hoe probeert u die na te streven?
30. Welke invloed hebben sportevenement op de participatie
binnen uw vereniging?
31. Hoe kan een sportevenement invloed uitoefenen op het
vergroten van de sportparticipatie? Is dit anders dan voor
mensen met een handicap?
32. Is uw vereniging al eerder betrokken geweest bij een groot
sportevenement? Zo ja, hoe hebt u dat ervaren?
33. Waar liggen volgens u de drempels voor mensen met een
verstandelijke beperking om te gaan sporten?
34. Wat moet er gebeuren om de deelnemers te stimuleren om te
sporten? En wat kan Special Olympics hieraan bijdragen?
35. Wie zouden er op deze drempels in kunnen Spelen? En hoe? Wat
kan Special Olympics Nationale Spelen 2016 hierin betekenen?
36. Wat kan het Sport evenement Special Olympics er volgens u aan
doen om het sportaanbod voor mensen met een handicap in
Nijmegen te vergroten?
37. Wat kan het evenement Special Olympics regionale Spelen 2016
volgens u bijdragen aan het vergroten van kennis over G-sport
bij de verenigingen?
38. Hoe kunnen de verenigingen het beste inzicht krijgen in het
belangen van G-sport?
39. Hoe kan G-sport volgens u het best promoot worden? En hoe
kan Special Olympics Nationale Spelen 2016 dit het beste doen?
40. Wat hoopt u dat Special Olympics onderneemt tijdens de
aanloop van het evenement?

Lijst voor verenigingen zonder een sportaanbod voor gehandicapten:
2. Vraag
41. Kunt u iets vertellen over u functie bij de sportvereniging?
42. En kunt u iets vertellen over de vereniging zelf? Wat is de missie
van de vereniging?

43. Bent u bekend met het sport evenement Special Olympics 2016?
44. Zo ja, Hoe bent u met het evenement bekend geraakt? En wat
zijn uw verwachtingen van het evenement?
45. Hoe kijkt u aan tegen het imago van handicapten sport? En wat
4

Beantwoord

doet u eraan om dit imago te veranderen mits u dat nodig vind?
46. Denkt u dat een dergelijk evenement als Special Olympics dit
imago kan veranderen? Waarom?
47. Ervaart u drempels ten aanzien van het oprichten van een
sportaanbod voor gehandicapten?
48. Zo ja, welke drempels?
49. Is het voor uw vereniging lastig om trainers/vrijwilligers te
vinden voor G-sporters?
50. Hoe belangrijk acht u de kwaliteit van de trainers voor de Gsporters?
51. Ervaart u financiële belemmeringen binnen de gehandicapten
sport? Anders dan in het regulieren aanbod?
52. Hoe regelt u binnen de vereniging de financiën?
53. Bent u op de hoogte van verschillende subsidies die u aan kunt
vragen om een sportaanbod te creëren voor mensen met een
beperking?
54. Hoe kwam u zelf aan deze informatie?
55. Hoe denkt u dat verenigingen hier het beste van op de hoogte
gesteld kunnen worden? (voor de vereniging zonder sport
aanbod voor mensen met een verstandelijke beperkingen)
56. Hoe zou Special Olympics dit tijdens de aanloop en tijdens het
evenement zelf kunnen doen?
57. Wie is/zijn binnen uw sportorganisatie verantwoordelijk voor de
uitvoering van sportactiviteiten?
58. Wie zou verantwoordelijk zijn voor het sportaanbod voor
mensen met een handicap?
59. Bent u op de hoogte van sport stimulerende programma’s voor
gehandicapten sport? Zo ja, welke?
60. Heeft uw sportorganisatie wel eens ondersteuning van buitenaf
gekregen? En kwam deze ondersteuning van hun kant of heeft u
die aangevraagd?
61. Heeft u wel eens overwogen een aanbod te creëren voor
mensen met een beperking? Waarom wel/niet?
62. Zo ja, Hoe is dat proces verlopen en welke stappen heeft u
ondernomen?
63. Heeft u wel eens een interventie bijgewoond of gebruik
gemaakt van een interventie?
64. Met wie zou u moeten samenwerken wanneer u een aanbod
wilt creëren voor mensen met een beperking?
65. Hoe belangrijk acht u samenwerking wanneer u een
sportaanbod wilt creëren voor mensen met een handicap?
66. Wanneer het sport aanbod voor mensen met een handicap
daadwerkelijk bij de vereniging is, hoe denkt u dat dit aanbod
blijvend kan worden?
67. Van wie heeft de vereniging daar hulp bij nodig?
68. Heeft uw vereniging wel eens hulp van buitenaf gekregen bij het
oprichten van een G-aanbod?
69. Wat is de visie van uw sport vereniging ten aanzien van het
sportaanbod voor gehandicapten? Hoe probeert u die na te
streven?
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70. Welke invloed hebben sportevenement op de participatie
binnen uw vereniging?
71. Hoe kan een sportevenement invloed uitoefenen op het
vergroten van de sportparticipatie? Is dit anders dan voor
mensen met een handicap?
72. Is uw vereniging al eerder betrokken geweest bij een groot
sportevenement? Zo ja, hoe hebt u dat ervaren?
73. Waar liggen volgens u de drempels voor mensen met een
verstandelijke beperking om te gaan sporten?
74. Wat moet er gebeuren om de deelnemers te stimuleren om te
sporten? En wat kan Special Olympics hieraan bijdragen?
75. Wie zouden er op deze drempels in kunnen Spelen? En hoe? Wat
kan Special Olympics Nationale Spelen 2016 hierin betekenen?
76. Wat kan het Sport evenement Special Olympics er volgens u aan
doen om het sportaanbod voor mensen met een handicap in
Nijmegen te vergroten?
77. Wat kan het evenement Special Olympics regionale Spelen 2016
volgens u bijdragen aan het vergroten van kennis over G-sport
bij de verenigingen?
78. Hoe kunnen de verenigingen inzicht krijgen in het belangen van
G-sport?
79. Hoe kan G-sport volgens u het best promoot worden? En hoe
kan Special Olympics Nationale Spelen 2016 dit het beste doen?
80. Wat hoopt u dat Special Olympics onderneemt tijdens de
aanloop van het evenement?

Deze vragenlijst is geïnspireerd op de standaard vragenlijst van Special Heroes bezien vanuit
sportaanbieders (Cevaal, van Lindert, & Romijn, 2012). Omdat het onderzoek gericht is op een
zeer specifiek moment, namelijk het evenement op 1, 2 en 3 juli zijn er een aantal aanpassingen
gedaan.
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Bijlage 3. Uitgewerkte interviews
3.1 Mét aanbod
Vereniging G
Vraag
Kunt u iets vertellen over uw functie binnen
de vereniging?
Het G-team bestaat dus uit 8 mensen?

Antwoord
Ik ben nu één van de vijf trainsters van ons Gteam. Wij lopen vijf op acht.
Ja, maar dat zouden er wel meer kunnen zijn
maar wij hebben er maar acht.
Eentje, die trainen één keer in de week op
woensdag avond.
We zijn een hele grote vereniging geweest
ooit, toen is ons clubhuis afgebrand in 90. Toen
moesten we opnieuw gaan bouwen en
daardoor zijn er ook heel veel mensen
‘‘afgebrand’’. Nu zijn we een stuk kleiner
geworden en spelen ook veel lager dan dat we
toen deden. Nu komen we een beetje op en
komt er steeds meer jeugd bij.
Nee toen niet. Daar zijn we pas in 2002 mee
begonnen.
We willen weer hoger gaan spelen en wat
groter worden. Ook meer financiën, zodat we
meer kunnen doen voor onze leden.
In een aparte groep.

En hoeveel G-teams zijn er in totaal?
En kunt u iets vertellen over de vereniging
zelf?

Was er voor de brand ook al een G-aanbod?
Wat de missie van uw vereniging?

Sporten de mensen met een handicap binnen
het regulieren team of in een aparte groep?
Waarom is daar voor gekozen?

Ze kunnen niet mee met een regulier team.

Is het verschil in niveau te groot?

Ja, we hebben een aantal down kinderen en
kinderen met hersen beschadigingen. Ook
hebben we hele erge autisten. Als je die in een
gewoon team zet lopen of je gewone leden
weg of de G-team leden.
Ja, dat zijn wij aan het mede organiseren, het
korfbal gedeelte.
Ik werd voordat ze begonnen met organiseren
werd ik gebeld door Fleur, die dat ging
organiseren. Of ik het zag zitten. Het zou
binnen Nijmegen Wijchen en Groesbeek
gebeuren dus heb ik een beetje rond gevraagd
binnen de vereniging. Ze vonden het wel leuk
en zo doende ben ik daar in gerold.
Ik weet het niet, ik heb wel verwachtingen. Het
zou best een leuk evenement worden maar de
aanloop in ontzettend rommeling. We hebben
elke keer een nieuw bureau wat de dingen gaat
organiseren. Zo zouden we een technisch
gedeelte krijgen voor korfbal en dat gebeurd
dan weer niet. Daarna zeggen ze dat het nooit

Hoe bent u bekend met het sportevenement
Special Olympics?
En hoe bent u met het evenement bekend
geraakt?

Wat verwacht u nu van het evenement?
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is geweest, terwijl het uit de papieren blijkt dat
dat tijdens het vorige evenement wel was.
Ja het belemmerd in je enthousiasme. In het
begin was ook de communicatie heel erg
slecht. Dan werden er dingen georganiseerd en
dan las je dat in de krant, terwijl wij zelf in de
organisatie zitten.
Ja, dat ben ik wel.

Belemmert dat in de deelname van het
evenement?

En nu? Bent u bijvoorbeeld lid van de
nieuwsbrief?
Is die nieuwsbrief voor u informatief genoeg?

Er staan meestal dingen in die al geweest zijn
al, waarvan ik van te voren niet op de hoogte
was. Daarnaast denk ik dat korfbal een beetje
een ingesneeuwd kindje is. Voetbal is
bijvoorbeeld groter en was ook bij de regionale
spelen. Toen werden voetbal en andere
sporten gekozen zonder aan ons te vragen of
je als korfballer mee kan doen. Het werd
gewoon gebracht.
Ja, er was helemaal geen overleg geweest.

Was er naar u idee te weinig ruimte voor
overleg?
Waren uw verwachtingen aan het begin
anders dan nu?

Ja, in het begin dacht ik, oh leuk! Daar krijg je
publiciteit van voor je club. Er is zelfs zo’n
evenement op de markt geweest.
Gehandicapten sporters daagde daar mensen
uit om mee te doen. Daar werden wij ook niet
voor uitgenodigd. Toen ik vroeg waarom werd
er gezegd dat er geen ruimte voor was.
Ja

Letterlijke ruimte, als in de zin van
accommodatie?
En bent u dan de gene die Special Olympics
steeds benaderd of komen zij naar u toe?

Voor dit soort dingen, als er dus iets gebeurd
waar ik het niet mee eens ben, moet ik hun
banderen. Nu moest ik ook een vragenlijst
invullen en komt er een brief naar het bestuur
met de vraag of wij mee willen doen. Terwijl wij
vanaf het begin al helpen in de organisatie.
Heeft u het vermoeden dat het overzicht in de Ja, nu kreeg is weer een mail of ik contact kon
organisatie kwijt is?
opnemen met Natascha over de capaciteit.
Daarover hebben wij in september ook een
vragenlijst ingevuld. Dat was dus ook al voorde
brief kwam over onze definitieve deelname.
Toen hadden wij de capaciteit ook al
aangegeven en nu moet dat weer opnieuw.
Mailtjes raken kwijt en dergelijk.
Heeft dat invloed op jullie deelnemers?
Nee, die horen er niks van.
Hoe kijkt u aan tegen het imago van
Het is ontzettend leuk! En belangrijk, iedereen
gehandicapten sport?
moet kunnen sporten. Zeker gehandicapten.
Wat doet uw vereniging eraan om dit imago te We nodigen andere verenigingen uit en geven
veranderen? Mits u dat nodig vind.
lessen op scholen in Nijmegen.
Is dat specifiek een school voor mensen met
Ja, in plaats van een gymles geven we dan
een verstandelijke beperking?
korfbal. Zo zijn we ook 15 jaar geleden gestart.
Toen zijn wij door de gemeente benaderd of
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we het leuk zouden geven op korfbal te geven
op die school. Dat wilden wij wel maar dan
moet er ook een gevolg zijn. Dus toen zijn wij
gestart met het G-korfbal.
Ja, omdat het belangrijk is dat iedereen kan
sporten.

U heeft als het ware een school benaderd om
zo de participatie binnen uw vereniging te
vergroten?
Denkt u dat het evenement Special Olympics
invloed heeft op het imago van gehandicapten
sport?

Ja, dat denk ik wel, positief wel. Als mensen er
echt naar toe komen dan zien ze hoe leuk het
is voor de gehandicapten sporters om mee te
doen. En ook voor hun gezondheid is het
hartstikke goed.
Wanneer je evenement bijwoont voel je het
ook, dat heeft zeker een meerwaarde.
Misschien instituten maar ook scholen van
verstandelijk gehandicapten.

Wat denkt u dat het verschil is tussen een
evenement bijwonen of erover lezen?
Hoe denkt u dat Special Olympics tijdens het
evenement die positiviteit kan overbrengen?
En wie moeten zij daar voor uitnodigen?
Heeft u het idee dat dat nu te weinig word
gedaan?
Heeft uw vereniging drempels ervaren ten
aanzien van het oprichten van een G-team?

Dat weet ik niet, daar heb ik geen zicht op
Begeleiding. Wij kwamen uit het niets en
gingen naar die school. Toen stonden wij daar
ineens met een stuk of 10 verstandelijk
gehandicapten en dan is het handig als je weet
wat je kunt verwachten. Een jongen kreeg
bijvoorbeeld een hele erge epileptische aanval,
en wij wisten niet wat te doen, dat was heel
akelig. Nu weet je dat je dat van te voren moet
vragen.
Sportservicepunt heeft ons wel geholpen,
maar dat moesten we wel echt gaan vragen.
Toen we merkten dat je gewoon dingen ervoor
moet weten hebben we sportservicepunt
benaderd. Ze hebben ons wel even laten
zwemmen tot dat we het weer kwamen
vragen.
Nee alleen die jongen met de epileptische
aanval dan. Het is leuk als je begeleiding krijgt,
vanuit de bond krijg je wel ondersteuning.
Vorig jaar zijn we naar een bijscholing geweest.
We proberen alles zo goed mogelijk bij te
houden.
Nee, dat wordt aangeboden door de korfbal
bond. Er is ook een G-competitie. Daar doen wij
niet aan mee omdat er dan acht deelnemers
moeten die altijd kunnen spelen mee doen en
dat bij ons te onzeker is.
Gewoon beginnen. Probeer wel eerst wat
informatie te verzamelen. Ga bij een andere
vereniging kijken!
Nee, helemaal niet, ik was toen der tijd
voorzitter en ben gelijk begonnen met training

Welke stappen heeft de vereniging
ondernomen om het G-team daadwerkelijk op
te richten.

Is het wel eens mis gegaan?

Wordt die bijscholing u aangeboden of moet u
daar zelf achteraan?

Wat raadt u verenigingen aan die een aanbod
willen creëren voor gehandicapten?
Was het voor uw vereniging lastig om trainers
of vrijwilligers te vinden voor het G-aanbod?
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Wat denkt u dat de mensen beweegt om een
g-team te trainen?

Denkt u dat sport bijdraagt aan de
ontwikkeling?
Wat wordt er binnen de vereniging gedaan
om de kwaliteit van de trainers te
waarborgen?
Stelt uw vereniging andere eisen aan de
trainers van een g-team dan van een
regulieren team?

En bijvoorbeeld een EHBO of BHV cursus?
Ervaart u financiële drempels binnen de
gehandicapten sport in de vereniging?

Zijn die financiële drempels dan in het
regulieren aanbod?
Hoe regelt u binnen de vereniging de
financiën ten aanzien van gehandicapten
sport?

Worden er gelijke eisen gesteld wat materiaal
betreft?
Bent u op de hoogte van verschillende
subsidieringen die u aan kunt vragen om een
sportaanbod te creëren?
Maakt u daar gebruik van?
Zou u dat willen uitzoeken of heeft u liever dat
zij naar u komen.
Zou Special Olympics daar nog iets in kunnen
betekenen?

geven. Er waren twee dames die gelijk mee
wilden doen en nu is er nog een moeder bij van
een deelnemer.
Het is super leuk, het is zo fijn om met die
kinderen.. om te gaan. Ze zijn volwassenen
maar blijven wel een beetje kinderen. Het is
gewoon super leuk.
Ja, dat denk ik wel, zeker een teamsport.
Die bijscholing.

Ik denk dat onze vereniging blij is met elke
trainer die ze hebben, maar ze weten niet
precies wat een trainer van een g-team doet en
wat een trainer van een regulieren team doet.
Ze zijn wel betrokken bij het G-team maar niet
heel inhoudelijk.
Denkt niet dat ze dat eisen. Die hebben we
wel.
Nou soms wel, de kinderen wonen nu meestal
in een begeleid wonen project. Dat willen ze
inschiet shirtjes voor de hele club en dat kost
toch wel veel geld. Voor ouders is dat een
drempel om die aan te schaffen. Voor de
Special Olympics moeten ze ook 45 betalen,
voor een overnachting zelf 65.Dar hoorde wij
pas twee weken geleden. Toen ik dat van de
week tegen een vader zei, vertelde hij dat als
grote drempel ziet. Onze G-leden betalen
84euro per jaar, dan is 65 erg veel.
Ja, die betalen makkelijker zelf. Die komen uit
andere gezinnen. Zorgkosten zijn voor een
gezin met gehandicapten gewoon groot.
Af en toe schrijf ik een brief naar de stichting
bij de weeshuizen en die geven nog wel eens
subsidie. Daarvan zijn we dit jaar een dagje uit
gegaan. Toen de bond voor schreef dat we
andere korven moesten hebben heb ik die
gelijk aangevraagd voor ons G-team.
Ja, je kunt niet je G-deelnemers op rieten
mandjes laten schieten en de rest niet.
Ik weet alleen van de stichting bij de
weeshuizen, en toen ik nog in het bestuur zat
kreeg je extra subsidie voor verstandelijk
gehandicapten.
Toen wel. Nu weet ik dat niet.
Ik zou het ze wel willen aangeven maar ik ga
het niet zelf uitzoeken.
Ik denk het niet.
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En wanneer u denkt aan informatie
overdracht? Zou Special Olympics een schakel
kunnen zijn tussen gemeente en
verenigingen?

Hoe zou Special Olympics hierin kunnen
bijspringen?
Hoe denkt u dat verengingen zonder G-aanbod
het beste op de hoogte gesteld kunnen
worden over het creëren van een G-aanbod?

Hebben zij een G-aanbod?

Denkt u dat dit effect heeft gehad?

Oké! Een andere vereniging zonder aanbod
gaat u dus nu helpen met de organisatie van
Special Olympics?
Wie is bij u sportvereniging verantwoordelijk
voor het uitvoeren van sportactiviteiten
buiten de trainingen om?

Is het lastig om vrijwilligers voor het bestuur
te vinden?
Leuk initiatief Sinterklaas!

Leuk, hebt u de studenten vereniging zelf
benaderd of zij u?
Bent u daarnaast op de hoogte van nog meer
sport stimulerende programma’s?
Zou u het op prijs stellen wanneer uw
vereniging folders krijgt hierover of op de één
of andere manier benaderd wordt?

Ja, ze zouden wat aandacht aan het vervoer
kunnen besteden. Vervoer voor leden van het
g team. We hadden leden die met de taxi
kwamen, maar nu zijn ze gestopt omdat die
kosten te duur werden. Daarnaast kwam die
taxi altijd te laat.
Er aandacht voor vragen. Busjes regelen ofzo.
Een bezoek werkt het best. Een brief extra is
ook goed, om te kijken of ze er open voor
staan. Hierin kun je vragen of ze willen kijken
bij een andere club. Wij zijn ook pas met ons
team bij de korfbal dames in Groesbeek
geweest.
Nee, die mevrouw die zit wel in de organisatie
van Special Olympics en die las dat wij
meededen. Toen heeft ze ons uitgenodigd om
een demonstratie te geven bij hun vereniging.
Nee, nog niet, maar het heeft wel de dames er
toe gezet om te helpen bij het korfbal gedeelte
tijdens Special Olympics.
Ja, op de dag zelf met het begeleiden. Een
beetje wegwijs maken en dergelijk. We moeten
het nog wel uitwerken
Ze hebben de jeugdcommissie die activiteiten
voor de jeugd organiseert. De trainers van het
g-team doen dit voor het g-team. Het bestuur
wordt wel altijd ingelicht. Daarnaast traint
iemand uit het bestuur of het g-team, dus vrij
nauw betrokken. En voorzitter is vroeger lid
geweest van de G-commissie van de bond. En
die wil ook graag op de hoogte zijn. Eerder
hadden we een ander bestuur, zo’n 2 jaar
terug, en nu hebben we een heel nieuw
bestuur. Er moest heel veel weer op poten te
zetten.
Ja, voor verkorte activiteiten zijn er makkelijk
vrijwilligers te vinden. Zoals voor ons
Sinterklaas feest een aantal zwarte pieten.
Ja, afgelopen week hadden we een Gcompetitie. Dit werd georganiseerd door de
studenten korfbal vereniging uit Wageningen.
En het was al de 17de keer.
We staan gewoon op hun vaste lijst.
Nee, helemaal niet.
Ja altijd! Alles wat door de korfbalbond
ontvangen we natuurlijk wel maar daar buiten
niks. Communicatie is het moeilijkst en het
belangrijkst dus zou goed zijn als dat meer
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Wie is in uw ogen verantwoordelijk voor de
communicatie?
En denkt u dat Special Olympics daarin kan
bijdragen?

Wat verwacht u na het evenement?

Wat verwacht u dat er bij de scholen en
zorginstellingen gedaan kan worden na het
evenement?
Hebt u sportorganisatie nog wel eens
ondersteuning van buitenaf gekregen bij het
opzetten van het G-team.
Hebt u wel eens een interventie bijgewoond?
Hebt u hier behoefte aan?
Met wie werkt u nog meer samen om het Gaanbod in stand te houden?

Hoe belangrijk acht u die samenwerking
wanneer u een G-aanbod wilt creëren?
En wat als de samenwerking nu bij u weg zou
vallen? Wat zou dat bij u vereniging te wee
brengen?
Wanneer het sportaanbod voor mensen met
een handicap daadwerkelijk bij de vereniging
is, hoe denkt u dat dat aanbodblijvend kan
worden?
Door ze ook naar de bijscholing te sturen?
En hoe is dat nu bij de korfbal club?
Hebt u het idee dat als ze mee hebben gedaan
die angst weg neemt?
Kan ik zeggen dat ervaring leert?
Heeft de vereniging nog hulp nodig van
andere instellingen of organisatie om het
aanbod blijvend te houden?

gedaan wordt. Ook vanuit onszelf hoor, dit ligt
niet alleen aan de organisaties.
Ja, als je een aanbod hebt moet je dat zelf
communiceren. Je kunt niet als club zijnde
gaan zitten kijken wanneer het een keer komt.
Ja, ik weet alleen niet of het door gaat na 2016?
Want ze kunnen nu dingen oppakken en
bijsturen maar als je dan in 2016 zegt het
toernooi is voorbij, dat was het, werkt dat niet.
Toch dat die band met de sportverenigingen
die een g-team hebben blijft. En dat je dingen
kan uitwisselen en dat je daar ook die
organisatie van Special Olympics in kan
beteken door die nieuwsbrief door te laten
gaan.
Misschien demonstratie trainingen, of de
training verzorgen zoals wij op de scholen
hebben gedaan. Maar daar moet je wel
mensen voor hebben en dat is lastig.
Ja alleen van sportservice.

Nee alleen een bijscholing.
Nee niet per se.
Met de ouders van de deelnemers. Je probeert
zo veel mogelijk nieuwe leden erbij te krijgen
maar dat gaat gewoon moeilijk. We hebben nu
in vier klassen lesgegeven en we hopen dat er
één deelnemer bij komt. We merken dat die
84euro toch veel is voor de ouders.
Ik denk dat het niet zonder samenwerking kan.
Er moet een beetje leiding zijn.
Dan gaan we wel gewoon door.

Door te zorgen dat je vervanging hebt
wanneer en trainers wegvallen. Dus ook
jongere trainers vanuit de club.
Ja, en ze mee te laten draaien.
We proberen het wel, maar we merken dat de
jongeren het eng vinden.
Ja, meestal wel ja, dat was bij Groesbeek ook.
Die begonnen heel afstandelijk en daarna
waren ze heel open.
Ja
Ja, dat is altijd makkelijk, en ook de
medewerking vanuit de instituten. Ik kreeg
laatst een brief van een club die op uniek
sporten had gezien dat wij een G-aanbod
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hadden. Zij zochten een vereniging voor hun
cliënt. Dat is leuk en toen gaven we informatie
maar vervolgens hoor je niks meer. Er wordt
niet zorgvuldig met deinformatie om gegaan.
Sonde
Ja, ze hoeven niet per se voor ons te kiezen, als
ze maar even wat laten horen.
Wat is de visie van uw sportvereniging?
Dat iedereen moet kunnen sporten! En het
liefst korfbal.
Hoe wordt dit nagestreefd?
Door het G-aanbod en door het bestuur en de
commissie en de leden. Het bestuur is nu bezig
met een vijf jarenplan onder leiding van het
KNKB.
Welke invloed hebben sportevenementen op
Als het goed is voel je je wat meer betrokken.
de participatie binnen uw vereniging?
En kennismaking, althans dat hopen we. Dat
hebben we nodig volgend jaar. Met Special
Olympics Nationale Spelen doen ook mensen
mee die niet bij het G-team betrokken zijn.
Twee jaar geleden waren ook de Special
Olympics en toen kwam ik plots in het
ziekenhuis, toen waren er toch veel reserve.
En is uw vereniging eerder betrokken geweest Wij hebben een aantal keer de Nijmeegse
bij sportevenementen?
korfbal kampioenschapen georganiseerd en de
provinciale en ook de Nederlandse korfbal
kampioenschappen.
Heeft dat invloed gehad op de participatie
Ja, toen wel , maar dat is een hele poos
binnen uw vereniging.
geleden toen de club nog veel groter was.
En denkt u dat wanneer er nu een evenement
Dat hopen we wel.
georganiseerd zou worden de participatie
weer toe zal nemen?
Staan er nu sportevenementen op de planning De kangoeroe dagen, dat is voor jonge
naast Special Olympics Nationale Spelen?
kinderen. En het Nijmeegse korfbal
kampioenschap.
Zijn de sportevenementen een groot ding
Niet zo heel erg.
binnen uw vereniging?
Denkt u dat u daar kansen laat liggen?
Ja, ik denk het wel, je moet alleen alles eerst
goed op orde hebben voordat je er allemaal
dingen bij kunt pakken.
En wat zijn de basis dingen die op orde
Je moetje teams vol hebben, ze allemaal
moeten zijn voordat je er andere dingen bij
kunnen laten trainen en spelen. De zalen huren
kunt pakken?
en voldoende geld hebben. De club moet
staan.
Hebt u het idee dat de club genoeg staat om
Nou het kan nog steviger.
dat te kunnen doen?
En kan Special Olympics de club helpen op de
Weet ik niet.
club steviger te laten staan?
Zouden zij u wel kunnen helpen met het
Ja, Nouja, je kunt het als aanleiding gebruiken
vergroten van de participatie?
maar ik denk niet dat de organisatie
vrijwilligers kunnen ronselen.
Want dat is wat u het meeste mist?
Ja
Vrijwilligers?
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En deelnemers?

Denkt u dat dat na het evenement zal gaan
gebeuren? Een paar leden meer?

Denkt u dat wanneer het evenement u meer
kennis laat maken met zorginstellingen en
scholen dat de kans groter is dat er mensen bij
komen?
Waar liggen volgens u de drempels voor de
mensen met een verstandelijke beperking om
te gaan sporten?

Wat zou Special Olympics kunnen doen aan
die belemmeringen?
Hoort u deze belemmeringen vooral van
ouders of ook van de deelnemers zelf?

Gaat de club flexibel om met deze drempels?

Weet zij dat al?
Is het dan niet heel lastig om een grens te
trekken? Wanneer andere deelnemers zeggen
dat het bij hun ook net aan is qua geld.
Wie zouden er nog meer kunnen inspelen op
deze drempel?
WMO?
Hoe vindt u dat dit gecommuniceerd zou
moeten worden? Informatie over
verschillende vergoedingen en dergelijk?
Zouden zij ook kunnen inspelen op de drempel
vervoer?
Worden zij dan nog verder begeleid om
ergens anders te gaan sporten?
Bij wie vindt u dat deze verantwoordelijkheid
ligt?
En hoe denkt u over het algemeen over de
ondersteuning van de ouders?

We zouden graag wat kinderen bij het team
hebben. Twee deelnemers doen mee met
Special Olympics maar in een andere tak sport.
Dan mogen ze niet meer met korfbal mee
doen.
Ja, we hebben ooit wel eens 16 leden gehad.
Maar ze werden echt te slecht, ze moesten
naar de crisis opvang. Ons team heeft een erg
laag niveau.
Dat denk ik wel.

Geld en vervoer. Thuis zijn er voor hen al meer
kosten. Daarnaast moeten zij nog sportkleding
aanschaffen. Maar vooral het vervoer! Maar
ook dat ze niet meer kunnen, we worden
eerder oud.
Weet ik niet. Ik hoop het.
Ja ook wel. Laatst was er op school een meisje
die wilde komen korfballen. Toen ze hoorde
dat het 84 kost haakte ze af. Maar ik ga
uitzoeken of daar iets aan gedaan kan worden.
Jawel! Als het echt aantoonbaar is dat zij dat
niet kan betalen, dan krijg ik dat er wel
doorheen.
Nee, eerst even overleggen.
Ja vind ik heel erg moeilijk. En dat moet ik
verder niet bepalen maar het bestuur.
Vroeger was er een organisatie, daar weet ik
de naam niet meer van. Dan kreeg je subsidie.
Ja, ik geloof het.
De gemeente zou dit aan de verenigingen
moeten laten weten. Dat is het handigst. Dan
kunnen de sportverenigingen mee denken.
Weet ik niet. We hadden eerst twee meisjes uit
Druten, maar dat was toch te ver weg en te
duur dus gingen ze weg.
Ik ben wel eens bezig geweest voor een jongen
die verhuisde naar Vugt. Daar heb ik gezocht
naar een aanbod.
Tsja, nu was ik ermee in aanraking gekomen.
Zijn ouders waren er ook al mee bezig
geweest.
De ouders die wij hebben wel. Behalve dan de
verstandelijk gehandicapten ouders. Verder
carpoolen ouders wel, dat regelen zij
onderling.
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Wat kan het event Special Olympics er volgens
u aan doen het sportaanbod in Nijmegen te
vergroten?
Vindt u dat dat de participatie vergroot moet
worden? Dus de deelnemers stimuleren in
plaats van de verenigingen stimuleren een
aanbod te creëren?
En wat het evenement volgens daar aan doen?
En wat kan het evenement Special Olympics er
volgens u aan doen om de kennis bij de
verenigingen zonder aanbod te vergroten?
En hoe denkt u dat de verenigingen het beste
inzicht kunnen krijgen in het belangen van de
G-sport?
Hoe kan G-sport volgens u het beste
gepromoot worden?

Wat hoopt u dat Special Olympics onderneemt
tijdens de aanloop van het evenement?

Waar zou dat aan liggen?

Ik denk niet dat je het sportaanbod moet
vergroten. Er is al best heel veel. Maar ze
zouden kunnen publiceren, de pers opzoeken.
Dat denk ik wel. Ze zijn nu bezig met de leden
van elkaar weg te snoepen.

Dat weet ik niet.
Ik denk door te publiceren welke club wel een
G-aanbod hebben. En dat mensen daarmee in
contact kunnen komen.
Ook door het te laten zien. Nieuwsbrieven en
kranten antikelen.
Door te komen kijken bij een vereniging of
evenement. Ik denk niet dat alle verenigingen
zonder G-aanbod uitgenodigd zijn, maar dat
weet ik ook niet verder.
Dat ze heel goed gaan communiceren. Dat mis
ik nu. En dat ze ook zien wat er al gedaan is,
dat je niet elke keer opnieuw dingen aan moet
geven. Ze moeten weten wat er al ligt.
Verandering van bureau, de organisatie. We
waren ooit begonnen met Austin.. en die nu
helemaal uit beeld. Nooit meer iets van
gehoord.
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Vereniging H
Vraag
Kunt u iets vertellen over u functie bij de
sportvereniging?

Wat is het verschil tussen waterpolo en water
basketbal?

Kunt u misschien iets vertellen over de
vereniging zelf? Wat is bijvoorbeeld de missie
van de vereniging?

Is er een volle bezetting binnen de vereniging?

Sporten de leden met een handicap binnen
het regulierenteam om in een aparte groep?

Zijn deze kinderen dan verstandelijk of
motorisch beperkt?

Antwoord
Ik ben heel lang bestuurslid geweest en als
bestuurslid betrokken geweest bij het
opstellen en implementeren van het project
aangepast zwemmen. In eerste instantie was
dat een drie-traps raket. Aan de ene kant les
geven aan kinderen met een beperking, ADD,
ADHD, autisme maar ook gehoorproblemen
enzovoort. Daar zat ook een stukje wedstrijd
zwemmen bij en water basketbal. Dat waren
ook één van de drie sporen. En uit eindelijk
doordat de betrokkenheid van de trainer van
het wedstrijd zwemmen minder werd is dat
stuk afgebouwd. En het stuk waterbasketbal is
overgedragen aan de waterpolo afdeling, die
dat pas recent hebben opgezet.
Water polo is echt met doeltjes en mag je
maar met één hand vangen. Waterbasketbal
zijn ringen in het water met een basket zoals je
die gewoon in de zaal hebt. En dit mag ook
met twee handen. Is officieel een
gehandicaptensport, mag één niet
gehandicapten per team aan mee doen. Wordt
officieel op competitie ingespeeld. Is echt en
hele leuke sport! We hebben er ook een aantal
clinics in gegeven voor het bijzonder onderwijs.
Ik denk dat je kunt zeggen: om en sportaanbod
te creëren voor een zo groot mogelijke
doelgroep waarbij geen mensen worden
uitgesloten. Door zowel breedte sport als
wedstrijdsport aan te bieden. Enerzijds streven
naar een behoorlijk hoog niveau op het gebied
van wedstrijd zwemmen, synchroon zwemmen
en waterpolo. Anderzijds een laagdrempelige
vereniging willen zijn voor jong en oud. Dat
doen we door een paar takken van sport aan te
bieden en door het elementair aan te bieden.
Ruim duizend leden. Een grote vereniging, we
zijn ook in Gelderland en landelijk één van de
grootste zwemverenigingen in Nederland zijn.
Voor het les zwemmen hebben we een aparte
groep op de zaterdag middag. Dit is twee keer
drie kwartier les geven. En dat gaat in totaal
om niet meer dan 20 kinderen. Dus in hele
kleine groepjes, waar bewust voor is gekozen.
Binnen de regulieren lessen zwemmen ook wel
wat kinderen met een beperking.
We hebben in het regulieren team één kind
zwemmen wat helemaal blind is. Maar ook
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Waar komen de kinderen dan vandaan?

Is het moeilijk om de ouders ervan te
overtuigen dat de kinderen beter in een
aparte groep kunnen zwemmen?

Hoeveel kinderen met een handicap heeft de
vereniging in totaal?

Bent u bekend met het evenement Special
Olympics 2016?
En hoe bent u hier bekend mee geraakt?

Met welke gedachte?

En wat gaat u tijdens het evenement precies
doen?

En wat zijn uw verwachtingen van het
evenement?

Waarom zouden die niet komen?
Is dat tot op heden nog niet gedaan?
Vindt u dat taak van de gemeente of van

down komt voor binnen de regulieren teams
en heel veel gedragsproblematiek,
stuiterballen enzovoort. Dat zijn dan ouders
die vaak in tweede instantie bij ons terecht
komen.
In eerste instantie melden ze zich aan voor het
regulieren team. Dan lopen ze aan tegen de
groepsgrootte en de drukte in zo’n bad. En dan
komen ze niet goed mee.
Nee, want het meeste plaatsingen van vraag
gestuurd, mensen vullen een speciaal
ontworpen inventarisatie formulier in over de
beperkingen. Vervolgens ga ik op huis bezoek
om heel goed door te spreken wat is er met
het kind aan de hand en wat heeft hij nodig om
tot ontwikkeling te komen. Ook wat moet je
wel doen en wat moet je beslist niet doen. Op
basis kijken wij, het kleine team trainers, wat
haalbaar is en dan worden de kinderen
geplaatst en gaan we ermee aan de gang.
Bij het synchroon zwemmen, zwemt er een
meisje zonder arm en bij het
wedstrijdzwemmen een spastische vrouw. Dat
zullen er iets meer dan 20 zijn.
Ja
Ik ben door de gemeente gevraagd om de
zwemvereniging te motiveren om daaraan
mee te doen.
Omdat er een aantal zwemelementen in liggen
en wij als vereniging heel veel ervaring hebben
met het organiseren van zwemwedstrijden en
grote evenementen. Wij waren een logische
partner.
Ik weet dat er scheidsrechters geleverd
worden, gebruik gemaakt word van het
draaiboek van onze wedstrijd afdeling.
Persoonlijk ben ik niet bij de taken betrokken.
Ik denk dat het een hele goede PR waarde
heeft voor de gemeente die eraan mee doen.
Als je het een beetje handig aanpakt kun je er
als vereniging ook baat bij hebben. Maar het
mooiste zou zijn als je als vereniging daar ook
kunt staan met je eigen aanbod en op de markt
te zetten. Alleen weet ik niet of er veel lokaal
publiek zal komen.
Mogelijk door de mate waarin er PR wordt
gemaakt vanuit de gemeente.
Ik vind dat er weinig over in de kranten te
vinden is.
Ik denk dat zij samen zouden moeten
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Special Olympics?

Wat zou u dan in de aanloop van het
evenement nog willen zien?

Hoe kijkt u aan tegen het imago van
gehandicapten sport?

Met samen bedoelt u binnen het regulieren
team mee sporten?

Wat doet dat met u positie binnen de
vereniging?
Vrijwillig?

Doet u er iets aan om het imago te
veranderen?

optrekken. Het heeft voor de gemeente een
aantal hele duidelijke voordelen. Als je je
krachten bundelt kan het een win win situatie
zijn. Ze moeten niet alleen concreet bij het
uitvoeren van die activiteit blijven. Ze kunnen
het op een goede manier in de markt te zetten
door te zeggen: we doen dit, en we willen
concreet investeren in de mensen die nu nog aan
de kant staan.
Moeilijke vraag. Ik zou willen zien dat mensen
die nu niet actief zijn, als dan niet in
gehandicapten sport, actief worden. Nijmegen
en omgeving is een omgeving met een
ongelofelijk groot aanbod aan
verzorgingshuizen, ziekenhuizen, revalidatie
centrum et cetera. Maar er zit een markt aan
mensen die nu niet actief zijn. Het hoeft niet
per se zwemmen, maar ze moeten geactiveerd
worden.
Ik vind het prima dat het er is, zelf heb ik wel
de visie dat op het moment dat het samen kan
moet je het samen doen. En dat het pas apart
moet als het niet anders kan.
Ja, wat ik in ieder geval merk (omdat ik les geef
binnen het aangepast zwemmen) dat er hele
rare beelden zijn bij gehandicapten sport. Ook
over de doelgroep. We hebben ooit eens een
proef afzwem activiteit gedaan met een
gemengde groep. Drie kinderen van mijn club
deden mee met een grote groep regulieren. En
dan komen er instructeurs naar mij toe die
zeggen: oh ze doen eigenlijk heel normaal.
Allerlei vooroordelen, maar tegelijker tijd niet
de moeite nemen om te komen kijken. Er is
weinig betrokkenheid, ook niet vanuit de eigen
vereniging. Zo hebben wij bijvoorbeeld een
voorzitter die nog nooit is komen kijken en dat
neem ik hem kwalijk.
Eenzaam. Ik ben misschien een beetje zwart
wit in mijn redenering maar ik trek de kar nu
bijna drie jaar alleen.
Ja, en nu raak ik gedemotiveerd. Niet voor het
werk zelf want ik vind het geweldig om die
kinderen zo ver te krijgen.
Dat heb ik een beetje opgegeven. We hadden
eerst een eigen website. Nu zijn we
ondergebracht bij de website van elementair
zwemmen, je moet verrekt goed zoeken om
het aangepast sporten te vinden nu. Dat
hebben ze heel ver weg gestopt. Elk jaar is het
knokken om die twee keer drie kwartier aan
18

Hoe denkt u dat het evenement Special
Olympics invloed kan hebben op het imago
van gehandicapten sport?
En bedoelt u dan tijdens, voor of na het
evenement?
Kan ik zeggen dat de wil er is?

Wordt er voor het regulieren aanbod meer
gepubliceerd dan voor het aangepast sporten?

Denkt u dat de vereniging daar kansen laat
liggen?

Hebt u drempels ervaren ten aanzien van het
oprichten van een sportaanbod voor
gehandicapten?
Welke drempels waren dat?

Stond u toen al met de kinderen bij het
zwembad?
Hoe is dat vervolgens opgelost?

Was het lastig om trainers en vrijwilligers te
vinden voor het aangepast sporten?

zwembad huur te kunnen krijgen.
Dan zouden ze er al hadden moeten zijn. Dan
hadden ze moeten zeggen: Moniek draag eens
op met je team. En neem de gelegenheid om
daar wat over te vertellen.
Er voor en tijdens het evenement. Ik wil daar
best met een kraampje gaan staan en vertellen
over aangepast zwemmen.
Ja, wat ik merk is dat mond tot mond reclame
op dit moment de enige manier is hoe wij aan
nieuwe kinderen komen. De tevredenheid van
de ouders is zeker 98%. Er is pas één kind
zonder diploma wegegaan. Sommigen ouders
vinden het te lang duren maar over het
algemeen hele blije en trouwe ouders.
Ja. Als ik naar de pers kijk zie ik elke week wel
stukjes over de resultaten van heren en dames
1 waterpolo. De resultaten van onze gouden
zwemmers staan in de krant, wat ook terecht
is. Maar wordt nooit geadverteerd voor
aangepast zwemmen.
Voor mijn gevoel hebben ze al een wachtlijst,
dus hebben ze het idee dat ze achterover
kunnen leunen. Ze stromen toch wel vol, maar
er komt een moment dat dat stagneert.
Ja

Medewerking van sportfondsen. Met name de
directeur van sportfondsen. Hij heeft in het
begin van het project een aanbod neergelegd
voor een gereduceerd bad huur tarief voor
onbepaalde tijd. Toen zijn wij in januari in een
bepaald jaar gestart en toen zat na de
zomervakantie ineens het zwembad op slot.
Want we moesten het dubbelen aan huur gaan
betalen anders kwamen we er niet in.
Ja
Dat heeft tot stukken in de pers en gemeente
raad geleid. Het moment dat sbs6 ging bellen
is hij tot een fatsoenlijke oplossing gekomen,
maar hij beweerd dat wij met ons aangepast
zwemmen een concurrentie zijn voor zijn
leszwemmen.
In eerste instantie niet, er is wel wat verloop
geweest door ziekten. Nu hebben we een heel
klein team van vijf mensen en twee stagiaires
en dat is het. Voor opvang kunnen we een
beroep op doen op een tal van de zwemleiders
van het elementair. En voor het examineren
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Hoe is de gehandicapten sport verder binnen
de vereniging georganiseerd? Wisselen de
trainers elkaar af?

Wat wordt er gedaan om de kwaliteit van de
trainers te waarborgen?

En worden er AHBO cursussen gegeven?
Wordt dit vergoed door de vereniging?

Stelt u vereniging andere eisen aan trainers
voor het regulieren aanbod dan voor het
aangepast sporten?

Hoe ervaart u het de vereniging die eisen niet
stelt?

Hebt u financiële belemmeringen ervaren
binnen de gehandicapten sport?

Spelen de financiën altijd in het achterhoofd
mee?
Wat betalen de kinderen voor het aangepast
sporten?
Zijn de financiële drempels anders dan in het

kan ik altijd wat mensen regelen.
Nee, we doen dit elke week. We trainen met
twee groepjes en elke instructeur heeft
maximaal een groepje van vier kinderen. Alle
vijf de trainers zijn elke zaterdag middag
aanwezig bij het zwembad.
Er wordt geïnvesteerd door Aqua Novio in het
opleiden van instructeurs. Er is één bezig met
een niveau drie opleiding, de ander heeft
niveau twee. Ik ben zelf niet KNZB
gecertificeerd maar wel KNZB gecertificeerd. Ik
heb ook 13 beveiliging diploma’s.
Ja
Ja, die organiseren het en sjouwen ook elke
week keurig een AHBO tas mee naar het
zwembad. We hebben tot nu toe 1keer een
incident gehad waarbij en kind naar het
ziekenhuis moest. Dat gebeurt.
De vereniging niet. Ik wel! Dat moeten wel
mensen zijn die zich kunnen verplaatsen in hele
verschillende kinderen. En ook de capaciteit
hebben om voor elk kind een persoonlijke
methode te ontwikkelen. Het kan namelijk zijn
dat je in het bad met vier kinderen om vier
verschillende methode aan het poppetje moet
draaien om het op te winden.
Ik denk niet dat het ten kosten gaat van de
lessen. Wij zijn zo ingespeeld. Wanneer in een
intake gesprek heb gehad spreek ik de
resultaten ook altijd met het hele team door en
dan kijken we van wie past waar bij. En ook bij
welke instructeur. Wanneer de instructeur
geen ruimte heeft moet hij even wachten. Dit
om zo goed mogelijk matches te maken en dat
werkt wel heel goed.
Op dit moment heeft vereniging nog steeds
het idee dat die paar uurtjes bad huur hoesten
we op en komen we met het leden aantal net
op break-even point. Het is net kosten
dekkend. Ik ben bang dat als er een cent bij zou
moeten dat het bestuur zegt dat het klaar is
met het aangepast sporten. Terwijl het gaanbod drie jaar geleden is omgezet vanuit de
maatschappelijke functie. Dus als dat zo ver
komt, komen mij eerst tegen. En daarna ook
nog de ouders.
Ja, ik hou daar altijd rekening mee.
25 euro per maand voor wekelijks les met
uitzondering van de school vakantie.
Nee, zelfde contributie niveau. Dat is een hele
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regulieren aanbod?

Waarom is het dan niet goedkoper dan voor
de regulieren?

bewuste keuzen, omdat ouders van deze
kinderen vaak toch al hoge zorg kosten
hebben. Ze moeten betalen voor de
gezondheidzorg etc.
Omdat dat alleen kan als je er subsidie bij krijgt
of een tegemoetkoming van een zwembad of
dergelijk.
Niet meer sinds ik uit het bestuur ben.

Bent u op de hoogte van verschillende
subsidies die u kunt aanvragen met betrekking
tot de handicapten sport?
Maakte u gebruik van de subsidies toen u nog Ja, we zijn gestart met een hele grote subsidie
in het bestuur zat?
die we kregen van het ministerie van sport
voor twee jaar. Toen heb ik het ook als
projectleider getrokken. Ik heb het project plan
geschreven en de markt onderzocht.
Daarnaast ouders en gezondheidszorg
instellingen benadert. Hierna zijn we concreet
aan de slag gegaan en nu en ik zover dat ik
alleen het lesgeven doe en het voeren van de
intake gesprekken. Voor de rest heb ik mij
terug getrokken.
Denkt u dat er nog gebruik gemaakt wordt
Nee, ik denk niet dat dat wordt gedaan.
van de subsidies?
Weet u ook waarom niet?
Een subsidie traject is een ingewikkeld traject.
Het schrijven van een project plan moet je wel
kunnen. Hierna krijg je pas subsidie. Ik denk
niet dat wij binnen de vereniging de kwaliteiten
hebben om dat te doen.
Wie zou op dit moment zo’n dergelijk project
Iemand van het bestuur.
plan moeten schrijven?
Toen u nog in het bestuurd zat. Kreeg u toen
Toen hadden we een andere voorzitter, dat
de informatie over de subsidies toe of moest u was een hele slimme jurist. En hij kende Zon en
er zelf achteraan?
Beek en daar heb ik mee op getrokken om het
van de grond te krijgen. Daarnaast hadden we
een combinatie functionaris.
Zij beschikten over de juiste informatie?
Ja, maar het plan heb ik zelf geschreven.
Hoe denkt u dat verenigingen zonder aanbod
Weet ik niet. Als ik kijk naar het aantal
het beste op de hoogte gebracht kunnen
aanvragen heb ik het idee dat de meeste
worden over informatie over subsidies en
verenigingen wel op de hoogte zijn. Ik denk dat
dergelijk?
gemeente daar wel een rol in zou kunnen
hebben, de weten het natuurlijk nog beter. En
je hebt binnen elke vereniging denk ik wel
mensen nodig die vanuit hun vak de weg
weten. Zelf ben ik in aanraking gekomen met
allerlei subsidies vanwege mijn werk.
Bedoelt u daarmee kennis binnen de
Ja zeker. Ik denk dat het heel belangrijk om in
vereniging?
kaart te hebben wat de ouders van de kinderen
doen. Hier kun je vervolgens profijt van maken.
Wat zou Special Olympics hierin kunnen
We maken al gebruik van Special Heroes die
betekenen tijdens de aanloop van het
met regelmaat mails rond sturen over allerlei
evenement?
mogelijkheden. Je hebt ook de Johan Cruijff
21

Welke invloed zou dat hebben op het aanbod?

Wie ik binnen uw vereniging verantwoordelijk
voor de uitvoering van de sportactiviteiten?
Dus de deelname aan Special Olympics heeft
het bestuur besloten?

Gaat dit ten kosten van de kwaliteit van de
gehandicapten sport?

Is het belangrijk dat het aangepast sporten
meer leden krijgt?
Hoe staat dat er nu voor?

Hoe is het sportaanbod voor mensen met een
handicap verder binnen uw vereniging
georganiseerd?

Heeft uw sportorganisatie wel eens
ondersteuning van buitenaf gehad bij het
opzetten van een sportaanbod voor mensen
met een handicap?
Welke stappen heeft de vereniging
ondernomen om het aanbod te creëren?
Heeft de vereniging dat helemaal op eigen
benen gedaan?
Kwam dat omdat er geen hulp werd
aangeboden?
En bleek dat ook zo te zijn?
Wat raadt u andere verenigingen aan die een
G-aanbod willen creëren?

foundation die daar het één en ander in
betekenen. Je hebt dus een aantal spelers die
al informeren over wat er wel en niet mogelijk
is. Special Olympics zou dit ook kunnen doen.
Weet ik niet. Eén van de eerste zaken die goed
georganiseerd moeten zijn om de rest te laten
kunnen slagen zijn enthousiaste mensen. Daar
begint het mee. Als je dat niet hebt moet je er
niet aan beginnen.
Uiteindelijk is het bestuur overal
verantwoordelijk voor.
Ja. Maar het kan ook zo zijn dat ze dat
gedelegeerd hebben aan een afdeling, dat
weet ik niet. Het is wel leuk om vast te stellen
dat de enige afdeling die wat aan
gehandicapten sport doet niet betrokken is bij.
Als er aan mij gevraagd was om wat te doen
voor Special Olympics had ik dat met alle liefde
gedaan. Maar er wordt niks gevraagd. Het is
een gemiste kans van de vereniging. Volgend
jaar wil ik het aangepast sporten ook graag
nog aanbieden, dan moet er wel een instroom
aan leden zijn.
Ik vind het wel belangrijk dat er een constante
bezetting is. Tussen de 15 en 20 kinderen toch
zeker wel.
Ik heb er nu 20. Maar binnenkort krijgen de
kinderen weer diploma’s en dat stroomt uit.
Als daar niks voor terug komt stromen we leeg
en houdt het op.
Aller eerst de twee keer driekwartier les op
zaterdag middag. Verder weet ik dat het water
basketbal is opgestart binnen het waterpolo
team. Verder kun je ook binnen synchroon
zwemmen en wedstrijd zwemmen je plekje
vinden. Dit is wel binnen het regulieren aanbod
Nee.

Project plan schrijven. Subsidie krijgen en dan
gewoon gaan doen.
Ja.
Jawel, maar ik vind dat wij daar ook als
vereniging zelf een steentje in kunnen
bijdragen.
Ja, ze draaien al drie jaar dus dat lijkt mij wel.
Dat ligt eraan welke capaciteiten er in de
vereniging zijn. Ik was op dat moment
werkloos en heb als project leider daar geld en
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Was u hiervoor al betrokken geweest bij
gehandicapten sport?

Zwemt zij hier ook?
Heeft u wel eens een interventie bijgewoond
waar werd gesproken over gehandicapten
sport?
Heeft u dit gemist?
Met wie werkt u samen om het G-aanbod in
stand te houden?

Kan ik dan spreken van mond tot mond
reclame binnen de ouders?
En hoe belangrijk acht u die samenwerking
met de ouders?
En wanneer het sportaanbod voor mensen
met een handicap daadwerkelijk bij de
vereniging is, hoe denkt u dat dit sportaanbod
blijvend kan zijn?

Wat gebeurt er als buitenstaanders deze
succes zien?

Kan ik stellen dat er gebrek is aan
communicatie binnen de vereniging?

En wat is dan de visie van de sportvereniging
ten aanzien van het G-aanbod?

Is er dan zoveel veranderd in het bestuur?

tijd voor gekregen. Het is wel belangrijk dat die
gene de vereniging erg goed kent.
Nee, mijn motivatie om hier mee te starten ligt
dichtbij mijzelf. Mijn dochter is autistisch en
heeft ADD. Ook nog een hersenbeschadiging,
dus ik weet ongeveer kan betekenen voor
ouders als je met een kind loopt die je bijna
nooit kunt onderbrengen.
Zij geeft hier zelfs les.
Nee

Nee
De ouders! Daarnaast met een heel beperkte
club vrijwilligers. Wat ik deze drie jaar heb
gemerkt is dat je je kunt inzetten bij
verschillende zorginstellingen, je kunt
informatie halen bij huisartsen, mensen vragen
om te verwijzen. Dat werkt allemaal niet. Het
beste werkt de ervaring van ouders. De ouders
die hun kinderen hebben zien afzwemmen
voor A, B en zelfs C diploma. Zij moeten op het
schoolplein vertellen wat wij hier doen, en wat
wij hier goed doen.
Ja absoluut.
Dan is het aanbod denk ik wel weg.
Ik denk dat er veel moet worden gedaan met
successen die je hebt geboekt. Het is helemaal
niet gek dat wij hier 30kinderen aan een
diploma hebben geholpen, maar zijn we er nou
trots op? Ik wel, maar de rest van de vereniging
denk ik niet.
Ik ooit wel eens aan een ouder gevraagd of zij
een stukje wilde schrijven voor de website, dat
heeft zij ook gedaan. Daarin schreef zij: dat
hadden wij nooit meer gedacht. Erg leuk
stukje. Heeft nooit op de website gestaan.
Ja zeker, dat ligt intern. Ik heb soms wel eens
de indruk dat het G-team wordt gezien als het
speeltje van Moniek. Op een bepaald moment
ben je ook klaar met al die desinteresse.
Wij zijn een hele grote vereniging en hebben
daarmee gewoon een maatschappelijke
verantwoording. En we kunnen dus aantonen
dat we niet alleen voor gezonde mensen wat
kunnen betekenen maar ook voor mensen met
een beperking en daar waren we drie jaar
geleden heel trots op!
Ja, er zitten nu andere mensen in met andere
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Denkt u dat het helpt wanneer er een trainer
van het G-aanbod in het bestuur erbij zou
komen om de belangen over te brengen?

Welke invloed hebben sportevenementen op
de participatie binnen uw vereniging?

Is dat dan blijvend?

Worden er dan wel eens evenement
georganiseerd binnen de vereniging voor
mensen met een handicap?

Denkt u dat na Special Olympics 2016 er meer
leden gaan komen binnen de
zwemvereniging?

Wat zou Special Olympics hierin nog kunnen
betekenen?
Denkt u dat daar goed op gereageerd word
door het bestuur?

Waar liggen volgens u de drempels voor
mensen met een verstandelijke beperkt om te

belangen. En het bestuur beslist uiteindelijk
altijd.
Nee, ik denk niet dat dat helpt. Er is ook
gezegd dat we bij de commissie van elementair
zwemmen moet komen. Dat is een eindeloos
geouwehoer over van alles en nog wat over
wat er mis is met kinderen. Dan is er nog maar
een klein beetje tijd voor het aangepast
zwemmen. Daar ga ik mijn energie niet in
stoppen. Nu investeert het kleine clubje
aangepast sporten in de vereniging en het mag
best eens andersom. Maar als ze geen bestuur
hebben die daar interesse in heeft is dat
jammer.
Wat je merkt is dat als er waterpolo
wedstrijden worden gewonnen komt er meer
instroom. Toen de dames in de finale tegen
Rusland speelde, met een keeper in het doel
die groot geworden is binnen onze vereniging,
heeft dat een bepaalde aantrekkingskracht op
jeugd.
Dat ligt eraan in hoeverre zij in staat zijn om
kinderen te binden en te boeien. Zo zou dat bij
gehandicapten sport ook kunnen werken.
Niet speciaal gericht op gehandicapten. Er zijn
een aantal evenementen georganiseerd op het
gebied van ons sportaanbod en toen deden er
een aantal leden met een handicap mee binnen
het regulieren aanbod. Bijvoorbeeld een meisje
zonder arm deed mee met synchroon
zwemmen.
Dat ligt eraan in hoeverre Aqua Novio erin
slaagt, het feit dat wij ook een aangepast
aanbod hebben, ook in de aandacht te
brengen. Als we alleen maar staan om te
scheidsrechteren en te starten dan lukt dat
niet. Er is niemand binnen de vereniging zo slim
geweest om ons G-team erbij te betrekken.
Zij zouden het bestuur eens op het spoor
kunnen zetten door te opperen gebruik te
maken van het aanbod wat er al is.
Dat denk ik wel. Uiteindelijk heeft de
gemeente gevraagd of wij hierin willen
participeren, toen hebben wij ook het bidbook
en draaiboek ontvangen. Verschillende partijen
hebben overlegd en uiteindelijk is deelname
eruit gekomen. Sommigen partijen doen puur
mee uit eigenbelang. Zo krijgt elementair
zwemmen bijvoorbeeld nieuwe startblokken.
Ik denk dat die voor een deel liggen bij het
gevoel dat zij met gezonde sporters moeten
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gaan sporten?
Kan ik dan stellen dat er een kennisgebrek is?

En mocht u nou meer trainers hebben?
Kan Special Olympics iets doen voor u om aan
trainers te komen?

Merkt u dat als trainers éénmaal mee hebben
gedraaid de angst weg is?

Wat moet er gebeuren om mensen met een
verstandelijke beperkt te stimuleren om te
sporten?
Laat ik het anders vragen. Wat is er gedaan
om het aangepast sporten zo succesvol te
krijgen?

Hoe komt het aanbod bij de deelnemers?

Denkt u dat er veel kansen blijven liggen bij
wooninstellingen en scholen?

Hoe komen u leden bij de vereniging binnen
het aangepast sporten?

sporten ligt. Onbekend met de andere setting.
Ja zeker. Wij zijn binnen de markt niet heel
bekend en wat er is geschreven over ons
aanbod is negatief, omdat het ging over het
dichten bad. Ik denk ook niet dat wij zitten
opeen 100% bekendheid. We hebben zo’n klein
kader en kunnen maar een beperkte vraag
dekken. We willen kwalitatief goede dingen
blijven doen, en dat doen we door kleine
groepjes aan te bieden en soms zelfs 1 op 1.
Ja, dan wel, dan wordt het een ander verhaal.
Nee, we hebben 75 trainers die hier elementair
leszwemmen geven, als wij binnen die club niet
in staat zijn 1 of 2 extra bij te krijgen weet ik het
niet. Ik snap dat zaterdag middag ongunstig
tijdstip is. Maar om zondag ochtend wordt hier
ook les gegeven.. er is in bepaalde mate angst
voor de deelnemers. Ze moeten van de
vooroordelen af.
Nee, het is een bepaalde mate van cynisme
binnen de club. Ik weet niet precies hoe ik dat
moet duiden. Terwijl wij hebben C kinderen
gehad die op een hoger niveau zwommen dan
de regulieren.
Dat is zo lastig. Het wordt zo snel, kijk ons eens
goed bezig zijn.
Wat er gedaan is, is de kinderen laten
zwemmen binnen een heel klein groepje maar
wel een nieuw heel klein groepje. Hierdoor is er
veiligheid en vertrouwdheid in ons aanbod,
maar ook onze flexibiliteit. We kijken goed
naar wat het kind nodig heeft en wat het leuk
maakt voor een kind.
We hebben twee jaar lang binnen het speciaal
onderwijs geflyerd. Maar dat kwam erop neer
dat ik drie dagen met de auto aan het
rondrijden was in Nijmegen, terwijl sommigen
docenten het niet hun taak vonden die flyers
uit te delen.
Ja! Zij hebben natuurlijk ook maar beperkte
mogelijkheden. Echter hebben wij wel
workshop op een aantal scholen gegeven,
waterbasketbal. Dat was echt geweldig! Dat
werkt ook, maar wij hebben daar de middelen
niet voor. Als er iemand zou zijn die dat op zich
zou nemen zou dat een succes zijn.
Ik ben eens in Den Bosch geweest waar
waterbasketbal werd gegeven en daar werden
de kinderen met taxi busjes gebracht en
gehaald. Wij hebben binnen het aangepast
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Kan Special Olympics nog inspelen op de
drempels van de deelnemers?
Wie zouden er nog meer op deze drempels
(van de deelnemers) kunnen inspelen?

Wat kan het sport evenement Special
Olympics er volgens u aan doen om het
sportaanbod voor mensen met een handicap
in Nijmegen te vergroten?

En zou die demonstratiesport dan voor het
evenement of tijdens het evenement moeten
plaats vinden?
En wat kan het evenement Special Olympics
2016 volgens u bijdragen aan het vergroten
van kennis over G-sport bij de verenigingen?
En waar ligt dat dan aan?

En denkt u dat tot op heden die verenigingen
te weinig betrokken zijn?
En bij wie ligt die verantwoordelijkheid?
Was u bijvoorbeeld graag in contact gebracht
met een zwemvereniging zonder aanbod, om
iets samen te doen tijdens het evenement?

Hoe kan een andere verenging zonder gaanbod het beste inzicht krijgen in het
belangen van G-sport?

sporten gezegd dat we dat niet kunnen doen.
Wij houden het heel dicht bij ouders en
verzorgers. Zij vinden het bij ons zo fijn dat er
geluisterd word naar wat het kind nodig heeft
dat zij best willen rijden. Zij staan ook elke
zaterdag de hele middag langs de kant te
kijken naar hun kind. Het is al anders bij de
kinderen uit een woongroep.
Ik vraag mij wel eens af of zorginstellingen of
ouders weten dat zij bij hun verzekering geld
terug kunnen krijgen.
Ik weet niet of in het geval van het aangepast
leszwemmen wat toevoegt. Ouders komen
met hun kinderen. Ik zou me wel voor kunnen
stellen dat bijvoorbeeld bij water basketbal de
groep wat meer gescheiden kan worden. De
doelgroep is heel breed. Zij zouden gesteund
kunnen worden betreft het vervoer.
Het wordt natuurlijk nooit zo groot als een
vierdaagse, met een bekendheid die eraan
kleeft. Nijmegen is ook wel de typisch muilen,
vinden al snel iets onzin en ballast. Het moet
heel positief in de markt worden gezet. Het
moet prikkelen en uitdagen. Het is denk ik heel
langrijk om een demonstratiesport te geven
waar mensen aan kunnen deelnemen.
Ik denk vooraf EN tijdens.

Ik ben bang dat alleen de verenigingen die al
een aanbod voor G-sport hebben er zullen zijn.
Omdat je je kunt afvragen of er wel interesse is
bij verenigingen zonder aanbod om het
überhaupt in de markt te zetten en hoe
worden die betrokken bij de organisatie? Als
die er niet bij betrokken zijn.
Ja, dat denk ik wel.
Bij gemeente en Special Olympics.
Ik heb wel aangeboden, aan gemeente, om ons
aanbod aan het licht te brengen door het
project plan te delen of een avond en wat over
vertellen maar daar is nooit op gereageerd. Wij
zijn klein maar wel heel succesvol!
Dat weet ik niet. Ik weet niet of je een ander
kunt overtuigen over het belang van. Er moet
al ambitie zijn vanuit de club om het te willen
opzetten. Toch wel emotioneel en
tijdsgeboden is het een hele investering. Je ziet
binnen een vereniging heel veel het stapelen
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Hoe kan G-sport volgens u het beste
gepromoot worden?

En wanneer u kijkt naar de vorm van
marketing?

Liggen er veel kansen bij Special Olympics?

Vereniging I
Interviewer
Kunt u iets vertellen over uw functie bij de
sportvereniging?

Kunt u iets vertellen over de vereniging zelf?

Hoelang bestaat het G-aanbod al?

Wat was de motivatie om het G-team op te
richten?

Hoe komt dat? Dat zo veel jongens zich
aanmelden?

Zijn er ook G-deelnemers die sporten binnen

van functies. Er is ook maar een beperkte club
en dat betekend dat het al snel prima is.
Als middel om maatschappelijk betrokken te
worden. Ik denk dat je het niet als g-sport moet
promoten. Meer als lekker bezig willen zijn,
mensen ontmoeten, lekker bewegen.
Ik denk dat uitdelen van papiertjes niet zo
helpt. Tenzij u heel goed weet waar de vraag
en het aanbod ligt. Door het te zien! Laat
mensen het zien! Laat ze mee doen! Ook
interactie met het gewone aanbod.
Ja best wel!

Geïnterviewde
Ik ben coördinator bij het G-voetbal. We
hebben maar één team dus er valt niet heel
veel team te coördineren. Daarnaast ben ik
samen met Thijs leider van het team en dus
organiseren wij alles eromheen. Het gaat
vooral om de zaterdag wedstrijd en de
randzaken die er zijn. Daarnaast heb in het
begin het G-team wel getraind, mijn zoon
Jasper speelde daar ook in.
Er zijn ongeveer 900 leden, waarvan zeer veel
jeugd. In het begin werd er wel gek opgekeken
naar het G-voetbal. Ook hebben we sinds kort
een nieuw meisjes team. Na de trainingen
word er door het G-team vaak nog samen
gezeten. Het G-team is op de club zeker in het
hart gesloten.
Februari vorig jaar, dus 1,5 jaar. Heel vroeger is
het er wel eens geweest maar dat hield geen
stand.
Zijn zoon moest stage lopen geloof ik. Ik weet
het niet zeker. Leon had contact in Heumen en
wist dat er geld voor beschikbaar was. Zo heeft
hij wat geld losgekregen. Ik ben samen met
Leon leider geweest en we staken elkaar een
beetje aan. En zo groeide het tot een G-team.
Het G-team was eigenlijk ook gelijk een grote
groep.
Dat weet ik eigenlijk niet. In het begin waren
het andere jongens dan nu. De vaste kern is er
nog wel maar zo nu dan en dan valt er wat af
en komt er wat bij. In het begin was er een
groepje die elkaar kende van de woongroep.
Verder heb ik geen idee, behalve dat er wel
veel mensen benaderd zijn toen der tijd.
Nee. Alleen één jongen heeft een keer met
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het regulieren team?
Denkt u dat regulieren weglopen wanneer er
een G-nemer binnen het regulieren team mee
traint?

Wat is de missie van de club in het algemeen?
En wat is dan dat meer?

Bent u bekend met het sport evenement
Special Olympics 2016?
En hoe bent u hier bekend mee geraakt?

Wat zijn de verwachtingen van het evenement
in 2016?

Hoe kijkt u aan tegen het imago van
gehandicapten sport in het algemeen?

Wat doet u eraan om dat imago te
veranderen?

regulieren wedstrijd meegedaan. Hij zou er wel
bij kunnen maar de teams zitten al overvol.
Nee, maar dat is wel afhankelijk van wie er in
de groep komt en hoe de trainer of leider daar
mee om gaat. Maar is denk dat het beter is zo,
soms worden ze over schat. In een G-team
wordt er veel getolereerd. En binnen een
regulier team wekt sommige gedrag agressie
op.
Meer dan voetbal alleen!
Maatschappelijke betrokkenheid en een veilige
plek geven aan iedereen die actief bezig wilt
zijn. Union heeft de naam als club met een
prestatietak, maar de club is meer dan dat.
Daarnaast hebben we een aardig hoog sociaal
niveau, wij zijn niet zo volks.
Ja, we hebben zelfs mee gedaan aan regionale
spelen in Wijchen. En we hopen volgend jaar
mee te doen.
Koos de Pijper die zit bij de gemeenschap. Hij zit
bij Union en heeft ons zo benaderd. Dit
gebeurde via de mail. Hij was zeer enthousiast
en dat stak ons erg aan. Het evenement was
super leuk en voor de jongens een fantastische
ervaring. Het was uitstekend georganiseerd
Nou het zijn wel de hoogte punten in het
seizoen. Nu we de regionale spelen hebben
meegemaakt al helemaal. Als je dan zo s
ochtends vroeg het veld op komt met die
muziek en een volle tribune. De jongens vinden
dat fantastisch! Dat maakt echt heel veel
indruk. Ook de medaille en het feestje was een
ware beleving.
Ik ben wel heel benieuwd hoe het gaat worden
op Heumensoord. Buiten de vluchtelingen om
denk ik dat met zo veel deelnemers, met al hun
eigen prikkels en tekortkomingen, in één
ruimte. Dat zal wel heel onrustig worden. Ik
ben heel benieuwd of dat wel werkt.
Dat zou nog wel aardig wat stappen kunnen
maken. Het is in Nederland nog erg onbekend
en niet echt geaccepteerd. In Barendrechts is
wel eens iets van op televisie, dat is hét
voorbeeld van hoe een goed G-aanbod er uit
moet zien. Zij krijgen echt kleding van de club,
bijvoorbeeld Ajax tegen Feyenoord. Maar dat is
ook met BN’ers en commercieel en dergelijk.
Zie hier Union! Onszelf zo goed mogelijk
presenteren. Op het moment dat wij
wedstrijden en toernooien spelen zorgen dat
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Denkt u dan dat een verschil is tussen visie van
de G-team trainers en het bestuur van de
vereniging?

Wat betalen de G-deelnemers?

Hebt u zelf drempels ervaren ten aanzien van
het oprichten van het G-team?

Is het dus moeilijk om trainers of vrijwilliger
voor specifiek het G-team te vinden?

we op het grote veld spelen, zodat iedereen
ons kan zien. Op andere clubs wordt het Gteam nog wel eens weggestopt. Ook
deelnemen aan bijvoorbeeld die regionale
spelen en hopelijk in 2016 weer.
Ja, die twijfel heb ik hier ook wel gehad.
Bijvoorbeeld het contributie schap. Dat is voor
sommigen van onze G-deelnemers echt een
drempel. We hebben enkele jongens van in de
50 die maar een zeer beperkt budget heeft.
Daar zou het bestuur beter in kunnen
ondersteunen. Daar en tegen spelen wij wel op
een half veld, net als een jeugd team. Ik vond
dat ze hierin het eerste jaar tamelijk streng
waren.
Net zo veel als de senioren. Ongeveer 200, euro per seizoen. Het bestuur heeft ook wel
een punt. Wij willen namelijk geen
uitzonderingspositie en dan moeten we daar
ook de lasten van zien.
Nou, het is wel moeilijk te organiseren. Maar
dat is ook zo bij regulieren team. Op een
gegeven moment is het lastig om vrijwilligers
te krijgen, structuur te krijgen en dergelijk.
Kaders zijn het grootste probleem hier. Er zijn
wel meer aanmeldingen voor een zesde team
(regulier) maar niet genoeg trainers.
Het vervoer ook is ook een voorbeeld. Ik maak
elke keer weer een schema voor het rijden naar
de uitwedstrijden maar mensen(ouders en
woongroep) zien geen kans op te rijden. Het
komt vaak weer op ons neer. We willen de
spelers verantwoordelijk maken, maar dat is
erg moeilijk.
Trainers in principe niet. Zoals je net ziet zijn
we altijd met twee trainers. Een trainer en een
stagiaire. Er is ook vaak nog een begeleider van
één van de jongens bij en wij staan langs de
kant. Meestal is echt het vervoer het grootste
probleem. De participatie is gewoon niet
enorm, terwijl er best ouders zijn die dit op
zouden kunnen pakken. Dit is ook het
probleem voor een tweede team. We zouden
dit best kunnen oprichten qua aantal, maar de
capaciteiten zijn er niet. Het is eigenlijk te gek
voor worden om deze jongens te moeten
weigeren. Of ze mogen wel mee trainen, maar
kunnen dan niet mee doen met de wedstrijden.
Dat gebeurt hier nu ook.
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Zou hier financieel iets in te regelen zijn?

Wat wordt er gedaan om de kwaliteit van de
trainers te waarborgen?
Is dit anders dan in het regulieren aanbod? De
eisen van de trainers?

Zijn de financiële drempels anders dan in het
regulieren team?

Bent u op de hoogte van verschillende
subsidies die aangevraagd kunnen worden om
het G-aanbod te stimuleren?
Wordt er momenteel gebruik gemaakt van
subsidies?
En hoe kwam u aan de informatie over de
subsidies? Hebt u dit zelf opgezocht of werd
deze informatie u toegeworpen?

En hoe denkt u dat verenigingen het beste op
de hoogte gesteld kunnen worden over
informatie over deze subsidieringen?

Er is een meisje dat traint mee maar kan niet
mee doen met de wedstrijden, ook niet als we
met 10man op het veld staat. Dit omdat zij dan
geen lid is officieel. Wanneer zij lid zou willen
worden moet ze gelijk contributie betalen.
Dat is een vraag voor het bestuur. Het is
moeilijk om te zien dat er jongens afhaken
omdat ze geen wedstrijden kunnen doen. Hier
doen ze het uiteindelijk voor.
De gene die nu voor de groep staat is zelf ook
trainer bij eerste elftallen geweest. Daarnaast
heeft hij erg veel feeling met onze groep.
Nou we hebben niet echt eisen. We zijn al blij
als er trainers zijn. Dit jaar wordt het wel en
probleem. We hebben vaak geen
scheidsrechters etc. alles is namelijk op
vrijwilligers basis. Er zijn ook niet echt
verplichtingen als je lid bent zoals bij hockey.
Ja, de contributie natuurlijk. Ook de kosten van
de benzine, aangezien altijd dezelfde rijden.
Wij wilden deze jongen geld aanbieden maar
dat wilde hij niet.
Ik denk niet dat we ze allemaal op ons netvlies
hebben maar als we iets bijzonder organiseren
proberen we wel sponsors te krijgen. Vorige
keer hadden we het Johan Kruijff foundation.
Ja, vanuit Heumen hebben we dan een potje
gehad. Toen we begonnen met het G-team.
Hebben we zelf opgezocht. Ik heb naar de
stichtingen gekeken die ons zouden kunnen
helpen en zocht gewoon contact. Ik denk niet
dat er bij ons of bij andere clubs subsidies
worden aangeboden.
Ik denk dat de vereniging daar zelf actief in
moet zijn. Je moet niet met geld lopen
strooien, als de behoefte er is kunnen ze er
naar op zoek en kunnen ze er gebruik van
maken. Dat lijkt mij beter, dan wordt het vanuit
een betere motivatie aangevraagd. Als je zegt:
hier is geld. Dan komt dat veelal ergens anders
terecht.
Waar wij wel voorzichtig mee zijn, zijn
sponsors van de club. Wij hebben met het Gteam natuurlijk een heel sympathiek doel, dus
wellicht voelen zij zich verplicht om ja te
zeggen. Dat gaat ten kosten van de rest van de
club. Dat is ook niet de bedoeling.de KNVB
doet niks meer, wat ik heel erg triest vind. In
het begin zorgde zij nog wel voor wat
scheidsrechters en medailles, nou dat zijn ook
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Zou Special Olympics iets kunnen betekenen
in de kennis overdracht aan de verenigingen
zonder aanbod?
En hoe zouden de verenigingen zonder Gaanbod het beste bereikt kunnen worden?

Wie is er binnen uw vereniging
verantwoordelijk voor de organisatie van
sportactiviteiten?
Is dit anders in het G-aanbod?
En hoe is het sportaanbod voor mensen met
een handicap binnen de vereniging verder
georganiseerd?
En bent u op de hoogte van sport
stimulerende programma’s voor
gehandicapten sport?
Zegt Uniek Sporten u iets?
Hebt u sport organisatie wel eens
ondersteuning van buitenaf gekregen bij het
opzetten van het sport aanbod voor
gehandicapten?
Hebt u wel eens een interventie bijgewoond
waarin kennis werd gedeeld over
gehandicapten sport?

Hebt u behoefd e aan meer kennis delen?

Is het bestuur hier dan ook bij betrokken?

En met wie werkt u nog meer samen om het

de kosten niet. Maar nu zeggen ze dat er geen
geld meer is voor G-sport. Terwijl het G-voetbal
uiterst aan het groeien is!
Dat weet ik niet.

Dat zou een combinatie van factoren moeten
zijn. Je kunt een mail sturen, maar die moet
wel bij de juiste personen terecht komen. Als
het bij het bestuur terecht komt dan is dat vaak
geen directe link met het G-team.
Via de club manager, hij die training geeft.

Nee.
Trainen op woensdag avond, zaterdag altijd
wedstrijd uit of thuis.
Nee helaas niet.

Ja dat wel, met Justin Ingelsman. Daar zijn wij
ook bij aangesloten.
Ja dat potje met geld van Heumens. En ook
cursussen bij de KNVB. Toen dat nog werd
aangeboden.
Alleen die ene avond bij het KNVB. Ook de
jongens van Woezik hebben wel eens het één
en ander laten zien. En de voetbal bond
organiseert eens in de zoveel tijd een avond
waarin informatie word gedeeld over hoe het
verloopt met de competities binnen het Gaanbod. Maar dat was niet heel erg
informatief.
Ik denk dat je veel kennis opdoet bij de
verenigingen onderling. Ik vind dat hier erg
goed gaan. We hebben nauw contact met de
andere leiders van voetbal clubs. We praten
dan over incidenten of problemen. Ook de
jongens onderling weten precies wie waar
speelt. Wij zijn dan erg fanatiek, maar die
jongens onderling is het leukst.
Nee, eigenlijk alleen maar de trainers. Ik denk
dat daar nog wel kansen liggen, wanneer het
bestuur zich erbij betrekt. Zij vinden het niet zo
nodig om dit soort dingen op te lossen. Het
loopt namelijk nooit echt uit de hand. Maar als
wij als leiders er niet waren, was dat misschien
wel gebeurd.
Ja de leiders onderling alleen.
31

sportaanbod in stand te houden?
Hebt u behoefte aan meer samenwerking?

En met wie heeft u dan samenwerking nodig?

Mist u soms waardering?

Wanneer het aanbod voor mensen met een
handicap daadwerkelijk op de vereniging is,
hoe zorg je er dan voor dan het aanbod
blijvend is?
Wat gebeurt en nu niet, wat er wel zou
moeten gebeuren?

Welke visie heeft de club ten aanzien van
gehandicapten sport?
Bent u wel eens betrokken bij
bestuursvergaderingen?
Denkt u dat dit soort beslissingen, om u niet
uit te nodigen, ten kosten gaat van de
kwaliteit van de club?
Welke invloed hebben sportevenementen op
de participatie binnen de vereniging in het
algemeen?
Zijn na de regionale spelen van Special
Olympics er meer deelnemers bij het G-team
gekomen?
Hoe kan een sportevenement invloed
uitoefenen op het vergroten van de
sportparticipatie binnen een club?
Wat is dat anders dan in het regulieren
aanbod?

Merkt u dat wanneer mensen eenmaal in
aanraking zijn geweest met de doelgroep de
vooroordelen wegvallen?

Ja binnen het team vooral. In zoverre meer
samenwerkingen dat we meer dingen kunnen
organiseren en we meer kader kunnen creëren.
Van de ouders hoef ik niks te verwachten. Ze
hoeven niet elke twee weken te rijden, maar
eens per jaar. Ze komen er nu makkelijk mee
weg. dit is ook zo bij de woongroepen. Nu lijkt
het soms of ze naar de kinderdag verblijf
worden gebracht zo afstandelijk.
Nee, daar heeft het niks mee te maken. Het
heeft te maken met het gemak. Ze hoeven
maar één keer per seizoen te rijden!
In principe hebben we het probleem bij het
bestuur aangekaart, we hebben meer kader
nodig. Het is zo sonde dat je gewoon teams
laat lopen. Er zijn altijd scheidsrechters te kort,
ook bij het regulieren team.
Het is nu te vrijblijvend. Bardiensten
verplichten, vlaggen of scheidsrechters. Ze
zouden zelf het CIOS kunnen inschakelen of
dergelijk. Dit zou vanuit de vereniging moeten
gebeuren of de ouders.
Denk dat die er niet echt is. Ze vinden het leuk
dat we het hebben, maar of dat er nou twee of
drie zijn maakt hun niet zo veel uit.
Nee, daar wordt ik niet voor uitgenodigd. Als
dat wel het geval is ga ik er heen om het Gteam te vertegenwoordigen.
Dat ligt aan de mensen die er op het moment
zijn. Als Marcel stopt dan heeft Union een
groot probleem. Zelfde geldt voor Thijs.
Wat evenementen betreft worden we altijd
wel uitgenodigd door het bestuur. Maar we
worden ook niet echt gepromoot.
Nee. We kwamen toen terug en mochten ons
verhaal even houden. Maar er kampioenenbal
dus meer aandacht daarvoor.
Ik denk positieve promotie. Soms denk ik wel
eens om alles door elkaar te gooien. Nu wordt
ze echt weer neer gezet als specifieke
doelgroep.
Mensen hebben toch een vooroordeel over
gehandicapten sport. Onze zoon wilde ook
echt niet bij het G-team, in eerste instantie.
Nou eenmaal meegedaan vond hij heeft heel
erg leuk.
Nou, ze worden wat meer bekend. Je moet het
G-team een beetje belangrijk maken voor de
jongens. Af en toe een wedstrijd winnen, laten
ervaren dat ze goed kunnen voetballen en
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Hoe kan het sport evenement Special
Olympics 2016 het beste gepromoot worden
tijdens de aanloop van het evenement?
Is de vereniging buiten de regionale spelen al
eerder betrokken geweest bij grote
evenementen?
Waar liggen volgens u de drempels voor
mensen met een verstandelijke beperking om
te gaan sporten?
Zou Special Olympics hierop kunnen inspelen?

Wat kan het evenement Special Olympics 2016
er aan doen om het sportaanbod voor mensen
met een handicap in Nijmegen te vergroten?

En hoe kan het evenement bijdragen aan het
vergroten van kennis over G-sport?

Unieksporten is een dergelijk forum, waar
deelnemers op kunnen zien waar zij kunnen
sporten en voor hoeveel en dergelijk? Hoe kan
het zo zijn dat veel mensen niet af weten van
Unieksporten?
Hoe kunnen verenigingen inzicht krijgen in
het belangen van G-sport?
Wat hoopt dat Special Olympics onderneemt
tijdens de aanloop van het evenement?

Want wat hoopt u dat er na het evenement
nog wordt ondernomen vanuit Special
Olympics?
Bij wie ligt deze verantwoordelijkheid?

dergelijk. Op deze manier willen meer mensen
zich inzetten voor het G-team en willen meer
mensen bij het G-team.
Met een heel openen karakter. Je zou eigenlijk
de onbekende van G-sport erbij moeten bij
betrekken.
Ja, het G-voetbaltoernooi.

Ja toch weer vervoer. En hoe weet je dat het er
is en dergelijk.
Ja, maar de vraag ik hoe bereik je die mensen?
Via welke ingang? Het zijn mensen met een
verstandelijke beperking, en ze zijn daarom
altijd afhankelijk van een derde partij. Dit is
bijvoorbeeld een ouder of verzorger. Hij/zij
moet ook enthousiast zijn voor het sporten. Ze
zullen ook niet vanuit zichzelf zeggen, als ze
dat zien, daar wil ik bij zijn!
Bekendheid en het zou mooi zijn als er meer
mensen gaan samenwerken. Het heeft al wel
wat aandacht gekregen hierdoor, maar het zou
mooi zijn als je er ook gelijk clubs aan kan
hangen. Dat ze kunnen zien waar er gesport
kan worden. Je kunt er als het ware een beurs
van maken. Misschien wel met kraampjes.
Door iedereen te bundelen. Alles wat je nu bij
verschillende verenigingen hoort samen te
vatten in een flyer en die rond te delen. Daarop
kunnen ze zien waar er getennist kan worden
en wat het kost etc.
Schiet mij maar lek. Ik denk te weinig promotie.

De intrinsieke motivatie moet er zijn. Want is
het wel belangrijk? Als de vereniging het niet
belangrijk vind moeten ze het niet doen.
De exposé van dit alles. Meet het groot uit!
Dan zal het een succes worden. Iedereen voelt
zich betrokken en spreekt van wij als iets een
succes is.
Maar dan moeten ze na het evenement wel
weten waar ze terecht kunnen.
Dan verwacht ik dat mensen die daardoor
zeggen: dat wil ik ook. Ze de weg wordt
gewezen waar het kan en hoe het zit.
Gemeente, Special Olympics en verenigingen
33

zelf. Het moet vooral gemakkelijk te vinden
zijn.
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Vereniging J
Interviewer
Kunt u iets vertellen over uw functie bij de
vereniging?

En kunt u iets vertellen over de vereniging
zelf?

Heeft de sportorganisatie mensen met een
één of meerdere beperkingen?
Kunt u vertellen hoe het G-aanbod tot stand is
gekomen?

Bent u bekend met het evenement Special
Olympics 2016?
En hoe bent u daarmee bekend geraakt?
Hebt u het evenement opgezocht of zag u het
toen langs komen?

Wat verwacht u van het evenement op 1, 2, en
3 juli.

En wat verwacht u tijdens de aanloop van het
evenement?

Vanuit welke visie is het voetbal plus

Geïnterviewde
Ik ben trainer bij voetbal plus, maar ook
begeleider. Ik train een select groepje van de
wat ‘’betere’’ bewegers van voetbal plus. Dit
zijn de jongens die ook in de competitie spelen.
Ik train hun op maandag van zes tot zeven en
begeleid hun tijdens de wedstrijd. Ik train hier
binnen Woezik ook nog regulieren team.
Sportclub Woezik is een grote amateur
vereniging waar zowel dames teams als 55plus
teams zich bevinden. Iedereen kan hier
sporten, of je nou vluchteling bent of beperkt
of iets anders. Het gaat de goede kant op, dus
ik hoop dat we in de toekomst nog verder
kunnen uitbreiden.
Bij ons komt alles voor. Het gaat van down
syndroom tot lichamelijke verlamming.
Wij zijn in deze omgeving eigenlijk de pilot met
het oprichten van een team voor mensen met
een beperking. In januari zijn wij twee jaar oud.
Sindsdien zijn er tal andere clubs die een
voetbal clubs plus team zijn begonnen en zelfs
deze naam hebben overgenomen. Zoals de
treffers en Unitas.
Ja zeker.
Wij gaan zelf met twee teams mee doen.
Nee, wij zijn samen met Justin Ingelsman, die
deed het platform van NRC en Doelbewust,
elke vergadering hebben we bijgewoond en via
hem zin we in aanraking gekomen. Toen bleek
dat het in deze regio kwam hebben wij ons
gelijk opgegeven voor de organisatie.
Ten eerste dat het één groot feest wordt. En
vooral dat de doelgroep centraal staat. Het
moet echt draaien om de jongens en de
meisjes, en ze moeten met plezier sporten en
bewegen. Ook omstanders die er nog niet zo
veel van af weten laten zien wat deze
doelgroep ook kan. In plaats van alleen maar
een negatief vooroordeel hebben.
Wij merken dat zich steeds meer mensen zich
willen inschrijven bij voetbalplus. Wij hebben
ook de regionale spelen van Special Olympics
georganiseerd. Dat vond hier ook plaats in
Wijchen bij Woezik. Daar waren heel veel
mensen op af gekomen en vanuit daar hebben
heel veel mensen zich ingeschreven voor
voetbalplus.
Wij zijn toch wel begonnen vanuit de
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georganiseerd?

En wat bedoelt de club dan precies met
draagvlak?

Heeft uw club drempels/belemmeringen
ervaren ten aanzien van het oprichten van het
G-aanbod?

Hoe belang acht u een dergelijke cursus
gericht op het handelen met de doelgroep?

Hoe kijkt u aan tegen het imago van
gehandicapten sport?
Probeert uw vereniging er iets aan doen om
het imago positief te veranderen?

Was het voor de vereniging lastig trainers te
vinden voor het G-team?

emotionele ouder, een ouder heeft een kind
met een beperking die nergens aan de bak kan.
Mijn ouders hebben een zoon, mijn broertje
dus, die een beperking heeft. Toen keken we
op binnen de Woezik de mogelijkheid was om
het aanbod te creëren. Woezik heeft hiermee
ingestemd op voorbehoud dat het wel door
blijft gaan, ook wanneer wij zouden stoppen
moet voetbal plus kunnen blijven bestaan. En
dat er voldoende draagvlak en structuur wordt
gecreëerd.
Het moet niet zo zijn dat wij als ouders, broers
of zussen en mee stoppen dat het uit elkaar
valt. Er moeten voldoende mensen omheen
staan.
In de omgeving was er verder nog niks, het
was een nieuw plan. We wisten nog niet of het
goed of slecht zou uitpakken. De voor en
nadelen moesten goed overwogen worden.
Nog een drempel was dat er voldoende
begeleiding en professionaliteit moet zijn.
Daarom hebben wij ook als trainers en
begeleiders een KNVB cursus gevolg, zodat de
trainers weten hoe ze met de doelgroep om
moeten gaan.
Ik denk minimaal de helft van de trainers of
begeleider de cursus gedaan moet hebben om
de doelgroep de goede kant op te helpen en
goed te kunnen trainen en begeleider. En doen
zich toch situaties voor die je binnen het
regulieren team niet ziet. Bijvoorbeeld
epileptische aanvallen.
Ik wil dat ze meer naar de persoon zelf kijken.
De persoon vindt het echt leuk en haalt plezier
uit het sproten. Ik vind het wel verbeterd.
Nee eigenlijk niet. Wij hebben als voetbal plus
een hele positieve uitstraling. De vereniging
gaat daarin mee en laat ons onze eigen gang
gaan.
En dat lieten we natuurlijk zien bij de regionale
spelen.
Nee, dat was voor ons niet lastig. We
bestonden uit de ouders van en goede
vrienden van elkaar. Die vrienden hebben de
cursus gevolgd want vonden het interessant
om deze doelgroep te trainen. Eigenlijk hebben
we geen trainers moeten zoeken maar zijn zij
naar ons toe gekomen met de vraag of ze iets
voor ons konden betekenen. Dit waren vooral
mensen die al bij de club zaten of vaak kwamen
kijken.
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Hoe is het G-aanbod binnen uw vereniging
georganiseerd?

Hoe worden binnen de vereniging de
financiën voor het voetbal plus
georganiseerd?

Kost een G-team meer voor de club dan
regulieren team?
Wij zijn de verschillen tussen het G-team en de
het regulieren team qua materiaal?
Bent u op de hoogte van de verschillende
subsidies die u kunt aanvragen voor het
oprichten van een G-team?

En hoe kwam u aan de informatie over deze
subsidies? Hebt u deze informatie opgezocht
of is die u toegestuurd?

Hoe denkt u dat verenigingen het beste op de
hoogte gesteld kunnen worden van de
verschillende subsidiëringen mogelijkheden?

En kan Special Olympics hier een rol in spelen?

Wie zijn binnen uw sportvereniging
verantwoordelijk voor de sportactiviteiten?
Zijn er voor het G-team op de regionale spelen
nog meer activiteiten georganiseerd?

Wij trainen op de maandag en hebben
competitie op vrijdag avond. We hebben ook
trainers die alleen trainen. We hebben twaalf
trainers voor het voetbal plus team totaal.
We moeten altijd een begroting indienen bij de
club. Daar laten we zien wat we komend jaar
denken nodig te hebben. Dit kan gaan op
nieuw veld, doeltjes, nieuwe pylonen,
hoepeltjes Enso. Maar vooral via sponsoren
hebben wij geld binnen gekregen. Zij
sponsoren de tassen, shirts, broekjes etc.
specifiek voor het G-team.
Nee, je kunt gemakkelijk met de spullen die je
bij regulieren team hebt gebruiken voor de
mensen met een beperking.
Je moet opletten dat als je hoedjes in een
vierkantje legt je denkt aan de kleuren. Je moet
gewoon structuur aanbieden, dat kost niks.
Ja, daar zijn wij zeker op de hoogte van, zijn wij
wel pas later achter gekomen. We weten dat
de gemeente ene subsidie uitkeert,
sportgehandicapten fonds doet dat ook, maar
eigenlijk hebben we hier nooit gebruik van
gemaakt, omdat het gewoon weg niet nodig
was.
Via de gemeente ging het naar het bestuur
naar de Woezik. De vereniging moet in ieder
geval een begroting indienen al ze bijvoorbeeld
een nieuw veld willen of dergelijk. Dit keer zat
voetbal plus er dan bij en op die manier
kwamen wij in contact met de gemeente. Via
sportgehandicaptenfonds hebben we een keer
een meeting gehad.
Ik denk dat het om verenigingen moet gaan die
er over nadenken om een G-team op te willen
stellen. Als zij dat aangeven bij de gemeente
dat de gemeente ze in contact brengt et
gehandicapten fonds. Dat is denk ik het
makkelijks.
Door middel van positieve aandacht geven.
Dan denken teams wel: misschien is dat wel
iets voor ons.
Voor het G-team de trainers en begeleiders die
de KNVB cursus hebben gevolgd.
Ja, vorig jaar hebben we dat heel veel gedaan.
Dat was een beetje een jaar dat we alles gingen
uitproberen. Dit jaar hebben we ervoor
gekozen een aantal dingen te laten en een
aantal dingen wel te doen. Naast de trainingen
hebben we dus wedstrijden binnen speciaal
voetbal competitie, die we zelf hebben
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Hoe belangrijk acht u de extra activiteiten
voor het G-team?

Staan de jongens geregistreerd binnen een
competitie?

Hoe nauw zijn jullie betrokken met de ouders
van de deelnemers?

Heeft de sportorganisatie wel eens
ondersteuning van buitenaf gekregen om het
G-aanbod op te richten?

Hoe kan een club ervoor zorgen dat een Gaanbod blijven kan zijn, dus hoe creëert een
vereniging voldoende draagvlak.

Bent u op de hoogte van verschillende sport
stimulerende programma’s?
Wat is de visie van de sportvereniging?

opgezet, we worden ook wel eens uitgenodigd
voor toernooitjes en dit jaar doen we ook de
oliebollen wedstrijd, omdat de jongens het
geweldig vinden. Verder gaan we wel eens op
uitnodigt van NRC naar wedstrijden kijken.
Ik denk dat het eens in de zoveel tijd lekker is
voor de jongens om niet zelf te hoeven
voetballen maar wel lekker met voetbal bezig
te zijn. Op de tribune gaan ze altijd helemaal uit
hun dak.
Ja, wij maken gebruik van een devisioning
traject. Dat betekend dat alle deelnemers in
een Exel bestand staan met medisch dossier en
het niveau waarin ze spelen. Zo kunnen ze
gaandeweg het seizoen volgen en kijken welke
ontwikkelingen ze doormaken. Ook wanneer
ze vooruit gaan met voetbal of sociaal gebied.
We houden ze in ieder geval scherp in de
gaten.
We hebben jaarlijks een ouder avond voor het
plus voetbal. Hier worden ze op de hoogte
gesteld van nieuwe dingen die staan te
wachten. Ook als er problemen zich opspelen
gaan we met de ouders om tafel.
Uhm, wij hebben veel zelf gedaan. Vooral
omdat wij de eerste club zijn in omgeving. De
Beuningse boy zijn nu ook bezig met voetbal
plus, daarvoor komen ze vooral bij ons. Ze
stellen ons veel vragen als: hoe doen jullie het
met de competitie of trainingen en dergelijk.
Verder hebben we ook wel iets aan NRV
doelbewust gehad, het verspreiden van ons
aanbod en dergelijk.
Wij zijn wel geholpen hoor, door Uniek
Sporten. Via Justin Ingelsman.
Ik denk dat je binnen een club ten eerste het
beleid en bestuur achter je moet hebben staan.
Als de club er klaar mee is, wordt het te lastig.
Dit is een heel belangrijk punt. Daarnaast moet
je ervoor zorgen dat je voldoende capaciteit
hebt. Wij hebben ook trainers die en minimaal
voor twee jaar zijn, je committeert je minimaal
twee jaar voor voetbal plus. Zulke maatregelen
dragen wel bij voor een stevig draagvlak.
Ja, Special Heroes ken ik wel. En natuurlijk
Uniek Sporten enzo.
Onze visie is sportclub Woezik, een club voor
iedereen. Jong oud buitenlander vluchteling
beperkt, het maakt niet uit, voetbal is voor
iedereen.
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Hoe probeert de club deze visie na te streven?

Welke promotie vorm werkt denkt u het
beste?

Welke invloed hebben sportevenementen op
de participatie binnen de vereniging?

Denkt u dat deze deelnemers blijvend zijn? Of
dat het inschrijven uit enthousiasme door het
evenement?

Welke invloed hebben evenementen als de
regionale spelen denkt u?

Waar liggen volgens u de drempels voor
mensen met een verstandelijk beperking om
te gaan sporten?

Bij wie ligt de verantwoordelijkheid om deze
informatie over te brengen?

En wat moet de gemeente ondernemen?

Met wie werkt u samen om het sportaanbod
in stand te houden?

Wat kan er tijdens het evenement gedaan
worden om op deze drempels in te spelen?

En welke stappen moet Special Olympics

We hebben pas een vergadering gehad met de
toekomst plannen voor 2020, we zijn goed
bezig maar zijn er nog lang niet. Hoe komt dat
naar voren? We promoten extra voor voetbal
plus, maar ook voor het dames team en het
oudere voetbal. Tijdens wedstrijden van de
eerste mochten wij als voetbal plus penalty’s
schieten.
Wij maken als voetbal plus gebruik van media
en flyers. Ik denk dat als mensen het vaak
genoeg zien, zij er onbewust over na gaan
denken.
Binnen de vereniging week ik het niet zo.
Binnen voetbal plus een grote invloed. Zoals de
regionale spelen hadden een positieve werking
op het aantal G-deelnemers.
In ons geval is het blijvend, dat komt omdat er
één zich dan aanmeld, en hij komt uit een
woongroep. Als hij het super naar zijn zin heeft
steekt dat daar aan. Soort mond tot mond
reclame.
Ik denk een goede voor de omgeving vooral.
Dan zien zij dat je ook met minder heel veel
plezier kan hebben en dergelijk. Je moet het
ook niet teveel doen want dan wordt het ''to
much'' en kan het ook tegen werken.
Vervoer is een punt. Niet iedereen kan zelf op
de fiets komen of wordt gebracht/gehaald. Dit
kan wel een belemmering zijn. De ouders
moeten de jongens ook stimuleren. Als zij
gewoon komen kijken zien ze hoe belangrijk
sport is. Sommigen mensen weten niet eens
dat er aanbod is bij een vereniging.
Goede vraag. Ik denk niet dat wij dat als club
zijnde zelf moeten doen. Ik denk toch dat de
gemeente daar een grotere rol in kunnen
spelen.
Ze kunnen ouders met mensen met een
beperking proberen te bereiken. Een link op de
site van de gemeente. Ze kunnen een grote rol
spelen dan ze nu doen.
Ouders, zij zijn super belangrijk voor ons. Zij
brengen en de jongeren en blijven ook altijd
kijken, wat erg leuk is. Daarnaast met niet zo
veel mensen, vooral binnen de vereniging
werken we samen.
Ik denk vooral de omgeving en de ouders,
vrienden of wat dan ook, inzien hoeveel plezier
en energie uit dat sporten halen. Dat is wel
echt belangrijk.
Vooral eerst de belemmeringen die ouders
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ondernemen?

Wat kan het sportevenement volgens u aan
doen om het sportaanbod in Nijmegen te
vergroten?

Wat kan het evenement Special Olympics
Nationale Spelen 2016 bijdragen aan het
vergroten van kennis over G-sport in
gemeente Nijmegen?

En hoe bereik je de mensen die nog een
affiniteit hebben met G-sport?

Denkt u dat er veel kansen blijven liggen op
gebied van sport bij woongroepen?
En waar ligt het aan denkt u?

Vereniging K
Interviewer
Kunt u iets vertellen over uw functie bij de
sportvereniging?

Kunt u iets vertellen over de vereniging
zelf?

denken dat ze er zijn wegnemen. Ze denken
vaak dat het te duur is of dat hun kind het niet
aan kan. Als je dat kan wegenemen ben je er al
bijna.
Goede vraag. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk
alleen dat mensen het eerst moeten zien en
meemaken voordat ze echt overtuigd zijn.
Clubs moeten elkaar niet als concurrenten zien
maar elkaar steunen.
Ik denk omdat Special Olympics best een groot
feest is er best veel mensen op af komen. Al
die mensen krijgen het mee en verspreiden het
ook weer verder. Ik denk dat het een
wisselwerking is, wat voor omgeving goed
gaat uitpakken. Ook al horen ze het alleen
maar, dan zijn ze er bewust mee bezig.
Zorg dat je de woongroepen en de scholen
benaderd en dat je ze uitnodigt om te komen
kijken. En niet alleen het bestuur van de
scholen maar ook de deelnemers ervan. Je
moet die gewoon uitnodigen om het te laten
zien! Wees welkom en kom lekker sporten.
Ja, dat denk ik wel. Hebben we ook enig
ervaring mee.
Woongroepen denken al gauw: pff moeten we
ook daar nog voor zorgen. Moeten we ook nog
zorgen dat hij/zij zijn training spullen
meeneemt en dat hij op locatie komt. Ik denk
dat ze het teveel vinden worden. Wij hebben
dan het geluk dat er drie deelnemers uit één
woongroep komt, en die regelen alles perfect
tot aan het vervoer toe. Maar in het begin
hebben we daar ook problemen mee gehad.
Vooral omdat ze het dan te druk krijgen.

Geïnterviewde
Ik ben coördinator van het Special voetbal van
deze voetbal club. Ik leg het contact ook om de
organisatie heen zoals met uniek sporen en
NRC doelbewust en gemeente Nijmegen. Ik
ben bezig met het onderhouden van contacten
met de ouders van de sporters, en ik help mee
met het organiseren van wedstrijden, en dat
alles vrijwillig.
Het is een zaterdagvereniging, en dat wil
zeggen dat we alleen op zaterdag voetballen.
De club ligt vrij afgelegen, maar dat is aan de
ene kant ook gunstig voor de wijk, want dan
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bestaat de club ook voornamelijk uit mensen
uit deze wijk Hatert.

Hoe groot is de vereniging eigenlijk?

De vereniging bestaat uit ongeveer 300 leden,
waarvan 80% uit de wijk Hatert komt. De
senioren vaak niet, maar de jeugd wel. De
wijken zijn wel wat minder qua volk, tegen de
achterstand aan.

Hoeveel betalen de sporters contributie?

De senioren betalen een bedrag van €190, - de
junioren betalen €170, - en de G-teams zijn tot
nu toe gratis bezig, maar wellicht word er in de
toekomst ook contributie voor gevraagd, en
dan denken wij aan ongeveer 70 tot 80 euro.
Dit omdat zij meer zorgkosten thuis hebben en
geen wedstrijden spelen.

Wat is de missie van de vereniging in het
algemeen?

De missie van de vereniging is het
ondersteunen van de kinderen uit de buurt om
te gaan sporten.

Wat is het doel van de vereniging richting
de G-Sporters?

Het belangrijkste is dat de sporter lekker in zijn
vel zit en kan gaan genieten van alles waar
diegene mee bezig is, en dat is ons doel dan
ook. Het plezier in het voetballen, staat dan
ook voor de trainers, maar zeker ook de GSporters op nummer één.

Sporten er ook deelnemers met een
handicap binnen het regulieren team?
Bent u op de hoogte van Special Olympics
2016?

Nee.
Nee, maar ik wist wel van de Regionale Spelen
in 2015 wat van af. Hiervoor waren wij
uitgenodigd.

Hoe bent u op de hoogte gekomen van de
Regionale Spelen?

Ik denk via Uniek Sporten, daar hebben wij
een mail van ontvangen. Van Justin
Ingelsman.
Het wordt steeds populairder, en steeds
meer clubs hebben dan ook G-Teams. Dat
is natuurlijk voor ons ook leuk want dan
kan er op een gegeven moment een
competitie gestart worden.

Hoe kijkt u aan tegen het imago van
gehandicapten sport?

Hoeveel G-sporters zijn er nu lid van de
vereniging?

10 leden

Dat u er wat aan om het imago te
stimuleren?

Wij zijn daar zelf niet zo veel mee bezig,
want dat komt voornamelijk vanuit NEC
Doelbewust en Uniek Sporten. Zij zijn dat
heel erg aan het promoten! Wij als club zijn
er niet zo actief mee.
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Denkt u dat er een dergelijk evenement
zoals Special Olympics invloed heeft op
het imago van een gehandicapte sport?

Ja, ik denk dat het zeker een positieve
bijdrage kan leveren.

En dat wij ook mensen kunnen benaderen
die geen aanraking hebben met de Gsport?

Ja, want er staan altijd ouders langs de
kant die het mooi vinden om te zien.

Hebt u drempels ervaren tijdens het
organiseren van sportevenementen?

Ja, want in het begin hadden we moeite
met het krijgen van leden, maar als het
balletje eenmaal rolt en vriendjes/familie
worden erbij betrokken dan gaat het hard.
Voor de rest heeft de club hard
meegewerkt, het bestuur, bij het werven
van trainers en de contributie. Zij vertelde
dat wij het eerste jaar gratis mochten
voetballen en dat plezier voorop moest
staan. Ook mochten we kiezen op welk
veld. Dit i.v.m. visuele beperkingen, slecht
zicht op het veld maakt deelnemers bang.

Was het lastig om trainers en vrijwilligers
te vinden voor het G-team?

Nee, want ik heb mezelf aangeboden en ik
heb een paar vrienden mee kunnen nemen
hierin. We zijn in totaal met vier trainers,
dus de begeleiding is dan 4 op 10 tijdens de
training.

Wat wordt er gedaan om de kwaliteit van
de trainers te waarborgen voor het Gteam?

Wij motiveren elkaar heel erg om elke keer
aanwezig te zijn, en ook de spelers hebben
er veel plezier van en dat siert ons toch ook
wel. Aan kwaliteit verbetering doen wij
niet. We hebben één keer een cursus
aangeboden gekregen van de KNVB, maar
daar zijn we niet op ingegaan.

Waarom zijn jullie daar niet op ingegaan?

We zijn allemaal erg druk met ons privé
leven en baan. Geen tijd om twee avonden
per week een cursus te volgen.
Nee, maar er wordt wel van je verwacht
dat je met G-sporters om kunt gaan, en
daarvoor heb ik met een vriend van mij een
cursus gevolgd van 3 avonden. Dat was erg
leuk en praktisch!

Worden er andere eisen gesteld aan de
trainers van G-teams dan de trainers van
reguliere teams?

Komt er weleens feedback vanuit de
ouders? Vragen ouders bijvoorbeeld wel
eens aan jullie of jullie hier diploma’s voor
hebben?

Nee, eigenlijk niet, want ze zijn meestal al
erg blij dat we het doen. Ze geven wel eens
feedback na de training over hoe we
dingen anders kunnen doen. Vaak gaat dit
dan over hun eigen kind. Dit gebeurt toch
wel wekelijks.
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Ervaart u financiële belemmeringen in de
gehandicapten sport anders dan de
reguliere sport?

Nee, want ze komen allemaal uit de wijk.

Hoe word het geregeld met het vervoer
naar de trainingen bijvoorbeeld?

Ze worden meestal gebracht door de
ouders, en een enkeling komt met de taxi
of de bus.

Denkt u dat er veel mensen afhaken in
verband met het vervoer etc. ?

Ja. Sommigen jongens komen niet trainen
omdat de oppas geen zin heeft om met de
tandem hiernaar toe te fietsen, die hebben
natuurlijk ook niet altijd zin. Het blijft zeker
een drempel, omdat de ouders soms geen
tijd hebben om ze weg te brengen.

Wie maken er beslissingen over de
financiën van de club?

Het gaat altijd in overleg met het bestuur.
Zij beslissen uiteindelijk altijd.

Bent u op de hoogte van subsidie die u
kunt krijgen voor het oprichten van een Gteam?

Ja, maar er wordt nog te weinig mee
gedaan. Ik kan het zelf niet aanvragen
omdat je daar bestuurslid voor moet zijn,
maar ik heb wel gezien dat ze er zijn.

Waarom denkt u dat het bestuur daar
geen gebruik van maakt?
Wat zou het schelen wanneer het wel zou
worden aangevraagd?
Zouden de deelnemers dan gratis kunnen
blijven sporten?
Denkt u dat de vereniging hier kans op
nieuwe G-leden laat liggen?

Ik denk dat dat laksheid is.
Niet veel, maar er zouden wel wat meer
leuke dingen gedaan kunnen worden.
Ja zeker.
Ik denk dat als ze de faciliteiten kunnen
verbeteren door subsidie aan te vragen er
wel meer leden komen. Met faciliteiten
bedoel ik kunstgras, betere verlichting,
kleedkamers etc.
Dat heb ik zelf opgezocht.

Hoe kwam u aan de informatie over
verschillende subsidies?
En hoe denkt u dat verenigingen die een gaanbod willen creëren het beste op de hoogte
gebracht kunnen worden van deze subsidies.

Ik denk dat de gemeente dat moet doen.
Zij kunnen hier best een steentje in
bijdragen door bijvoorbeeld een
bijeenkomst te organiseren. Het is nu heel
erg, de voetbalverenigingen, onderling via
uniek sporten. Ik vind niet dat de
gemeente er een steentje aan bijdraagt.
Ik denk dat de wethouder van sport en
cultuur hier nog wel wat ik kan doen. Het is
best een grote doelgroep aan het worden.
Bijvoorbeeld leuke activiteiten organiseren.
Leuke evenementen/activiteiten in de
buurt waar de deelnemers gratis naartoe
kunnen. Dan kunnen zij kennis maken met

Kan de gemeente nog meer betekenen voor
jullie?

En zou Special Olympics hier nog iets aan
kunnen doen?
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andere sporten en kunnen verenigingen
leden werven op zo’n dag.
Dat zou ik via de mail doen. Of ze kunnen
een brief sturen.

En wat kan Special Olympics tijdens de
aanloop van het evenement nog ondernemen
om kennis over G-sport te vergroten?
Hoe kun je andere verenigingen overtuigen
om een gaanbod te creëren?

Door maatschappelijke betrokkenheid te
creëren denk ik. Dat doe je door in te laten
zien wat het voor de kinderen betekend.
De evenementencommissie.

Wie is er is binnen uw sportorganisatie
verantwoordelijk voor de uitvoering van
sportevenement?
Zijn zij betrokken bij Special Olympics?

Nee, dat is een klein clubje en dat valt
samen.
Dat zou ik dan doen als coördinator.

Is dit anders wanneer er wordt gesproken
over gsport?
Zijn er momenteel evenementen
georganiseerd?

Er is een zaalvoetbal toernooit
georganiseerd, maar daar delen wij aan
mee. We hebben geen budget om zelf iets
te organiseren. Andere clubs hebben veel
sponsoren, wij niet.
Nee niks, we hebben wel deelgenomen aan
NRC en hebben een kick-off toernooit
gehad. En ook wel zaalvoetbal
verenigingen. Vaak zijn deze toernooien in
het weekend en gaan we er niet om in,
omdat de jongens al blij zijn als ze weekend
hebben. Meestal spelen we dan 6 tegen 6.
Ze trainen één keer per week een uurtje.
Vaker is denk ik niet nodig, ik hoorde dat ze
heel veel op school sporten en vaak naar
buiten gaan. Ze doen ook straatvoetballen
met regulieren jongeren.
Nee, alleen uniek sporten via de gemeente.

Is er tot op heden voor de gehandicapten nog
iets georganiseerd buiten de trainingen om?

Hoe is het sportaanbod voor mensen met een
handicap binnen uw vereniging verder
georganiseerd?

Bent u op de hoogte van sport stimulerende
programma’s betreft gehandicaptensport?
En hoe kwam u aan deze informatie?

Via uniek sporten wel ja. Justin heeft ooit
onze voorzitter benaderd om het G-aanbod
te organiseren, vanuit sportservice punt
toen nog. Ik ben als het ware benaderd
door gemeente Nijmegen. Zij hebben des
tijds allee voetbalclubs gevraagd om het
aan te bieden.
Ik wel! De voorzitter ook vanwege het
maatschappelijke beeld.
Ja, Union en Hatert zitten in de competitie.
Verder doen we niks samen. Wel wordt er
jaarlijks een bijeenkomst georganiseerd om
te praten over het g-aanbod. Er komen dan
vragen voorbij als: waar loop je tegenaan
en waar heb je hulp nodig?
Nee, we hebben alles helemaal zelf
gedaan.

Waren jullie gelijk enthousiast?
Werken jullie nog samen met andere
sportverenigingen in gemeente Nijmegen?

Heeft uw sportorganisatie wel een hulp van
buitenaf gekregen voor het opzetten van het
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sportaanbod voor gehandicapten?
Welke stappen heeft u ondernomen om het
aanbod te creëren?
Wanneer kwam het moment dat jullie G-team
echt van start ging?
Heeft uw vereniging wel eens gebruik
gemaakt van een interventie?

Met wie werkt de vereniging samen om het Gaanbod in stand te houden.

Hoe nauw zijn jullie betrokken bij de scholen?

Hoe belangrijk acht u samen werking wanneer
u een sportaanbod wilt creëren voor mensen
met een handicap?

Wanneer het sport aanbod voor mensen met
een handicap daadwerkelijk bij de vereniging
is. Hoe denkt u dat dat aanbod blijvend kan
zijn?

Heeft de vereniging nog hulp nodig om het
aanbod blijvend te houden?

Wat is de visie van de sportvereniging van
aanzien van het sportaanbod van
gehandicapten?

Wat maakt uw club uniek?
Hoe streeft de club de visie na? Welke stappen
worden hier ondernomen?

Welke invloed hebben sportevenementen op

Flyeren, dat is welles waar via uniek
sporten gegaan. Ook via de website. Dus
echt het reclame maken.
Toen we drie jongens hadden. Toen
hadden we drie jongens en vier trainers.
Op die bijeenkomsten binnen de
voetbalclubs na niet. Die zijn overigens wel
heel nuttig. Iedereen loop wel tegen
dezelfde problemen aan. Maar omdat de
doelgroep heel breed is leer je veel.
Met een webmaster en via facebook
proberen wij te promoten. Ook helpen
ouders mee om de jongens te motiveren,
zij doen ook navraag bij scholen.
Niet. Vanuit ons helemaal niet. Sommigen
begeleiders van een school bellen mij wel
eens op met een vraag. Of ze hebben een
vriend die mee wilt voetballen.
Heel belangrijk. Ouders motiveren ze en
daardoor komen ze altijd met plezier naar
de training toe. Zonder ouders is het niet
nodig. Ook hebben we veel aan uniek
sporten gehad.
Zorgen dat de jongens enthousiast blijven
door enthousiaste trainers in te zetten.
Laat ze af en toe een wedstrijd winnen en
zorg dat ze onderling ook leuk met elkaar
omgaan. Soms is dat nog wel lastig maar ze
respecteren elkaars handicap.
Een goede accommodatie, dus financiën, is
belangrijk. Dit geeft de club een goede
uitstraling en geeft de ouders een veilig
gevoel. Wij zijn op dit moment ook aan het
verbouwen.
Het creëren van maatschappelijke
betrokkenheid. Ook het aanbod voor deze
buurt zo groot mogelijk te maken. Wij zijn de
enige aan deze kant van de rivier die een
voetbaal aanbod voor gehandicapten heeft. Ik
vind dat er nog te weinig zijn en vind toch dat
Nijmegen wel het boegbeeld is voor
gehandicapten sport, althans voetballers.
De locatie!
De vereniging geeft mij handvaten om dingen
te organiseren. Niet echt specifieke stappen.
Als er iets is of ik heb iets nodig staat de
vereniging altijd klaar. Het is erg goed
geregeld, iedereen maakt plaats voor het Gteam.
Sportevenementen zijn heel belangrijk, zo
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de participatie binnen de sportvereniging in
het algemeen?
Ik dit anders binnen het G-team?

En hoe kan het evenement Special Olympics
ervoor zorgen dat de participatie
gehandicapten sport in Nijmegen vergroot?
En hoe bereik je dat?
Welke rol speelt sociaal media in
naamsbekendheid onder de gehandicapten?

En hoe bereikt je dan de mensen die nog niet
in aanraking zijn met G-sport?
Is uw vereniging al eerder betrokken geweest
bij een groot sportevenement.
Denk je dat de vereniging hier kansen laat
liggen?
Waar liggen volgens u de drempels voor
mensen met een verstandelijke beperking om
te gaan sporten?

En wat moet er gebeuren om de mensen met
een verstandelijke beperking te stimuleren
om te sporten?
Wat zouden Special Olympics na het
evenement nog kunnen betekenen voor
gehandicapten sport in gemeente Nijmegen?

Denk je dat enkele samenwerkingen tussen al
deze derden partijen een sterker aanbod
maken?
Wat kan het spotevenement Special Olympics
Nationale Spelen 2016 eraan doen om het
sportaanbod voor mensen met een
verstandelijke beperking in Nijmegen te
vergroten?

organiseren wij vaak vriendinnendagen. Helaas
viel dat vorig jaar tegen. Dit zal gelegen
hebben aan de contributie.
Ja, zij pikken elkaar wat sneller op. Als hier
bijvoorbeeld iemand met een vriend mee traint
blijven zij altijd wel hangen. Zij voelen zich hier
veilig binnen het team. Zij zien dat andere
jongens ook’’ anders’’ zijn.
Ik denk toch meer naamsbekendheid.

Wist ik het maar!
Ik denk wel groot, maar vooral social media
van de jongens zelf. Dus whatsapp en
facebook vrienden. Als zij op hun eigen tijdlijn
een foto plaatsen dan zijn er andere jongens
die dat wel interessant vinden en ernaar
vragen. Wanneer het op de tijdlijn van Oranje
Blauw komt merk je dat mensen het wel leuk
vinden maar er wordt niks mee gedaan.
Weet ik niet. Dat is erg lastig.
Niet echt. Alleen evenementjes in
verenigingsverband.
Ja, maar ik zou niet weten wie dat op zich
moet nemen. Misschien de evenementen
commissie, maar die doen ook al zo veel.
Ik denk dat ze het überhaupt moeilijk vinden
om deel te nemen aan een activiteit. Bij ons is
verstandelijk en motorisch gemengd. Het zou
beter zijn om dit te onderscheiden want de
jongens met een verstandelijke beperking
lopen achter op de jongens met een
motorische beperking.
Ik denk dat de ouders de kinderen moeten
stimuleren om te sporten, maar uiteindelijk is
dat met elke doelgroep zo.
Je zou iets kunnen doen ter promotie. Toch ligt
het wel erg bij de ouders. Het zijn de scholen
en bijvoorbeeld de Sint-Maartens kliniek die de
kinderen waarborgen. Die doen zelf al vaak aan
sportevenementen en hebben dan toch niet zo
zin om dat er nog buiten te doen.
Ja zeker, ik merk dat de jongens die ik train, dat
zij het heel leuk vinden om andere jongens te
helpen.
Variatie van sport laten zien.
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Denk je niet dat de doelgroep al zo beperkt is
dat hoe meer variatie hoe lastiger dat is?
En hoe komen ze erachter wat ze echt leuk
vinden?
Wat denkt u dat het evenement kan bijdrage
aan het vergroten van kennis over G-sport?

Hoe kunnen verenigingen zonder aanbod voor
mensen met een handicap belangen van
gsport?

Vanuit welk standpunt is hier het gaanbod
georganiseerd?
Hoe kan gsport volgens u het beste
gepromoot worden, qua materiaal?

Wat zou Special Olympics hierin kunnen doen?
Waar zou je het voorbij willen zien komen?
Wat hoopt u dat Special Olympics onderneemt
tijdens de aanloop van het evenement in 2016?

Ja, maar ik denk dat de kinderen moeten doen
wat zij het leukst vinden en niet op een sport
moeten omdat er verder niks is.
Proberen! Bij Special Olympics!
Ik zou mensen uit de buurt van Heumensoord
uitnodigen. Brakkenstein is toch vrij sociaal
betrokken in Nijmegen. Daar liggen veel
kansen. Dit zal vormen mond tot mond
reclame. Mensen van buitenaf kunnen andere
ouders met een gehandicapt kind stimuleren
om zijn kind te laten aansluiten bij een
sportvereniging.
Ik denk dat verenigingen dit voor zichzelf
moeten bepalen. Als de intrinsieke motivatie
ontbreekt, moeten zij het niet doen. Ik weet
dat veel clubs uit de omgeving gewoon
zeggen: liever niet. Dit komt vaak door gebrek
aan trainers.
Gewoon vanuit het bestuur. Is weet niet wat
de emotionele waarde is.
Flyers. Ik denk dat social-media weinig zin
heeft vanwege de doelgroep. Wel bereik je zo
de mensen zonder aanraking met gsport. Het is
eigenlijk wel booming business nu.
Het laten zien! Ik heb het nu nog niet voorbij
zien komen.
TV, facebook en de krant. Bij voorbaat de
regionale kranten.
Ik hoop dat zij heel veel jongens en meisjes
enthousiast kunnen maken voor sport
überhaupt!

Vereniging L
Interviewer
Kunt u iets vertellen over uw functie bij de
sportvereniging?

Kunt u iets meer vertellen over de stichting
zelf?

Geïnterviewde
Ik ben leiding gevende van stichting CAP. Dat
betekend dat ik eindverantwoordelijk ben van
op de twee locaties. We hebben twaalf
betaalde krachten die samen ongeveer zes FT
vertegenwoordigen. En 70 vrijwilligers. En daar
ben ik leidinggevende van. En boven mij zit het
stichtingen bestuur. Wij zijn stichting CAP.
Ja, stichting CAP is aangepast manage activiteit
voor iedereen die vind dat hij aangepaste sport
nodig heeft. Dus dat kan betekenen mensen
met een verstandelijke beperking of
lichamelijke beperking of beide. Maar ook
kinderen met ADHD. En zelf ook mensen die
angstig zijn of net niet de drempel over durven
of die niet in een grote groep kunnen
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En hoe is de stichting te vinden?

Komen de deelnemers voornamelijk uit de
buurt?

En over hoeveel leden beschikt de stichting?

Wat is de missie van de stichting?
En wanneer is het aanbod dan goed?

Hoe bent u bekend geraakt met het
evenement Special Olympics Nationale Spelen
2016?

functioneren. Die zijn niet gehandicapt maar
het wel aangepast paardrijden.
We hebben een website. We zijn aangesloten
bij Uniek Sporten. En daarnaast proberen we
zoveel mogelijk met mond tot mond reclame.
Uit de regio. Van Nijmegen tot en met Druten.
Naar het zuiden heb je ook een aanbod in
Boxmeer, dan gaan ze eerder daar naartoe.
Naar het noorden toe heb je Arnhem. Maar we
hebben Nijmegen en het westen.
Wij hebben 200deelnemers per week. Dat is
paardrijden, koets rijden, voltige, en mennen.
Ook helpen met activiteiten, zoals stallen
uitmesten etc. We hebben ook dagbesteding.
De missie is goed aangepaste manage
activiteiten beiden in de regio Nijmegen.
Ja, dat is lastig. Maar de locaties hebben het
veiligheidscertificaat. Dat is een norm waarvan
mensen kunnen weten dat de accommodatie
geschikt is. Anders krijg je dat certificaat niet.
Daarnaast zijn wij aangesloten bij de branche
federatie. In dit geval federatie rijscholen waar
je ook aan bepaalde kwaliteit moet voldoen,
anders mag je er niet bij. Alle medewerkers die
paardrijden verzorgen zijn gediplomeerd. De
vrijwilligers en stagiaires lopen erbij en
assisteren, maar alles gaat onder
verantwoordelijkheid van een gediplomeerde
instructeur. En goed opgeleide paarden, wat
wij voor een deel zelf doen. Daar hebben we
zelfs een fokprogramma voor. We zijn relatief
kleinschalig verder. Dit doen wij allemaal om de
kwaliteit zo goed mogelijk te borgen.
Wij hebben in 2010 meegedaan in Venlo. Toen
zijn wij gewoon via de mail benaderd met de
vraag of wij mee willen doen. We hebben eerst
een aantal ruiters geselecteerd, want lang niet
al onze ruiters zijn hiervoor geschikt of willen
het überhaupt. We zijn naar Venlo gegaan en
hebben er ook geslapen. Alleen het
paardensprotstuk was niet zo goed
georganiseerd. De paarden hadden geen
ervaring en de eerste dag vielen er wel
20mensen van het paard. En de organisatie
was echt afschuwelijk. Ik moest ouders van
kinderen op zaterdag om half één ‘s nachts
bellen met de rijtijden. Maargoed, het was wel
heel leuk. In Den Bosch deden we weer mee.
Dat was fantastisch georganiseerd. Friesland
was vorig jaar te ver.
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Wat zijn uw verwachtingen van Special
Olympics Nationale Spelen 2016?

Zou u uw paarden beschikbaar kunnen stellen?

En stel dat de organisatie hier gehouden kan
worden. Worden dan wel de paarden van hier
gebruikt?
Hoe kijkt u aan tegen het imago van
gehandicapten sport?

En wat bedoelt u daarmee?

Wat maakt stichting CAP dan anders?

Hoe denkt u dat de maatschappij aankijkt

Het eerste jaar hadden we wij zelf paarden
meegenomen. Godzijdank. Anders was ik naar
huis gegaan.
Nou mijn verwachtingen zijn niet erg hoog. Ik
vrees zelfs dat wij niet mee kunnen doen
omdat de faciliteiten niet goed genoeg
georganiseerd zijn voor ons. Er wordt gezegd
dat er geen opstap krukken zijn, geen tilliften
en dat zijn toch voorwaarden die absoluut
nodig zijn? En eigenlijk is het aller belangrijkste
is er geen ervaring of goede paarden zijn op de
locatie waar het nu wordt gehouden.
Daar heb ik het met Tim ook over gehad. Je
bent dan met twee bedrijven aan het praten.
Stel er gebeurt iets, iemand valt, dan stellen zij
ons verantwoordelijk vanwege de paarden en
wij hun vanwege de locatie.
Ja. En dragen wij alle verantwoordelijk. Ik weet
dat de mensen weten wat ze doen, ik heb
paarden waarvan ik weet wat ze wel en niet
kunnen.
Ik vind het opzich heel positief dat er steeds
meer aandacht is voor G-sport. Niet alleen voor
paardensport maar over het algemeen. Ik denk
dat het heel vaak liefde werk oud papier is.
Dat er iemand bij de hockeyclub is die een kind
heeft met een beperking of een buurmeisje,
wat een leuk gehandicapt kind is. Dan heb je
soms dat er een tijdje een team ontstaat, wat
best goed draait. Maar zo gauw die ene
‘’moeder’’ wegvalt dan valt het hele
kaartenhuis in. En dat is voor ons de reden dat
wij stichting CAP zijn. Je moet als
gehandicapten afhankelijk zijn van het feit dat
iemand zin heeft iets aardig voor je te doen.
Dat het aanbod er gewoon is. Wij zijn in die zin
bedrijfsmatig. Dat klinkt akelig, maar wij bieden
gewoon paardrijden voor gehandicapten. Wij
hebben goede paarden en goede mensen. Valt
er eentje uit, hebben we er een ander voor in
de plaats. Hierdoor kan je kwaliteit groeien.
Met dat die emotionele ouders af zou vallen,
valt gelijk de hele kwaliteit weg.
Anders zit er ook veel emotie bij de trainers,
bestuur is vaak toch zakelijker. Dat is erg lastig.
Ik zelf, al is het mijn specialiteit, vind het bij
paardrijden extra belangrijk dat je die goede
paarden hebt. Het is zonder geode paarden
niet te doen, daar is het te gevaarlijk voor.
Ik denk dat heel mensen nog steeds niet weten
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tegen G-sport?

Wat wordt er door de stichting ondernomen
omdat imago te veranderen?

Welke invloed heeft het evenement Special
Olympics Nationale Spelen 2016 op het imago
van gehandicapten sport?

En hoe zou Special Olympics deze bekendheid
groter kunnen maken?

Welke drempels heeft u ervaren ten aanzien
van het oprichten van het G-aanbod?

dat het bestaat. Paralympisch gaat wel steeds
meer leven, en komt nog wel eens om tv. Maar
Special Olympics is zelfden op tv of op het
nieuws. En dan komt er altijd een mooi gezicht
van iemand met downsyndroom en dat is het
dan.
Wij zijn aangesloten bij allerlei branche, ook
federatie paardrijden voor gehandicapten. Zij
maken zich hard voor aangepast paardrijden in
Nederland. Zij proberen ook via
wetenschappelijke studies dingen te
organiseren. Draagvlak en kennis uitwisseling.
Wij organiseren ook studiedagen en dergelijk.
Ik vraag mij af of er heel veel invloed van
Special Olympics is. Ik denk dat Special
Olympics denkt dat het imago groter is dan dat
het daadwerkelijk is. Geen mens weet dat het
bestaat. Er wordt nu bijvoorbeeld gezegd dat
Heumensoord leeg moet vanwege de
vierdaagse, maar niemand weet dat dat moet
vanwege Special Olympics. Die kranten zetten
dat er niet in omdat ze dan moeten uitleggen
wat Special Olympics is.
Onze visie is, als je de dingen goed organiseert,
goede kwaliteit levert en een positieve
boodschap brengt op een goede manier. Je
mensen tevreden achter laat. Dan praat het
zich op een positieve manier verder. Mijn
ervaring is niet dat dat gebeurd. Mijn advies is,
zorg dat je de mensen die je betreft ook
tevreden krijgt.
Dan horen de inwoners van Nijmegen, dat het
leuk was en gaat het rond. Op een positieve
manier. Special Olympics zal zich er ook bij
neer moeten leggen dat zij een klein deel
blijven, zij zullen nooit een KNVB worden. Er
zijn nou eenmaal niet zoveel gehandicapten die
zoveel aan sporten mee doen. Een beetje
bescheidenheid mag ook wel.
Wij zijn bij beide locaties voortgekomen uit een
zorginstelling. De drempels vanuit een
beschermende zorginstelling naar een
zelfstandige stichting was een drempel. Dan
praat je over regels en logge besturen van
zorginstellingen. Ik besef dat dat hele andere
drempels zijn dan voor een vereniging die een
G-aanbod willen creëren. Ik begrijp de
zorginstellingen heel goed hoor. Ik heb dat
initiatief genomen en heb een advies
uitgebracht dat wij gekoppeld moesten
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Was het voor de stichting lastig om lesgevers
te vinden?

Hoe is de dekking momenteel?

Wat wordt er gedaan om de kwaliteit van de
instructeurs te waarborgen?

Hebt u financiële belemmeringen ervaren
binnen de gehandicapten sport?

Wat kost de contributie voor de deelnemers?

Bent u op de hoogte van verschillende

worden. Samen sta je sterker.
Ja, instructeurs zijn nog steeds lastig te vinden.
Je wilt mensen die én opgeleid zijn in de zorg
én in de paarden. En ze moeten op beide
fronten gediplomeerd zijn. Ze moeten zeker
hun basale diploma’s hebben. Voor de zorg
moeten ze affiniteit en leren van de didactiek
en die soort dingen. Het liefst heb je mensen
die mbo-4 of hbo niveau geschoold zijn.
Er is altijd een plan b, wanneer er een
instructeur uitvalt. We hebben dus 12 mensen
waar van iets minder dan helft mijn ideale
profiel heeft en de andere helft is in de
paarden opgeleid. De andere zijn als
invalkracht en die hebben dan de ‘’minst’’
opleiding. Die werken nooit helemaal alleen. Er
werken minsten twee mensen op een dag,
maar nooit twee invalskrachten. Per
deelnemers is het verschillend hoeveel
begeleiding. Sommigen deelnemers hebben
naast een paard twee instructeurs nodig en
een vrijwilliger nodig. Dat is een duur aanbod.
We hebben ook groepen waarbij drie ruiters
met één instructeur of vijf deelnemers die
fysiek erg ‘’goed’’ zijn met één paard. Dan
rijden zij om en om. Een les duurt ongeveer een
half uur.
Diploma’s, opleidingen, met elkaar
communiceren, kennis uitwisselen en van
elkaar leren, dit vergoedt de stichting allemaal.
Het is zowat een normaal bedrijf.
Ja, dat is altijd een probleem, want ik roep heel
hard dat de opleiding wordt vergoedt. Maar
dat is wel binnen de mogelijkheden die er zijn.
De vraag is er en de mensen zijn bereid om te
betalen momenteel. Maar je weet niet wat er
gebeurd en er moet altijd geld bij van sponsors
en fondsenwerving. Maar er kan zomaar een
moment komen dat dat niet meer lukt en dan
kan ik niet garanderen dat ik de mensen zo op
kan leiden als nu.
36, - per half uur paardrijden. Dat is erg duur,
maar ze krijgen kwaliteit. En het blijkt dat
mensen bereid zijn het te betalen. De groepjes
van drie betalen 12, - per persoon. Dat is ook in
balans vind ik. Als je zo veel beperking hebt dat
je zo veel begeleiding nodig hebt dan is het
logisch dat je daar voor betaald. Als je dat niet
nodig hebt ben je niet bereid om dat te
betalen.
Wij krijgen geen gewone subsidies. Niet van de
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subsidies die u aan kunt vragen voor het
oprichten van een G-sport aanbod?

En hoe kwam u aan de informatie over deze
subsidies?
Hoe denkt u dat verenigingen die een aanbod
willen creëren voor mensen met een
verstandelijke beperking het beste op de
hoogte gebracht kunnen worden van de
mogelijke subsidies?

Hoe zou Special Olympics deze informatie
tijdens de aanloop van het evenement het
beste kunnen verspreiden?

Denkt u dat het niet te moeilijk wordt,
wanneer je verstandelijk en motorisch
beperkt samen gooit qua meeting? Is er dan
wel een eerlijke winnaar?

gemeente of landelijk. Wel goede doelen die
ons steunen en sponsoring van bedrijven, maar
subsidies zit niet in het ziekenfondsaanbod.
Heel veel subsidies moet je zo veel werk aan
besteden. Ik kan best een beleidsplan
schrijven, maar ik ga geen 38kantjes schrijven
over iets wat wij gewoon goed doen. Dan
besteed ik die tijd liever aan onze mensen. Dit
is in het verleden een keuze geweest, nu
overwegen we wel eens om het toch te doen
maar daar moet je haast een bedrijf voor in
dienst nemen.
Dat is allemaal uit ervaring voortgekomen. Ik
doe dit al 30 jaar.
Het Uniek Sporten was wel iets goed, daar heb
ik mij gelijk voor aangemeld. Dit kan een mooi
centraal punt zijn waar je als vereniging naar
toe kan en als deelnemer naar toe kan. Als
mensen iets willen kunnen ze naar het
sportloket. Special Heroes komt vanuit
onderwijs, en daar hebben in het verleden ook
mee gewerkt. Maar paardrijden is een dergelijk
lastige sport. Daar liepen zij teen aan
Ze doen het nu met de email. Dat werkt voor
ons prima. Dat wordt over het algemeen wel
gelezen. Veel meer heb je in deze tijd niet
nodig.
Special Olympics richt zich op mensen met een
verstandelijk beperking, dan zit je in een
rolstoel en kan je hier niet terecht. Laat Special
Olympics eerst maar samenwerken met andere
stichtingen. Dan kan er één kennispunt
gemaakt worden. Er spelen zo veel emoties
waardoor mensen niet willen samenwerken.
We hebben een ruiter met een lichamelijke
beperking, dat is net zo veel ellende.
Het kan wel. Special Olympics doet niet aan
winnaars, je bent een winnaar als je mee doet.
Maar para dressuur heeft daar hele duidelijke,
meetbare regels voor gemaakt. En dat kan dus
wel. Voor mensen met een verstandelijke
beperking kun je hier ook best metingen op
loslaten, maar wat wij doen bij CAP. Iedereen
die vindt dat hij dat nodig heeft, heeft dat ook
daadwerkelijk nodig. Zo hebben wij ruiters die
niet met Special Olympics mee kunnen doen
omdat het IQ te hoog is. Dat is super sonde.
Wij organiseren bijvoorbeeld Special-Ride, en
dan mag iedereen uit de omgeving mee doen,
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Bent u op de hoogte van verschillende sport
stimulerende programma’s?
Wie is binnen de vereniging verantwoordelijk
voor het uitvoeren van sportactiviteiten
buiten de lessen om?
Hebt u onlangs nog evenementen
georganiseerd?

Heeft de stichting wel eens ondersteuning van
buitenaf gekregen?
En van de gemeente?
En de ondersteuning die u hebt gehad, heeft u
die aangevraagd of kwam dat naar u toe?

Hebt u wel eens gebruik gemaakt van een
interventie waar informatie werd verteld over
gehandicapten sport?

En met wie werkt u samen om het
sportaanbod in stand te houden?

met welke beperking dan ook, en dat verloopt
goed. Wij willen van te voren dan wel
informatie over de deelnemer. En heb jij een
heel braaf paard nodig met 100begeleiders,
doen wij ons best om dat te regelen. Dan heb
je allemaal gedreven deelnemers.
Tsja, ik ken Uniek Sporten natuurlijk, en via de
stichting nog veel meer.
Wij samen ja. We zetten jaarlijks een agenda
uit, maar per evenement maken we een soort
voorbereidingsgroep.
Ja, dus Special-Ride, en binnenkort hoop ik
Special Olympics. Ook hadden we paradressuur
wedstrijden laatst, maar daar doet maar één
deelnemers van ons aan mee. We begonnen
met drie die andere twee haakte af. Daarvoor
gaan we gewoon naar Amsterdam. In
Bunschoten hadden we ook een keer een
wedstrijd voor mensen met een beperking, wij
hebben alleen mensen met ernstige
lichamelijke beperkingen. Zij gooide alles op
één hoop en dat verschil was veel te groot. Wij
hadden een meisje bij ons die niet rechtop kon
zitten, en die werd natuurlijk laatste. Terwijl zij
voor haar doen een ontzettende prestatie had
geleverd, dus ik denk dat het beter is met
klasse maken.
Ja, sponsoring en fondsenwerving. Bedrijven
en grote fondsen als kinderpostzegels en
dergelijk. NSGK ook trouwens!
Nee niks, maar dat hebben we ook nooit
gevraagd.
Voornamelijk opgezocht en voor een deel zijn
er particulieren naar ons toe gekomen.
Doordat je een goede naam opbouwt en
mensen een goed gevoel erbij hebben willen
ze in je investeren. En ja zij komen naar ons
toe.
Ja, bij de federatie paardrijden voor
gehandicapten. Dat is op G-sport gericht. Ik
heb wel eens in Nijmegen meegedaan met een
actie van Special Heroes. Toen mochten alle
kinderen van het speciaal onderwijs een keer
komen proefdraaien.
Natuurlijk Pluryn, wij zitten op hun
zorginstelling uiteraard. Bij de andere manage
op de Maartens kliniek en met hun fysio.
Vooral qua locaties doen we veel. Binnen
federatie Nederlands rijscholen daar ben ik
samen met Hanneke de pionier voor het Gsport.
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Komen er wel eens mensen van de manage
naar u toe voor informatie?
Hoe belangrijk acht u de samenwerking
wanneer er een aanbod voor gehandicapten
georganiseerd zou worden?

Wanneer het sportaanbod voor mensen met
een handicap daadwerkelijk aanwezig is, wat
moet er dan gebeuren om het aanbod blijvend
te houden?

Van wie heeft een vereniging hulp nodig om
het aanbod blijvend te houden?

Hoe kan er worden ingespeeld op de vraag?
Veel verenigingen zijn zich niet van de bewust
dat de vraag er wel is.
Denkt u dat de vraagkant anders is vanwege
de beperking die de mensen hebben?

Denkt u dat het verstandig is om te investeren
in de verenigingen waar het aanbod al is? Of is
het verstandig om nieuw initiatief met behulp
van bestaande verenigingen te ontwikkelen?
Welke invloed hebben sportevenement op de
participatie van de stichting in het algemeen?

Denkt u dat dit anders is dan in het regulieren
aanbod?

Ja, maar daarna wordt er niet meer zoveel mee
gedaan.
Heel belangrijk, de paardensport kan niet in je
eentje opgezet worden. Er speelt ook een
concurrentie rol, daar ben ik heel eerlijk in. Als
ik andere mensen leer hoe ze het moeten doen
ben ik zo mijn klanten kwijt. In het verleden
heb ik het wel gedaan hoor, iedereen belde mij
vanwege zijn kind en dan moest ik zeggen:
sorry ik kan je hier niet halen want het is alleen
voor Maartens school. Doorverwijzen was ook
lastig. Toen ben ik een cursus gaan
organiseren. Als Manages aangepast
paardrijden wilden bieden konden ze eerst bij
mij een cursus volgen. Het gevolg was dat
mensen na de cursus afhaakte omdat er teveel
bij kwam kijken. Ergens is dat wel goed, anders
gaat de kwaliteit verloren.
Het moet niet op emotie gebouwd zijn, niet
van één mens. Dan ga je dat nooit redden. Je
zult op zijn minst drie mensen moeten hebben
die dat willen dragen, er moet dus voldoende
draagvlak zijn en de basis moet niet emotie
zijn.
Dat is bij een voetbalclub toch ook niet? Die
kijken ook naar het geld en naar het goede
grasveld etc.
Zo’n stichting als Uniek Sporten of Special
Olympics zou kunnen. Als het op de goede
manier naar buiten wordt gebracht. Het zijn
initiatieven die ervoor gebouwd zijn.
Er zijn zat plekken waar gehandicapten bij
elkaar komen. Maar eerlijkgezegd er moet niet
iets vanuit het aanbod kant organiseren, je
begint toch altijd vanuit de vraag kant?
Voor een deel is dat zo. Maar voor een deel is
het ook, wij hebben tweehonderd ruiters, er is
geen één die in Venlo had kunnen mennen.
Hoe kom je in Venlo?
Ik denk investeren in de plek waar het aanbod
is. Mensen die echt graag willen gaan best een
stukje rijden. Ouders of organisatie, er valt echt
wel wat te regelen als de wil er is!
Geen. Behalve de evenementen die ik zelf
organiseert. Als we Special-Ride weekend
hebben gehad krijgen we weer mensen die
wekelijks komen paardrijden, maar dat ik geen
groei van 20% ofzo. Meer af en toe iemand.
Ja, ik denk dat mensen met een beperking
beter nadenken over wat voor sport ze gaan
doen voor ze gaan beginnen. Ze moeten over
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Wat zijn de drempels voor mensen met een
verstandelijke beperking om te sporten?

veel meer drempels. Je moet een goede plek
zoeken, en het helemaal organiseren etc.
Het netwerk, de gene die het voor ze regelt. Ik
kan zo tien mensen opnoemen waarvan ik
denk dat ze het heel graag willen, maar kunnen
het niet zelf vertellen en niemand die het voor
ze oppakt.

Er is moet altijd een gemotiveerde derde partij
bij betrokken zijn, als die ontbreekt zitten
onnodig veel mensen thuis.
Wat kan Special Olympics doen op die derde
De drempels aan pakken. Ook de financiële,
partij te overtuigen?
niet dat het gratis moet maar iets helpen.
Misschien gaan wij het vervoer in het pakket
inbrengen. Wij begrijpen dat dat lastig is
namelijk. Wij kunnen het misschien bieden mits
mensen daarvoor willen betalen.
Dus drempels verlagen voor de deelnemers,
dat betekend organisaties opzetten. Hoe
organiseer je goed vervoer. Hoe organiseer je
een netwerk etc. Sommigen dingen zijn niet
voor de hand liggen als je in een rolstoel zit. Als
Special Olympics die drempels kan verlagen
krijg je veel meer mensen aan het sporten.
Wie zouden er nog meer op deze drempels in
Special Heroes heeft een mooie ingang omdat
kunnen spelen?
zij dicht bij de scholen zitten. En kinderen
moeten het toch leren, vanuit kinds af aan
moeten ze opgevoed worden met sport.
We zien dat bij de maartenschool ook. Ze gaan
als kind paardrijden en die blijven veelal.
Ondanks dat het verder weg is blijven ze
komen.
Wat kan het sportevenement Special Olympics Hun eigendrempels weghalen.. als ze nou eens
Nationale Spelen 2015 eraan doen om het
samen gingen werken. Laat Special Olympics
sportaanbod voor mensen met een
en Special Heroes en sportservice punt en
verstandelijke beperking te vergroten of
Uniek Sporten echt zonder drempels met
versterken?
elkaar kunnen praten. En niet gaan zeuren over
soort beperking of geld. Dan kijken ze naar wat
is de vraag en niet wat is mijn aanbod.
En wat is die vraag denkt u?
Ja, daar moeten ze achter komen. Stel 80%
zegt ik wil dat mijn kind om de hoek kan
sporten, dan weet je dat er meer moet komen
op verschillende plekken.

Wat kan het evenement Special Olympics

Maar als je gaat zeggen, wij willen alleen maar
kinderen met een verstandelijke beperking,
dan heb je maar een klein stukje van al die
mensen. En die hebben geen vraag, dan loopt
dat mis. Special Olympics blijft natuurlijk
bestaan..
Ja, het laat toch weten dat het er is. Het is
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Nationale Spelen 2016 bijdragen aan het
vergroten van kennis over G-sport?
Hoe kan G-sport het beste gepromoot
worden?
Hoe kunnen verenigingen zonder G-aanbod
het beste inzicht krijgen in het belangen van
G-sport?
En stel ze hebben er nog nooit over
nagedacht?

Wat hoopt u dat Special Olympics Nijmegen
onderneemt tijdens de aanloop van het
evenement?

natuurlijk wel een evenement waar iedereen
kan gaan kijken.
Door het te laten zien natuurlijk. Pas dan
weten mensen wat het echt inhoud.
Ja sportservicepunt.

Tsja, dan zit je wel in een gat te vangen. Moet
je voor stellen dat je ouders van een kind bent
en je kunt nooit ergens terecht. Dan denk je te
gaan sporten en blijkt je kind te slim of juist te
beperkt te zijn. Ga gewoon samenwerken en
biedt één stabiel aanbod aan.
En als je goed paardrijden aan wilt bieden ga je
toch naar een stichting die hier in
gespecialiseerd is?
Dat ze beseffen dat ze fouten hebben gemaakt
in het verleden. En dat ze die maar eens rechts
gaan zetten.
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3. 2 Verenigingen zonder aanbod
Vereniging A
Interviewer
Kunt u iets vertellen over uw functie bij de
sportvereniging?

En kunt u iets vertellen over de vereniging
zelf?

Zijn de mensen die hier sporten voornamelijk
uit de wijk?

Wat is de missie van de vereniging?
Ik zag bij de ingang een bord hangen met
regels zoals: zonder respect geen voetbal.
Kunt u daar iets over vertellen?
Wat doet de club eraan om dit te verbeteren?
Bent u bekend met het evenement Special
Olympics Nationale Spelen 2016?
Hoe kijkt u aan tegen het imago van
gehandicapten sport?

Aan wat voor problemen moet ik dan denken?

Hoe denkt u dat de maatschappij aankijkt

Geïnterviewde
Ik ben bestuurslid penningmeester van deze
club. Ik doe alles met jeugd, de trainingen CIOS
stages begeleiden met een aantal andere
trainers. Daarnaast nog wat hand en span
diensten, en dat alles vrijwillig.
SCE is opgericht in 1927. We zijn uiteindelijk hier
in op sportpark Lindeholt in 1992 belandt. We
zijn de enige vereniging in deze wijk. Ik dacht
dat er 1080 mensen wonen ongeveer. SCE is
altijd ene redelijk grote club geweest, tussen
de 800 en 1200 leden. Momenteel hebben we
900 leden. Dat blijft vrij constant.
Ja, zeker 80 procent. Het aantal grote
verenigingen in Nijmegen die op prominenten
plekken zitten in de stad zie je ook dat daar de
mensen om omstreeks sporten. Dat is het
meest logische. Vaak beginnen ze heel vroeg
en blijven ze bij de vereniging hangen.
Wij willen een gezellige vereniging zijn. We
willen het toegankelijk maken voor jeugd.
Ja, dat was een initiatief van de gemeente.
Maar het gaat niet altijd goed eigenlijk. Er is
niet altijd respect bijvoorbeeld, langs de lijn
voornamelijk.
We proberen mensen erop aan te spreken.
Soms lukt dit wel en soms lukt dit niet.
Nee, niet mee bekend.
Prima. Wij hebben het hier gehad, dat was
jaren geleden. Het liep wat dood. Vooral de
inzet van de mensen, die dat in het begin goed
deden. In het begin kregen we geen
aanmeldingen meer. Ze gingen naar een
andere club waar ze zich prettig voelde dan
hier. We hadden maar 8jongens en dat was
heel klein. En we hebben toen ook wel een
periode gehad dat er veel problemen waren.
Dat de spelers wat agressiever waren op het
veld. Kijk zo’n KNVB vond dat af en toe niet
fijn. Wij hebben weinig initiatief gestoken in
het opnieuw oprichten van zo’n team. Er
waren zeker hele positieve toernooien maar
ergens was er een balk. We hadden geen
compleet elftal want we hadden maar een
klein aantal. Ze moesten vaak ver reizen enso.
Dat zou ik niet weten.
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tegen gehandicapten sport?
En denkt u dat een evenement als Special
Olympics het imago van gehandicapten sport
zou kunnen veranderen, mits dit nodig is?
Ervaart u nu drempels ten aanzien van het
oprichten van een sport aanbod voor
gehandicapten?
En hoe was dat aanbod geregeld toen het nog
op de club was?
Waren zij hiervoor ook gediplomeerd?

Wat hebt u eraan gedaan om trainers ervoor
te zoeken.

Staat u wel open om te investeren in
begeleiders van een G-team?
Hebt u toentertijd ook financiële
belemmeringen ervaren ten aanzien van het
G-aanbod?

Hoe zijn de financiële zaken geregeld binnen
de club?

Bent u op de hoogte van verschillende
subsidies die u kunt krijgen om een
sportaanbod voor mensen met een beperking
te creëren?
Hoe zou u van die informatie verzien willen
worden?
Hoe denkt u dat een vereniging het beste op
de hoogte gesteld kan worden van informatie
over de mogelijkheden voor een G-team?

Ik denk als er genoeg publiciteit aan gegeven
wordt en vol wordt bezocht kan dat best een
goede impuls zijn. Of het nou leidt tot meer
aanmeldingen bij verenigingen weet ik niet.
Ja, vrijwilligers. Je moet er nog meer hebben
dan we nu al moeten hebben. Je leiders
moeten goed gekwalificeerd zijn.
We hadden leiders die echt hun best deden en
goed met die mensen overweg konden. En dat
is belangrijk en kan niet iedereen.
Nee. Enthousiaste ouders. Maar ik denk dat die
mensen toch een bepaald soort begeleiding
nodig hebben.
Nou toen we ermee stopen, omdat we dus
veel problemen met die jongens hadden. Het is
daarna niet meer opgepakt. Ik zeg niet dat het
nooit meer gebeurd, maar met de federatie
hebben we afgesproken dat andere clubs als
Union het opzich gaan nemen. het is beter dat
ze daar terecht komen dan dat zij bij ons
terecht komen.
Ja, wij zijn altijd open voor investeren. Dat zou
met het bestuur besproken moeten worden.
Nee niet meer dan met het andere voetbal.
Nouja, de reiskosten moesten betaald worden.
De elftal leiders krijgen namelijk geen
vergoeding. Maar er is nooit echt een
probleem van gemaakt.
Nou normaal krijgen mensen dus geen
reiskosten maar voor het G-team was dat toen
wel. Dat kost de club ook gewoon meer. Maar
ze betaalde evenveel contributie. En ja toen ze
veel problemen maakte kostte dat veel
kaarten, en die worden door de club zelf
betaald.
Als dat soort dingen gebeuren krijg je bij de
KNVB strafpunten en kun je gewoon daardoor
als hele club uit de competitie geschopt
worden.
Nee, we zijn een beetje op de hoogte van
subsidies over opleidingen, los van het G-team
ook. Verder niet.
Dan moeten we eerst een besluit nemen dat
we het weer gaan doen. Want dat is nu niet
aan de orde.
Nou de ervaring is dat uitnodigingen voor een
bijeenkomst niet echt werkt. Verenigingen
willen veel vrijwilligers. Er zijn er veel te weinig
en het komt altijd op dezelfde mensen neer.
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Hoe zou Special Olympics tijdens de aanloop
van het evenement deze informatie kunnen
verspreiden?
Wie is binnen uw vereniging verantwoordelijk
voor de sportactiviteiten buiten de trainingen
om?
En wie zou er verantwoordelijk zijn wanneer
er een G-aanbod zou zijn?

Hoe is de capaciteit nu wat betreft
vrijwilligers?

Bent u op de hoogte van verschillende sport
stimulerende programma’s voor
gehandicapten sport?
Zegt Uniek Sporten u iets?
Hoe denkt u dat verenigingen zonder Gaanbod het beste op de hoogte gesteld
kunnen worden van deze programma’s?
Heeft de sportvereniging wel eens
ondersteuning van buitenaf gekregen?

Deze ondersteuning, heeft u die opgezocht of
kwam dat vanzelf uw kant op?
Wat was eigenlijk de reactie van de ouders
toen het aanbod hier sporten?

Hebt u wel eens gebruik gemaakt van een
interventie waar kennis werd gedeeld over Gsport?
Met wie zou u moeten samenwerken om een
aanbod te creëren voor mensen met een
handicap?

Dus via de mail is prima, maar als we het dan
niet interessant vinden klikken ze het weg.
Je moet niet op één plek blijven. Keer op keer
weer mensen van informatie voorzien. Ik ben
nog niet van Special Olympics op de hoogte.
Toernooien doen de jeugdcommissie, en de
andere evenement als Sinterklaas hebben we
evenementen commissie voor.
Ja, daar heb je dus al een punt. Daar heb je een
apart iemand nodig die dat doet. Dat klinkt
flauw, maar je moet mensen hebben die
dingen willen doen. Iedereen heeft ideeën en
legt ze bij het bestuur op tafel en doet verder
niks. Zo werkt het niet.
Ja net aan. Laatst hadden we gewoon geen
trainers en moesten we vader benaderen.
Daarom zeg ik ook, als je dit soort teams
binnen de vereniging wilt, daar heb je echt
goede mensen voor nodig. Het is toch een
bijzondere groep.
Nee.

Nee.
Geen idee. Misschien ook via de mail? Dan
moeten zij het doorgeven naar mensen die dat
willen, maar dan moeten ze dat zijn.
Ja, een jaar of drie vier geleden via de KNVB
ondersteuning gehad. Zij hadden een potje
voor de begeleiding over het algemeen. Dus
niet alleen maar de G-sporters. Wij hadden
toen iemand nodig voor de organisatie en dat
steunde de KNVB toen.
Dat was via een mailing van het KNVB. Zij
boden dat aan!
Geen idee, ik heb daar niet zo veel over
gehoord. Alle verantwoordelijkheid lag
hiervoor bij de trainers. Ik heb ook helemaal
geen ouders van deze jongens gezien. Dat zal
wel gelegen hebben aan de leeftijd. Het waren
toch volwassen jongens. Kijk kinderen doen
dat niet zelf.
Nee.

Gekwalificeerde mensen. Mensen die daarvoor
voor opgeleid zijn. Verder niet. Daarnaast is er
gewoon afgesproken dat een aantal clubs in
Nijmegen dat G-voetbal aanbieden. Anders
krijg je overal losse groepjes die niet sterk
genoeg zijn.
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Zou een vereniging zonder G-aanbod
verenigingen met een G-aanbod kunnen
helpen?
Hoe belangrijk acht u samenwerking wanneer
u een aanbod wilt creëren voor mensen met
een handicap?

Wanneer het aanbod voor mensen met een
handicap daadwerkelijk bij de vereniging is,
hoe denkt u dat dat blijvend kan zijn?
Wat is er nodig om het et laten slagen?

Wat is de visie van de sportvereniging?

Wat veroorzaakt dan die uitloop?
Waarom worden de G-deelnemers niet
opgenomen binnen het regulieren
sportaanbod?

Bent u bang dat er mensen uit het regulieren
team weglopen als er G-sporters bij komen?
Wat nou als u dat voor stelt?

Welke invloed hebben sportevenement op de
participatie binnen uw vereniging?

En hoe kan een sportevenement invloed
uitoefenen op het vergroten van de
sportparticipatie?
Wanneer geef je goede publiciteit?

Nee, ik zou niet weten hoe. Je kunt wel eens
een veld beschikbaar stellen ofzo. Maar niet in
de zin van begeleiders, want die komen wij zelf
al bijna te kort.
Het is wel belangrijk dat het slaagt. Ik heb geen
inzicht in de verenigingen die het nu wel
aanbieden. Ik weet bijvoorbeeld niet wat zij
hebben ondernomen. In die zin in er totaal
geen samenwerking. Misschien dat dat nog
een keer met de federatie geëvalueerd wordt.
Dan worden wij ook wel uitgenodigd.
Dat is moeilijk te zeggen. Het moet slagen.

Ja, je moet meerdere groepen hebben. Dat is
ook zoals met meisjes voetbal. Eén elftalletje,
als er dan een paar afzeggen heb je geen
wedstrijd. Dat geld voor deze groep ook.
Daarom heeft de federatie besloten het bij een
aantal clubs te organiseren.
Tsja, ik weet het niet. Soms lukken dingen en
soms lukken dingen. Zoals het dames team, die
konden eindelijk weer starten dit jaar maar nu
lijkt het alweer aflopende zaak te zijn. Dat is zo
jammer.
Wisten we het maar. Blessures misschien.
Ja, dat is een goede, dat weet ik eigenlijk niet.
Het hangt ervan af of ze er wel passen. Het ligt
ook aan de aard van de beperking. Sommigen
volwassenen willen dat niet. Sommigen uit het
regulieren hebben echt een grote beperking
dan deze jongens.
Ja, dat denk ik wel ja.
Ik denk dat het bestuur de handen er niet voor
op elkaar krijgt. Dat gaat echt niet lukken, dat
begrijp je natuurlijk wel. Want dan spelen we
met hun tegen een team zonder G-sporters. Je
doet ook de meisjes niet bij de jongens. Bij de
jeugd nog wel. Je kunt ze niet in een hokje
stoppen maar het werkt gewoon niet.
Tsja met de vierdaagse hebben wij slapers hier
maar die melden zich daarna echt niet bij
voetbal aan. Wij hebben dit initiatief genomen
en krijgen er geld voor. Maar verder niet hoor.
Nou, toernooien, als je dat veel doet trekt dat
veel mensen. Dat geeft goede publiciteit.
Communiceren met soortgenoten.
Ik denk via de website, en facebook is erg
belangrijk tegenwoordig. Dit mag best
regelmatig hoor. Aan kwaliteit schort het nog
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Is dat denkt u anders voor mensen met een
handicap?
Is uw sportvereniging al eerder betrokken
geweest bij een groot sportevenement?

U heeft nooit met een kraampje bij de
vierdaagse gestaan ofzo?

Hoe komt u aan nieuwe trainers en
vrijwilligers?

Waar liggen de drempels voor mensen met
een verstandelijke beperking om te gaan
sporten?
Wat moet er gebeuren om mensen met een
verstandelijke beperking te stimuleren om te
sporten?
Hoe denkt u dat zorginstellingen zich inzetten
om hun deelnemers te laten sporten?

Wie zouden er op deze drempels kunnen
inspelen?
Wat zou Special Olympics eraan kunnen doen
om mensen met een verstandelijke beperking
te laten sporten?
Wat zou het sportevenement Special Olympics
er volgens u aan doen om het sportaanbod
voor mensen met een verstandelijke handicap
te vergroten?

Wat kan het evenement Special Olympics
Nationale Spelen 2016 bijdragen aan het
vergroten van kennis over G-sport?
Hoe kan G-sport het best gepromoot worden?
Wat zou u van Special Olympics willen horen
of zien wanneer u geen kennis had gehad over
G-sport?

al eens.
Dat denk ik niet nee.
Meer dat wij eigen toernooien of externe
toernooien organiseren. Daar zijn wij wel eens
met een paar elftallen geweest ja. Dat wordt
dan zelfs internationaal georganiseerd. Voor
de voetballers is dat heel erg leuk ja!
Nee, we hebben wel eens een opdagen gedaan
hier bij de Lindeholt. Dit deden we om te
promoten. We hebben een wijkblad waar wij
regelmatig in proberen te staan.
Ja, gewoon maar gaan vragen langs de lijn,
soms heb je succes en soms niet. Ook onze
aanmelding formulieren kunnen ze op de
achterkant invullen of ze wat extra willen
doen. Meestal niet maar soms ook wel. Ik denk
dat dat komt omdat ze geen tijd hebben, veel
zijn gescheiden.
Die zijn er niet. Ik zou het in ieder geval niet
weten. Dat is toch niet anders dan in het
regulieren aanbod?
Geen idee.

Tsja, ik denk dat als ze zien dat er een aantal
sporten ze het best leuk vinden hoor. Dat
werkt wel stimulerend maar dat moeten er dan
wel meer zijn. Als er hier twee of drie lopen en
op een andere club ook werkt dat niet.
Ja, naar mijn mening zijn er echt geen
drempels.
Zou ik niet weten zo.

Toch blijven proberen het onder de aandacht
te brengen. Dat de mogelijkheden er zijn en
het gewoon laten zien. Die groep is natuurlijk
klein en om die mensen te bereiken is dat
lastiger. Dat zou je dan wat gerichter moeten
doen. Ik weet niet of er overzichten zijn van
mensen met beperkingen.
Moeilijke vraag. Daar weet ik geen antwoord
op.
Geen idee, misschien via facebook ofzo.
Ook geen idee

61

Hoe kunnen verenigingen inzicht krijgen in
het belangen van G-sport?
Wat hoopt u dat Special Olympics
onderneemt tijdens de aanloop van het
evenement?

Vereniging B
Intervieuwer
Kunt u iets vertellen over uw functie bij de
sportvereniging?

Kunt u iets vertellen over de vereniging zelf?

Bent u bekend met het evenement Special
Olympics Nationale Spelen 2016?
Weet u nog waar en wanneer u iets van
Special Olympics hebt gehoord?

Hebt u verwachtingen van het evenement
ondanks dat u het niet kent?

En hoe kijkt u aan tegen het imago van

Door te laten zien wat het inhoud. Door het
onder de aandacht te brengen en de mailing
daarvoor te verzorgen.
Nou in ieder geval dat zij zich beter bekend
gaan maken. Dat ik het niet ken zegt genoeg.

Geïnterviewde
Ik ben bestuurslid, en verder trainer bij
wedstrijd zwemmen en elementair zwemmen.
Ik geef les bij C diploma’s enzovoort. Maar ook
administratief ben ik heel actief. Ik denk dat ik
25 uur per week met het zwembad bezig ben.
Dit is allemaal vrijwilliger.
De vereniging bestaat uit drie afdelingen.
Afdeling volwassenen, daar geef ik zelf ook les.
We hebben een afdeling elementair zwemmen,
waar kinderen zwemles krijgen. Kinderen
moeten beschikken over A en B diploma, die
mag alleen gegeven worden door de
gemeente. Dat is een geld kwestie. Als wij A en
B zouden geven, zouden wij dat goedkoper
kunnen, en zouden wij ‘’roven’’ van de
gemeente. En afdeling wedstrijd zwemmen.
We hebben ongeveer 160 leden en heel wat
vrijwilligers die hand en span diensten doen.
Nee, nou ja nu door jou. Wel eens van gehoord
maar niet bekend verder.
Eén van mijn collega’s geeft zwemles bij
gehandicapten in Arnhem. Daar hebben we
ook schoolzwemmen, en pas geleden
schoolzwem kampioenschappen. En ik had
vernomen dat het daar in de planning stond.
Mond tot mond reclame voor zover ik het
weet.
Nou, laatste tijd wordt ook bij gewone
wedstrijden gehandicapten zwemmen
verwezen in normaal wedstrijd zwemmen. Zelf
bij nationale kampioenschappen heb ik
gehandicapten zwemmers gezien. Dit zijn wel
voornamelijk lichamelijk gehandicapten. Zij
hebben allemaal een eigen code en kunnen
hierdoor gerangschikt worden en allemaal
eigen codes halen en dus ook medailles winnen
en dergelijk. Ze zwemmen tijdens de gewone
programma’s mee, en zwemmen tegen elkaar.
Blinden zwemmen bijvoorbeeld tegen iemand
met een half been.
Gehandicapten sport ik net als gewone
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gehandicapten sport?
En hoe denkt u dat de maatschappij aankijkt
tegen gehandicapten sport?

Waarom denkt u dan dat er evenementen als
Special Olympics minder bezocht worden dan
sportevenementen voor mensen zonder
handicap?

Welke invloed heeft Special Olympics op het
imago van sport voor mensen met een
verstandelijke beperking?
Waarom is er bij de zwemvereniging geen
aanbod voor mensen met een handicap?

Kunnen er gehandicapten binnen het
regulieren aanbod mee zwemmen?

Hoe verloopt het proces wanneer iemand met
een handicap zich aanmeldt bij de vereniging?

sporten. Als zij daar lol aan beleven en dat leuk
vinden vind ik dat prima.
Dat weet ik niet zo goed. Ik moet eerlijk
zeggen dat ik soms wel eens hoor over mensen
die dan gehandicapt zijn en bepaalde
prestaties hebben neergezet. Dan wordt dat
neergezet alsof dat een grotere prestatie zou
zijn dan iemand zonder handicap. Daar ben ik
het niet mee eens. Ik vind het niet per se een
grote prestatie wanneer gehandicapten iets
presteert dan iemand zonder handicap. Ik vind
soms de nadruk er een beetje teveel op liggen.
Die mensen moeten ook gewoon alles doen,
maar ik heb er niet speciaal heel veel
bewondering voor. Net als bij anderen.
Als het een verstandelijke beperking is het
anders. Wat ik net voor ogen had was meet
een fysieke beperking. Ik denk dat het bij
mensen met een verstandelijke beperking
moeilijker is om ze in een bepaalde richting te
krijgen. Wij hebben hier af en toe ook wel eens
een verstandelijke beperkten gehad tijdens de
zwemles, dat kost gewoon meer energie dan
iemand zonder beperking.
Een positieve, zeker.

Nou, wij zouden nog zo veel willen. Maar er is
gewoon te weinig zwembad beschikbaar. Wij
zouden veel meer tijd voor wedstrijd
zwemmen willen hebben, maar is geen tijd en
plek. Dat is bij alle zwemverenigingen in de
regio. Aqua Novio heeft nu een extra bad
bijvoorbeeld. Ja, die luxe hebben wij niet.
Wij zitten ingeklemd tussen de gemeente, en
andere verenigingen. We zitten al op zaterdag
ochtend op 08:00. Daarnaast is er dus in
Arnhem een sportaanbod voor zwemmers, dus
ze kunnen ook daar heen.
Absoluut. Als iemand zich aanmeldt mag hij
gewoon mee doen. Wanneer iemand zwaar
gehandicapt is wordt het natuurlijk anders.
Jaren geleden hadden we een downer gehad,
die zwom gewoon jaren mee met de kinderen.
Hij wordt gewoon lid en zwemt gewoon mee.
Hij wordt wel geplaats in de een groep waar hij
het beste inpast. Het nadeel is dat voor zoveel
een lichamelijke handicap als een geestelijk
handicap is moeilijker mee om te gaan.
Sommigen gehandicapten kun je er gewoon
echt niet tussen laten. Er zijn zo veel gradaties.
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Worden er regelmatig mensen afgewezen
omdat zij ‘’te beperkt’’ zijn?

Hoe probeert u dat tijdens te les te
controleren?

Denkt u dat een evenement als Special
Olympics invloed kan uitoefenen op het imago
van gehandicapten sport?

Ervaart u drempels ten aanzien van het
oprichten van een sportaanbod voor mensen
met een handicap?

Nee, want die melden zich überhaupt niet aan.
Het lijkt wel steeds meer toe te nemen dat
kinderen ADD, ADHD en autisme hebben. Hier
proberen we goed structuur in te bieden. Ook
proberen we op te letten dat de kinderen goed
opgenomen worden in de groep.
Dat is vrij makkelijk, we hebben vier banen en
vier lesgevers, dus die letten goed op. Ook
houd ik altijd een inleidend praatje voor de
ouders. Hierin vertel ik ook dat pesten en
plagen niet is toegestaan en dat als de ouders
iets horen we dat gelijk willen weten. Het is
een paar keer gebeurd en dat is toen op tijd
opgelost.
De lijnen zijn erg kort. We hebben direct
contact met de ouders, we kennen alle ouders
persoonlijk. De meeste ouders waarderen dat
ook heel erg. Veel kinderen komen hier met
een voetbal verleden. Ze bleken dan niet
geschikt voor voetbal, maarja alle vriendjes
voetballen dus gaan ze er ook op.
Als er voldoende reclame gemaakt wordt. Ik
weet niet of dat wel gebeurd. Je praat ook
over verstandelijk beperkten, wat mij dan een
probleem lijkt is dat er dan altijd een derde
partij bij betrokken moet zijn. Als kinderen op
tv iets zien willen ze dat ook, ik weet niet hoe
dat met verstandelijke beperking zit. Die
intrinsieke motivatie is bij dat soortmensen
niet aanwezig. Het lijkt mij ook dat voor ouders
veel extra zorg is. Dit zijn dingen die ik hier
zomaar bedenk hoor.
De kinderen worden onderschat, ze denken
misschien bij voorbaat dat ze iets niet kunnen.
Terwijl als ze dan begeleid worden blijken ze
het wel te kunnen. Maar dit vraagt weer een
heleboel van lesgevers. Lesgeven aan
gehandicapten is een zware taak. Het is in
ieder geval bij verenigingen al moeilijk om ze
een opleiding te laten doen, laat staan voor
gehandicapten. Het kost heel veel tijd en
energie. Dat kost zo 1,5 á 2 jaar. Je moet voor
gehandicapten heel veel talent hebben of een
extra opleiding.
Nee, we hebben het niet geprobeerd dus nee.
Alleen het beperkten badwater. Daardoor
denken wij er niet over na. En zoiets zou
ontzettend gesubsidieerd moeten worden,
want of die mensen moeten een mega
contributie betalen want ze hebben veel
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En wanneer het sportaanbod voor mensen
met een handicap bij de verenigingen zou zijn,
zouden er dan genoeg trainers/vrijwilligers
genoeg zijn?

Wat wordt er op de vereniging gedaan op de
kwaliteit van de trainers te waarborgen?

Zouden de eisen voor een trainer van een Gteam anders zijn dan voor een regulier team?

Bent u op de hoogte van verschillende
subsidies die u aan kunt vragen om een
sportaanbod te creëren voormensen met een
verstandelijke beperking?
Zou u afhaken wanneer u hoort dat u eerst
een beleidsplan moet schrijven om subsidie te
krijgen?

Hoe zijn de financiën binnen de vereniging
georganiseerd?

Hoe denkt u dat verenigingen die een aanbod
willen creëren voor mensen met een
verstandelijke beperking het beste op de
hoogte gesteld kunnen worden over de
mogelijkheden?
Dat stappen plan is er, Uniek Sporten, hoe
kunnen verenigingen het beste hiervan op de
hoogte gesteld worden?
Wat voor rol kan social media spelen in het
promoten van G-sport?

Wie is binnen uw sportvereniging

begeleiding nodig. Je kunt niet 1 op 8 zetten.
Nee, absoluut niet. We hebben nu op dit
moment op zaterdag ochtend, dat kinderen die
niet in een ‘’normale’’ zwemles terecht kunnen
door ADHD of lage spierspanning, een lesje.
Dat zijn zes kinderen en twee lesgevers. Dat is
ook wel maximaal, want dat is wel intensief.
De trainers hebben bij ons allemaal een
diploma. Bijna allemaal. Die dat niet hebben
worden dan weer door gediplomeerde
begeleid. Er wordt veel ervaring op gedaan en
goed gecommuniceerd.
Ja, dat denk ik wel, in ieder geval een extra
cursus. We hebbe nu een paar jonge trainers,
maar zou ik niet zo snel voor een groep
gehandicapten zetten. Het kán wel maar dan
moeten ze daar wel feeling voor hebben of
ervaring mee hebben.
Nee, maar het verbaast me niet dat het er is.

Ja, ik weet niet of dat echt een drempel is. Als
je eenmaal besluit dat je dat eenmaal graag
wilt dan heb je dat er wel voor over. Maar je
moet eerst besluiten dat je dat wilt met zijn
alle. Die mensen en zwembad capaciteit is
lastiger.
De kinderen betalen voor één keer per week
13, - per maand. Twee keer in de week bijna 17, euro per maand. Bij wedstrijd komt er iedere
keer een euro of 4 bij. Dat komt door de
afdracht aan de zwembond die wij moeten
doen voor de wedstrijd nummer en dergelijk.
Alle kosten gaan naar de huur van het
zwembad, Sinterklaas cadeau etc.
Als je bijvoorbeeld een soort concept
beleidsplan laat zien, en in verweven zit welke
stappen je moet ondernemen zou dat wel
schelen al. Dan is het makkelijk voor
verenigingen om erover na te denken. Dan is
het overzichtelijk.
Via sport bonden en de gemeente. Dit kan via
de mailing, dat werkt goed. Die moet je wel
vaker sturen, stuk of drie keer wel in aanloop
van het evenement.
Ja, wij zijn niet echt van de generatie socialmedia. Maar ik denk wel dat je daar veel
mensen mee kan bereiken. Je moet zorgen dat
je via google snel bovenaan staat.
Uiteindelijk het bestuur. Feestcommissie of
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verantwoordelijk voor het organiseren van
sportactiviteiten buiten de lessen om?
Heeft uw vereniging wel eens deelgenomen
aan een sportevenement?
Heeft u hier wel interesse in?

Wat beweegt u om zo veel voor de vereniging
te doen?

Zijn de leden voornamelijk uit de beurt?
Bent u op de hoogte van sport stimulerende
programma’s voor gehandicapten sport?
Zegt Special Heroes u iets, of Uniek Sporten?
Heeft uw sportorganisatie wel eens
ondersteuning van buiten af gekregen?

Hoe nauw bent u betrokken met de KNZB?
De ondersteuning van de gemeente, heeft u
die aangevraagd of kwam dat naar u toe?

Heeft uw vereniging wel eens overwogen om
een G-team op te richten?
Heeft u wel eens een interventie bijgewoond
waar kennis werd gedeeld over G-sport?

Met wie zou een vereniging moeten
samenwerken wanneer zij een aanbod willen
creëren voor mensen met een verstandelijke
beperking?

dergelijk, daar zitten ook altijd mensen van het
bestuur in.
Nee, niet echt. Wel kampioenschappen hoor!
Op landelijk en regionaal niveau. Maar buiten
onze eigen organisatie niet.
Ja, dat is moeilijk. Kom je weer op het
probleem van te weinig vrijwilligers, het
organiseren kost veel tijd en energie. Onze
mensen zijn al aardig belast, het wordt steeds
moeilijk om dit op te vullen.
Ik heb drie zoons die hier sporten en die zijn u
wel weg .. maar ik ben gebleven en vind het
nog steeds erg leuk. Toch ook als je bekend dat
als je ermee stop het een groot probleem zal
worden. Ook voor de ouders wil ik iets
bijdragen.
Verschilt, uit de buurt en Nijmegen-Noord. Ook
uit Arnhem-Zuid. Eigenlijk overal wel vandaan.
Nee, maar heel zuidelijks.
Nee.
Ja, we hebben tot 2015 subsidie gehad van de
gemeente. De afgelopen jaren is dat
afgebouwd. En we krijgen ondersteuning
wanneer we leden een opleiding willen laten
doen. Dan kun je 50% terugkrijgen. Dan ben je
vader op moeder en doe je opleiding tot
zwemdocent. Krijg je zelfs zwembevoegdheid,
en kun je overal lesgeven. Dus kost ongeveer
650, - euro.
Tsja, maandelijks ofzo. Je kunt er altijd terecht,
want we zijn er lid van.
Nee, dat hebben wij aangevraagd. Anders
hadden we het niet geweten. Het gebeurd
vaak dat er geld op de plank blijft liggen omdat
niemand naar ze toekomt en ze zelf het niet
aanbieden.
Niet als speciale groep.
Nee, wel voorzitter dag van de KNZB, maar
daar ging het niet over G-zwemmen. Er werd
gepraat over algemene problemen, en dat zijn
altijd baswater en mankracht. De prijzen van
zo’n bijeenkomst is alleen erg hoog. Dat kost
zo’n 400, - euro. Ook workshops over omgaan
met kinderen met een beperking, maar daar zit
weinig verdieping in.
Ja de sportbonden, NOC*NCF ook. Ik zou het
niet weten. Het imago zit alleen gewoon in de
weg.
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Waar komst dat vandaan?
Denkt u dat wanneer mensen eenmaal in
aanraking zijn geweest met deze doelgroep,
de angst is weggenomen?
En hoe belangrijk acht u samenwerking
wanneer er een aanbod voor mensen met een
verstandelijke beperking gecreëerd wordt?

Wat kost de bad-huur?
Wanner het sportaanbod voor mensen met
een handicap daadwerkelijk bij de vereniging
is, hoe denkt u dat dit aanbod blijvend kan
zijn?
Is er momenteel veel uitloop binnen uw
vereniging?

Doet de vereniging er actief is aan om de
uitloop zo minimaal te houden?

Wat is de visie van de zwemvereniging?

Welke invloed hebben sportevenement op de
participatie binnen uw vereniging?
Hoe denkt u dat een sportevenement invloed
kan uitoefenen op het vergroten van de
participatie?

Denkt u dat dit anders is bij mensen met een
verstandelijke beperking?

Angst. Angst voor mensen met een beperking.
Nou niet weggenomen, maar het maakt wel
bekend. Het neemt vooroordelen weg.
Groot, daar heb je wel kennis van buitenaf voor
nodig. Ook financiële ondersteuning. Maar ik
weet wel bijna zeker dat je dan meer
begeleiding nodig hebt. De kosten zouden
hoger zijn omdat je intensievere begeleiding
nodig hebt.
Verenigingstarief is 45, - euro per uur.
Kwaliteit leveren en zorgen voor voldoende
faciliteit.

Mensen blijven hier gemiddeld vier jaar weg.
Elk jaar 25 procent uitloop. Een deel hiervan is
vanwege een diploma. Andere gaan studeren
of willen een andere sport proberen.
Nou we smeken niemand te blijven, maar
proberen echt kwaliteit te leveren. We willen
dat de kinderen het naar hun zin hebben maar
ook de ouders moeten het naar hun zin
hebben. Zij zijn erg belangrijk voor ons. Het
gaat er niet om zo veel mogelijk diploma’s af te
leveren, plezier staat echt centraal.
Een leven lang zwemmen met plezier! Dat
betekend dat wij door bezig te zijn met het
zwemmen en dus de kinderen bezig te zijn met
verschillende vaardigheden. En als die
vaardigheden er zijn kunnen ze afzwemmen.
Dat is een logisch gevolg van wat wij doen. We
doen veel meer dan alleen klaarstomen voor
hun diploma. We proberen ze water vrij te
maken maar ook echt plezier te bieden. Dit
doen we ook door oliebollen zwemmen
Sinterklaas etc. aan te bieden.
Daar merken wij eigenlijk niks van. Zwemmen
wordt altijd wel veel gedaan.
Er zijn altijd mensen die niks of weinig doen, en
er zijn altijd mensen die dan mee doen aan een
evenement en beslissen dan zich in te
schrijven. Dit zijn meestal tijdelijke effecten. Je
merkt nu dat hockey heel populaire is.
Ja, dat weet ik wel zeker. Ze hebben dan weer
begeleiding nodig. Je kunt wel 2, 3 keer per
week hem naar een andere sport brengen
maar dan ben je daar heel druk mee. Het is heel
afhankelijk van wat de mensen zelf willen. Het
ligt ook aan de handicap. Sommigen kunnen
zelf zeggen wat ze willen en sommigen niet.
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Waar liggen de drempels voor mensen met
een verstandelijke beperking om te gaan
zwemmen?

Hoe kunnen mensen met een verstandelijke
beperking gestimuleerd worden op te
sporten?
Wat kan Special Olympics betekenen in het
stimuleren van deze doelgroep?

Hoe denkt u dat het evenement Special
Olympics Nationale Spelen 2016 het beste
gepromoot kan worden?

Wat kan het evenement Special Olympics
Nationale Spelen 1016 eraan doen op het
sportaanbod in gemeente Nijmegen te
vergroten?

Wat kan het evenement Special Olympics
Nationale Spelen 2016 bijdragen aan het
vergroten van kennis op gehandicapten sport?

Hoe kunnen verenigingen inzicht krijgen in
het belangen van G-sport?
Wat hoopt u dat Special Olympics onderneemt
tijdens de aanloop van het evenement?

Zou ik niet weten. Misschien de onbekendheid
met sport. Ze moeten toch van buitenaf
gemotiveerd worden. Mijn kinderen spelen
geen piano omdat wij dat niet hebben
aangeboden. Waarmee je wordt opgegroeid
kom je mee in aanraking. Je gaat toch mee met
je ouders. Dit geldt voor gehandicapten
kinderen net zo goed.
Het leuk maken. Laat ze een keer mee doen,
wij leggen bijvoorbeeld niet te veel uit.
Gewoon laten zien en dan vinden ze het
vanzelf leuk. Dan blijven ze komen.
Toch zo veel mogelijk reclame maken. Als ze
het dan zien, dat ze denken: oh leuk dat wil ik
ook. Laat het op tv zien. Er zijn heel wat
gehandicapten die voor het kastje liggen. Op
die manier betrek je ze erbij.
Ja moeilijk, zoals social-media en sportbonden.
Je zou ook sportverenigingen in naasten
omgeving, contact mee zoeken. Kijk je merk, je
hebt mij persoonlijk gemaild, en daarom zitten
we hier nu. Als ik een flyer had gezien zat ik
hier niet. Email adressen uitvinden en dan
benaderen. Dit kun je via de sportbonden
uitzoeken. Maar dan moeten zij wel
meewerken.
Verenigingen duidelijk maken dat het
gesubsidieerd kan worden. Er blijven hier heel
veel kansen liggen. Een goede insteek zou ook
zijn om een aantal ouders te zoeken met een
gehandicapt kind. Ouders met een
gehandicapt kind willen vaak wel iets opzetten.
De meeste vrijwilligers van sportverenigingen
zijn ouders van kinderen.
Ja, alleen maar doen door het te laten zien.
Niet dingen op papier op dergelijk. Je hoeft
echt geen document rond te mailen waar alles
in uitgelegd staat. Tv Gelderland, plaatselijke
omroep en dergelijk. Mensen zijn toch wel
nieuwsgierig naar hoe mensen met een
handicap sporten.
Ja, dit is toch een kwestie van vraag en
aanbod. Als de vraag er niet is ..
Ik hoop dat ze erin slagen om het onder de
aandacht te brengen en meer mensen
interesse erin krijgen. En zo meer plek komt
voor mensen met een handicap om te komen
sporten.
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Vereniging C
Interviewer
Kunt u iets vertellen over uw functie bij de
sportvereniging?

En kunt u iets vertellen over de vereniging
zelf?

Bent u bekend met het evenement Special
Olympics Nationale Spelen 2016?
Hoe bent u hier bekend mee geraakt?

Wat zijn uw verwachtingen van het
evenement?

Geïnterviewde
Ik ben lid geweest van twee commissie. De
evenementen commissie, die organiseren
activiteiten voor recreanten als tennis
toernooien. Ik ben ook een jaar of zes lid van
de technische commissie. Ik organiseer ook
altijd de winterhard competitie. Dit in
regionaal, dus een poultje wat in de winter
door gaat. Ik ben bij Special Olympics op een
gegeven moment gevraagd of wij het Special
Olympics toernooi willen organiseren. Toen de
voorzitter dat op een avond ter sprake bracht
was ik gelijk enthousiast. Toen mocht ik het
organiseren. In eerste instantie hebben wij
vorig jaar de regionale wedstrijden
georganiseerd. Dat was voor ons een
kennismaking met het G-tennis, wij kenden het
hiervoor niet. Ik heb zelf wel jarenlang met
gehandicapten gewerkt. Dus ja, we zijn met
drie mensen aan de slag gegaan vorig jaar en
nu in samenwerking met de Nationale
organisatie. De regionale spelen was een leuke
dag en verliep goed. Wij toen het zeker zitten
de nationale spelen te organiseren.
Wij zijn een grote vereniging, ongeveer 800
leden. Grotendeels volwassenen. De jeugd is
wat teruggevallen. Het is wel een club voor
wat hoger opgeleiden. In vergelijking met wat
andere clubs die was meer volks zijn. Het club
leven leeft hier niet zo, tennissers plannen
wanneer ze kunnen en zijn dan daarna weer
weg. Het is een goed lopende vereniging, waar
andere leden terugloop hebben, daar hebben
wij geen last van. De leden komen ook
voornamelijk uit Nijmegen oost.
Ja zeker.
Ik ben gevraagd om het te organiseren, dan ga
je naar wat bijeenkomsten en dan raak je er
bekend mee.
Hopelijk een leuke sportdag voor de
deelnemers. En ten tweede, je kunt kijken of
het maatschappelijk gezien een functie heeft
om meer aandacht te geven aan G-sport. Er is
nu nog wat te weinig aandacht. En het is voor
verstandelijke beperkten of mensen met een
handicap lastig om een plek binnen het
regulieren aanbod te vinden. Het is natuurlijk
lastig omdat het kleine tallen zijn. En moeten
mensen zich bereid tonen zich hiervoor in te
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Hoe kijkt u aan tegen het imago van
gehandicapten sport?

Hoe denkt u dat de maatschappij aankijkt
tegen G-sport?

Doet er iets aan om het imago te veranderen?

Hoe denkt u dat een dergelijk evenement als
Special Olympics Nationale Spelen 2016
invloed kan uitoefenen op het imago van
gehandicapten sport?

Ervaart u drempels ten aanzien van het
oprichten van een aanbod voor mensen met
een handicap?

Waar lag dat aan?

Welke stappen heeft u ondernomen om het
aanbod te creëren voor mensen met een
beperking?

Hoe denkt u dat een dergelijk evenement als
Special Olympics Nationale Spelen 2016 het

zetten.
Euh, ik denk dat sport voro alle mensen van
belang is. En dus ook voor mensen met een
beperking. Om het dan te kunnen doen binnen
regulieren sportclubs is het ideaal plaatje.
Beter dan om het gescheiden te doen.
Voornamelijk mensen met lichamelijke
beperkingen dan apart genomen. Dus die
ideale term zou je moeten binnen organiseren
binnen regulieren sportclubs. Dan kom je met
praktische problemen.
Ik denk dat als je mensen vraagt dat ze
allemaal zeggen dat het moet kunnen. Maar de
volgende stap, het organiseren, en of ze bereid
zijn om er zelf wat mee te doen ontbreekt
vaak.
Nee, op dit moment niet, behalve de Special
Olympics organiseren. Ik heb in het verleden
wel te maken gehad met gehandicapten, als zij
vraag hebben op te functioneren in de
maatschappij hielp ik daarbij.
Als je het kunt organiseren en je kunt andere
mensen mee laten kijken, dan kun je hopen dat
dat een stimulerende werking heeft op andere
mensen. Het tweede punt is het financieren
ervan. Het kost natuurlijk geld. Daarvoor moet
je weer bij de gemeentes en de overheid zijn.
Ook bij clubs, het is een enorme investering.
Ja er zijn natuurlijk drempels. Als ik naar onze
club kijk. 1. Je moet zorgen dat je de mensen
heir krijgt, je moet ze min of meer werven. Je
moet bij instellingen langs of organisatie. Daar
zal je je toestroom van mensen moeten
organiseren. We hebben rolstoel tennis gehad
en begonnen met 11rolstoel tennissers maar in
de loop van het jaar liep dat terug.
Aan veel dingen, ook aan onze club. Wij waren
niet heel actief in het contact leggen met deze
mensen. En goh stuur mensen door, maak het
bekend. Dus dat heeft een rol gespeeld. Maar
het is ook wel lastig om bij organisaties binnen
te komen en dat contact in stand te houden.
Ja, een beetje vage contacten. Een coördinator
van de gemeente, daar heb ik eens een
gesprekje mee gehad. Van: wij hebben rolstoel
tennis en of hij mensen kon doorsturen. Dit
was eenmalig contact. Ook op wekenrode
hebben wij contact gehad maar ook daar was
maar eenmalig.
Nouja, bekend maken van sporten voor
mensen met een verstandelijke beperking. Je
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imago kan veranderen?
Wanneer er een aanbod is voor mensen met
een beperking, is het lastig om trainers te
vinden voor deze groep?

En hoe is de dekking hier over het algemeen
wat trainers betreft?
Hoe belangrijk acht u de kwaliteit van de
trainers voor het G-aanbod?
Is dit anders dan in het regulieren aanbod?

Denkt u dat financiële belemmeringen een rol
spelen wanneer u een aanbod zou willen
creëren voor mensen met een verstandelijke
beperking?
Wat betalen de leden aan contributie?

Hoe zijn de fincieen binnen de vereniging
georganiseerd?

Bent u op de hoogte van de verschillende
subsidies die u kunt krijgen om een aanbod te
creëren voor mensen met een beperking?
En ik u vertel dat u subsidie kunt krijgen van
de gemeente mits u daarvoor een beleidsplan
op stelt, is dit beleidsplan dan een drempel om
subsidie aan te vragen?

Hoe denkt u dat verenigingen zonder aanbod
het beste op de hoogte gebracht kunnen
worden over deze subsidies?

zult toch die bronnen moeten aanboren voor
geld, en voor ondersteuning.
Ja, dat weet ik niet. Ik weet niet of er een
speciale opleiding is voor trainers. Met de
rolstoel tennis heeft onze trainer toen een
cursus gevolg de eerste twee jaar was dat heel
actief. Dus ja als er trainers zijn, maar ja je zult
een trainer moeten hebben die die specialisatie
gedaan heeft. Daarnaast ook intern, want het
vraagt allemaal veel vrijwilligers om te
organiseren. Je hebt een coördinator nodig die
dat organiseert, iemand die contacten houdt
met de instellingen en ga zo maar door.
Ja, voor het regulieren tennis hebben wij
genoeg trainers.
Je moet een trainer hebben die goed met deze
mensen om kan gaan, dat is één. Ook nog een
beetje speltechnisch weten wat het inhoud.
Ja zeker, vanwege de mensen. Je zult dan
specifieke kwaliteiten moeten hebben die heel
anders zijn dan in het regulieren team.
Buiten de koste van een trainer is het wel te
overzien. Op zich zin wij een club die financieel
goed draait.
145, - euro per jaar. Maar goed ik kan de kosten
niet goed overzien, moeten ze gebracht en
gehaald worden en dergelijk?
Het bestuur en de penningmeester. De mensen
die mee doen in de competitie betalen een
bijdragen en gewoon contributie. En of er een
G-aanbod zou komen zou dat een bestuur
beslissing worden of die er komt of niet.
Nee.

Kijk het aanvragen van subsidies zou niet het
probleem zijn, als je weet wat je wilt. Er zijn
mensen die het willen en die zijn er mee bezig.
Er is best iemand die daar de leiding van op
zich zou nemen. het gaat er meer om of er
voelden mensen met een beperking die hier
willen komen sporten?
Tsja, je kunt alleen maar zorgen dat je
voldoende publiciteit hebt en de mensen van
de juiste informatie voorzien. Wanneer zij
gaten zien in de voorzieningen voor het
sporten voor mensen met een handicap ja dan
kun je vanuit een organisatie als Special
Olympics of er een club is die bereid is om dat
te doen en mogelijkheden aan bieden om dat
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Moeten dan de verenigingen met en zonder
aanbod aan elkaar gekoppeld worden?
Als u uitgenodigd zou worden zou u daar
gebruik van maken?
Wie is er binnen de organisatie
verantwoordelijk voor de uitvoering van
sportactiviteiten, buiten de trainingen om?
En wie is er uiteindelijk verantwoordelijk voor
het sportaanbod voor mensen met een
handicap?
En moet dan een ervaren persoon zijn?

En wat is de reden dat er nog geen aanbod is
voor mensen met een verstandelijke
beperking?

Kan Special Olympics hier nog in bijdragen?

Wat hoopt u dat Special Olympics onderneemt
na het evenement in juli?
Zou uw verenigingen bij Taches helpen mocht
er hulp nodig zijn voor het G-aanbod?
Bent u op de hoogte van sport stimulerende
programma’s voor gehandicapten?
Zegt Uniek Sporten u iets?
En Special Heroes?
Ja. Uniek Sporten heeft een forum met stap
voor stap uitleg over hoe u een aanbod kan
creëren voor mensen met een beperking. Hoe
kan deze informatie het beste overgebracht
worden?
Heeft uw sportorganisatie wel eens
ondersteuning van buitenaf gekregen voor
het oprichten van een G-team?
En starters bedrag van de Gemeente?

te ondersteunen. Special Olympics stapt dan
naar de clubs toe willen jullie dat en dit zijn de
ondersteuningsmogelijkheden.
Dat zou ook kunnen. Als je verenigingen hebt
waar het wel draait, schakel hen dan in om een
volgende club aan de gang te krijgen.
Dat moet ik aan het bestuur voorleggen.
Uiteindelijk het bestuur maar je hebt de
technische commissie die voor het competitie
deel zorgt. Er zitten ongeveer 5 á 6 mensen in
die er een aantal uren per week aan kwijt zijn.
Dan wordt er iemand toegevoegd aan de
technische commissie die daar
verantwoordelijkheid voor zal nemen.
Ja, is er iemand die er ervaring mee heeft? Ja, ik
… en mijn twee collega’s die mede
organiseren. Als club zijnde willen wij het
opzich organiseren. Maar als er vraag naar is
gaan we kijken of er binnen de club iemand is
die daar achter wil gaan staan.
De onbekendheid denk ik. Niet weten dat de
vraag er is. Zijn er een paar mensen die zeggen
wij willen onze schouders er onder willen
zetten? Die moeten het initiatief op zich
nemen.
Nouja goed, ik kan mij voorstellen dan Special
Olympics na 1 2 3 juli in een evaluatie met
vragen komen. Dan kunnen ze ons vragen of
we nog verder willen organiseren?
Dat het G-tennis een plek krijgt. En of dat dan
geconcentreerd is, is dat ook oké. Maar is er
een grotere vraag dan kunnen ze ons vragen.
Dan gaat het toch weer om extra mensen die
dat moeten doen. Maar als die mensen er zijn
zullen wij dat zeker ondersteunen.
Nee.
Nee ook niet.
Ja, is dat niet met lichamelijk beperkten.
Alles kan tegenwoordig digitaal. Maar je moet
toch mensen aanspreken bij een vereniging.
Digitale informatie gaat snel verloren. Je zult
toch bij een club mensen moeten aanspreken,
die interesse of kennis hebben in deze sferen.
Nee.

Nee. Er is in het verleden wel eens een subsidie
voor jeugd tennis geweest. De tennisbond is
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Hebt u wel eens overwogen een aanbod te
creëren voor mensen met een beperking?
En in hoeverre speelt het nu nog binnen de
vereniging?
Denkt u dat het nog een kans maakt?

Wanneer was dat?
Hoe lang bestond het rolstoel tennis?
En hoe verliep het opstarten van het Gaanbod?

Denkt u dat het handiger is om te investeren
in het aanbod wat er al is, of een nieuw
aanbod creëren om een nieuwe club?

Hoe kan een vereniging voorkomen dat het
aanbod doodbloedt?

Hebt u wel eens een interventie bijgewoond
of gebruik gemaakt van een interventie?
En waarin informatie werd gedeeld over
gehandicapten sport?
Met wie zou u moeten samenwerken om een
aanbod te kunnen creëren voor mensen met
een beperking?

Hoe kan het contact het beste gelegd worden?
Hoe denkt u dat zorginstellingen en scholen
voor mensen met een verstandelijke
beperking dit ervaren?

een informatiebron voor alle zaken rondom
tennis maar nee.
Nouja, het rolstoel tennis wat wij in het
verleden hadden. Dat is het.
Het speelt niet echt.
Jawel. Ligt aan het bestuur. We hebben nu
niemand met een beperking. We hebben wel
eens een jongen met downsyndroom gehad,
die speelde mee in het regulieren team en hielp
de trainer zo nu en dan mee.
Nouja, dat heeft hij een aantal jaar gedaan. Dat
liep wel.
Een jaar of 4, 5. We hebben nu nog ongeveer 2
rolstoel tennissers.
Daar moet ik even goed over nadenken. Ik ben
daar in het begin een beetje actief in geweest.
Toen kwamen er wat mensen via onderlinge
contacten, mond tot mond reclame. Voor die
mensen is er natuurlijk ook maar een
beperkten mogelijkheid om rolstoel tennis te
spelen.
Ik denk dat je goed moet kijken of je in de loop
der jaren genoeg aanbod houdt. Soms start het
heel enthousiast met 10/11 tennissers, maar als
in de loop van de jaren de mensen afhaken en
geen mensen bijkomen bloed het dood. In die
zin moet je het wel concerteren.
Dan moet je zorgen dat je contacten hebt met
mensen waar nieuwe mensen vandaan kunnen
komen. Instellingen of scholen voor mensen
met een beperking. Organisatie die zich
hiermee bezig houden, zij geslacht zorgen voor
de toestroom.
Nee.
Nee, buiten Special Olympics om niet.
1 met de gemeente. Omdat de mensen met
een beperking toch vaak daar terecht komen.
Of sportservice hier in Nijmegen. Hier zou je
regulieren contact mee kunnen hebben. Je
hebt de scholen voor mensen met een
beperking. Werkenroden is voor mensen het
een lichamelijke handicap en licht
verstandelijke beperking. De MEE organisaties.
Ja instellingen en dergelijk.
Ja, de telefoon pakken en mensen aanspreken.
Ik denk dat zorg instellingen het best willen als
ze weten dat de mogelijkheden er zijn. Maar
daarvoor moet je mensen kennen.
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Bij wie ligt de verantwoordelijkheid om de
verenigingen en zorginstellingen bij elkaar te
brengen?

Hoe belangrijk acht u die samenwerking
wanneer een sportaanbod gecreëerd wordt
voor mensen met ene beperking?
Wat motiveert een vereniging denkt u om een
aanbod te creëren voor mensen met een
verstandelijke beperking?

En met bekijken bedoel du?

Wat is de visie van de sportvereniging ten
aanzien van een sportaanbod voor
gehandicapten?

Welke invloed hebben sportevenementen op
de participatie binnen de sportvereniging?

Wanneer zag uw vereniging een grote
toestroom?

En als ze jonger zijn, denkt u dat ze langer

De gemeente kan daar zeker een rol in spelen.
Mogelijk krijgen zij de vragen van mensen met
een beperking die willen sporten. Dan heb je
de belangen organisatie van mensen met een
beperking.
Om te zorgen dat er nieuwe mensen blijven
komen, moet je dat wel. Anders krijg je
initiatieven die na een jaar doodbloeden.
Tsja, vaak zij het emotionele ouders die een
aantal jaren actief zijn. Maar dat loopt vaak ook
af. Wil je structureel iets blijven aanbieden,
moet je toch zorgen dat er nieuwe mensen
blijven komen. En dat kan alleen voor mensen
die op centrale punten zitten en de toestroom
kunnen bekijken en bijsturen.
Vragen krijgen of aanmeldingen krijgen.
Waarbij je neer kunt leggen: hea je kunt ook
gaan sporten daar en daar.
Ik denk niet dat er echt een visie op is. Maar in
de algemeenheid hartstikke prima als de
mensen met een beperking hier willen sporten.
Onze algemene visie is dat we aan de leden
een leuk en goed sportaanbod kunnen bieden
en dat kan ook dat daar mensen bij zitten met
een beperking. Een uitgesproken visie over Gsport heeft geen enkele club. Het zijn dan de
ouders die met die vragen komen of toevallig
leden die ermee te maken hebben en vragen of
dat georganiseerd kan worden.
Een club organiseert natuurlijk toernooitje
voor zijn leden om het ledenaanbod in stand te
houden, in deze club is competitie heel erg
belangrijk. Veel leden spelen competitie. Dat is
wel beetje het element. Voor recreanten is er
wat minder voor deze club. Dat zouden ze wel
wat meer kunnen doen. In deze club is de
competitie wel erg belangrijk. Buiten dat, zie je
groepjes van mensen die met elkaar tennissen,
zoals de seniorengroep.
Ja, die is er geweest, we zitten nu een jaar of 8
-9 negen op dit park. Eerst zaten we op een
ander park, toen was de club kleiner en grijzer.
Na de verhuizing is er een toeloop gekomen,
ook jongen mensen gelukkig. Een behoorlijk
deel is nu tegen de 30 á 45. Voor een deel
komen die hier van de universiteit af. Er is een
aantal universiteiten vereniging, die studenten
moeten daar weg en die stroom komt dan hier
naar toe. 1. Groei en 2. Jongere mensen.
Dat hopen we. Die gaan trouwen, krijgen
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blijven?

Hoe kan een sportevenement invloed
uitoefenen op de participatie binnen een
sportvereniging?

Heeft uw vereniging wel eens een open dag?
Zij zijn dan al wel lid?
Denkt u dat de invloed van de
sportevenementen op de participatie anders is
bij mensen met een verstandelijke beperking?

Waar liggen denkt u, de drempels voor
mensen met een verstandelijke beperking om
te gaan sporten?

Wat moet er gebeuren om de deelnemers te
stimuleren om te sporten?

Wat kan Special Olympics eraan doen om deze
drempels weg te nemen?
En hoe maak je de vrijwilligers enthousiast?

Denkt u dat mensen angst ervaren ten aanzien
van deze doelgroep?
Denkt u ook dat wanneer ze éénmaal
betrokken zijn, deze onzekerheid weg is?
Wat kan het sportevenement Special Olympics
Nationale Spelen 2016 eraan doen om het
sportaanbod voor mensen met een handicap
in Nijmegen te vergroten?

kinderen en hopen we dat die kinderen ook
hier komen. Zo kijken we er hier een beetje
tegenaan. Die toestroom van daar is voor ons
belangrijk.
Iets organiseren als die twee wedstrijd dagen
volgend jaar, ja daar vrijwilligers voor werven
en daar zijn we dan mee bezig. Er komen dan
veel mensen op de één of andere manier in
aanraking met de sport en de club. Over het
algemeen is er heel enthousiast gereageerd na
de regionale spelen in juni.
Nee, alleen voor de nieuwe leden een soort
kennismakingsmiddag.
Ja, ze zijn al lid.
Ik hoop dat één, we moeten nieuwe
vrijwilligers werven omdat het een groot
gebeuren is. We hopen dat dat na die eerste
dag makkelijk gaat. In januari gaan wij
beginnen met het werven van extra
vrijwilligers. We hopen dat er veel mensen
extra komen en we niet teveel moeite hoeven
te doen. Na de regionale spelen zeiden veel
vrijwilligers: wij komen volgend jaar! Misschien
nemen die nieuwe mensen mee, dat sfeertje is
er wel.
Ik denk, voor deze mensen is het al moeilijk om
in nieuwe situaties te stappen en zich daar in te
voegen. Dus daar hebben ze begeleiding bij
nodig. is die begeleiding er steeds, om de
mensen over de drempels te helpen.
Het moet leuk gemaakt worden voor ze.
Aantrekkelijk, ze moeten de angst die ze
hebben om zich in nieuwe situaties te begeven
over heen komen.
Nouja, meehelpen dat er clubs zijn waar het
georganiseerd wordt. En dat er voldoende
vrijwilligers zijn om die mensen erbij te helpen.
Voor een deel is het bekendheid, voor gewone
mensen is dat belangrijk. Die schroom moet er
ook af. Je moet het zien en meemaken. Om er
enthousiast achter te gaan staan.
Onzekerheid wel ja.
Ja, je moet toch ervaren hoe is met iemand die
anders reageert dan verwacht.
Ik denk de bestaande sportmogelijkheden die
er zijn begeleiden en ondersteunen en ideeën
aanreiken om het uit te bereiden. Ik weet niet
of Special Olympics nieuwe clubs moet
benaderen, maar in ieder geval de bestaande
clubs behouden.
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Wat bedoelt u met ondersteunen?
Wat kan het evenement volgens u bijdragen
aan het vergroten van kennis over G-sport?

Hoe kunnen de verenigingen inzicht krijgen in
het belangen van G-sport?

En hoe kan G-sport het best gepromoot
worden?
En wanneer u naar het promotie middel kijkt?

Wat hoopt u dat Special Olympics onderneemt
tijdens de aanloop van het evenement?

Wat verwacht u van de communicatie?

Wat vindt u tot op heden van de
communicatie?

Vereniging D
Interviewer
Kunt u iets vertellen over uw functie bij de
sportvereniging?

Kunt u iets vertellen over de vereniging zelf?

Mee adviseren, wijzen op mogelijkheden,
sponsors, financieren enzo.
Zo veel mogelijk mensen laten ervaren wat het
si en hoe het is. Ook dat het super leuk is om
mee te doen. Je moet proberen zo veel
mogelijk mensen te zien bereiken.
Voor een deel is het informatie overdracht. Het
is voor een verstandelijk gehandicapten
misschien nog wel belangrijker om te bewegen
dan voor iemand zonder handicap. Wij doen
het uit ons zelf al voor een deel. Zij doen dat
niet zo makkelijk. En twee, je moet de
mogelijkheden die er zijn bekend houden en
uitbreiden. Nogmaals, je zult met alle
organisatie die daar iets in kunnen betekenen
contact hebben en stimuleren.
Als iets leuks voor deze mensen. En ook als iets
belangrijks in de gezondheid sferen.
Tsja, je hebt natuurlijk de bekend e middelen
als filmpjes en tv en de krant. Maar het werkt
het beste om live dingen te organiseren om het
te bekijken. Zo veel mogelijk mensen.
Er komen meestal al familie leden en sporters.
Voor ons is het belangrijk dat er zo veel
mogelijk leden komen en dat zij kunnen
ervaren hoe het hier is. Toch via de bestaande
clubs mensen moet zien te werven. Proberen
het binnen de club levens te zien houden.
De zult de clubs die het organiseren goed
moeten ondersteunen bij de vragen die ze
hebben, ook mee kijken naar de praktische
zaken die geregeld moeten worden.
Duidelijkheid naar elkaar, wat verwachten
jullie. En ten tweede, vul aan als er wat
ontbreekt.
Ik vind het wat verwarrend dat er zo veel
persoonswisselingen zijn.

Geïnterviewde
Ik ben secretaris, bestuurslid, bestuur bestaat
uit zeven mensen. Ik bereid regel zaken voor
en bemoei me met het KNVB. Ook het facetten
van verenigingsleven, zoals het runnen van
kleedkamer beheer en clubhuisbeheer. En het
contact met de gemeente. Ik doe dat nu drie
jaar.
Het is een vereniging van pak weg 90jaar oud,
gevestigd in Nijmegen oost en heeft daar zijn
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Bent u bekend met het evenement Special
Olympics Nationale Spelen 2016?
Hoe kwam u erachter dat het evenement zich
dit jaar in Nijmegen bevindt?
Wat zijn uw verwachtingen van het
evenement?

Wat bedoelt u met dat laatste?

Zou de vereniging hier wel voor open staan?

Is er momenteel genoeg capaciteit wat
trainers betreft?
Hoe kijkt u aan tegen het imago van
gehandicaptensport?

Omdat?

Denkt u dat verenigingen een goed beeld
hebben van wat G-sport daadwerkelijk
inhoud?

wortels. Van oudsher was het van
katholiekentak, later bleek het meer arbeiders
club versus de intellectuele en nu is het gemixt.
Euh 2016 niet, ik weet wel dat het hier houden
wordt. Ooit ben ik in België wezen kijken, maar
zeker 30 jaar geleden.
Omdat ik in de sport betrokken ben, en ik werk
als psycholoog en dat was in de gehandicapten
zorg. Dus meer vanuit mijn werk.
Ja, een beetje hetzelfde als wat ik in het
verleden heb meegemaakt. Dat mensen veel
plezier hebben en het een grote bekendheid
treft. Dat het in ieder geval een regionale
uitstraling heeft. Ik vind de landelijke uitstraling
erg gering. Ik zou willen dat dat veel groter zou
zijn.
Nou als het in Friesland wordt gehouden weet
alleen provincie Friesland ervan. En nu dus ook
alleen provincie Brabant. Net zoals op mijn
vereniging, die helemaal geen G-sport kent en
ook geen extra aandacht voor welke handicap
dan ook, dringt het helemaal niet door. Het is
puur voor mijzelf dat ik dat weet.
Ja, en we hebben dat ook als thema aan de
orde gehad. Dat was mijn invloed, alleen het
algemene besluit was dat wij hier niet aan gaan
werken omdat andere verenigingen in
Nijmegen hier al wel aan werken. En wij al
moeite genoeg hebben om veel vrijwilligers op
de been te krijgen. Begeleiders is hier een
onderdeel van.
Net kantje boord. Ook de faciliteiten
eromheen, ook scheidsrechters, training
faciliteiten etc.
Dubbel. De positieve kant is dat het een erg
leuke vrijetijd besteding is voor mensen met
een handicap. En dat laten de gehandicapten
zelf ook zien. Aan de andere kant als ik het als
sport benadert, denk ik dat je het niet moet
doen.
Omdat er een heleboel regels en nuances zijn
in de sportwereld. Daarnaast de primaire
doelstelling: ik moet eerste zijn. Die wordt niet
gedeeld met de populatie. Ik zal je een
voorbeeld geven, mensen met de handen op
de oren op een start schot zien wachten. Dat
geeft van bandering één helemaal niks, maar
vanuit de sport wel.
Ik weet zeker dat het botst bij de trekvogels.
Plezier en sport spelen altijd mee, plezier en
prestatie is ook een onderdeel. Bij de
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wat zou er gebeuren wanneer er
gehandicapten mee zouden sporten binnen
het regulieren team?
Hoe denkt u dat de maatschappij aan kijkt
tegen het imago van gehandicapten sport?

Denkt u dat het evenement Special Olympics
Nationale Spelen 2016 dat imago kan
veranderen?
Wat zou er moeten gebeuren om het
evenement optimaal te benutten?

Ervaart uw vereniging drempels ten aanzien
van het oprichten van een sportaanbod voor
gehandicapten?

Wanneer u een aanbod voor gehandicapten
zou willen creëren, is het dan lastig om trainer
voor het G-team te vinden?

Hoe zou Special Olympics op deze drempel in
kunnen spelen?
Hoe belangrijk acht u de kwaliteit van de
trainers voor het G-team?

Hoe zijn de trainer op dit moment opgeleid
binnen de vereniging?

Zou uw vereniging andere eisen stellen aan
trainers van een G-team?
Maakt dit het nog lastiger om voor het G-team

trekvogels kunnen ze het prestatie idee niet
loslaten.
Er vertrekt niemand.

Hetzelfde dilemma, wanneer er prestaties zijn
is het leuk. Denk aan de blade-runners. Maar
zodra ze een afwijkende norm aan moeten
leggen haakt de grote meerderheid af.
Ja, door er te zijn, door te bestaan. Ze moeten
de bekendheid aan geven en zich tonen op tv.
Het liefst internationaal, maar op een veel te
laag profiel.
Veel laten zien, niet er over schrijven, echt
laten zien! Een dergelijk vereniging als
trekvogels, die er niet overstaat, als je hen
actief bestookt, dan zouden zij misschien
vrijwilligers kunnen werven. Al zijn het er maar
6. Dan kijkt het meer body in zo’n kleine
gemeenschap als de trekvogels.
Ja, het imago. En de organisatie. Iemand met
polio speelt in ons eerste team. Mensen lopen
niet weg maar als er eentje komt is er niet aan
de hand. Maar zodra we veel aan moeten
passen dan niet. Vergelijk met vrouwen
voetbal, wij staan daarmee vooraan. Dit is toch
ook iets buitengewoons van oorsprong en
redelijk recent. Nog steeds kampt dat met een
iets ander beeld dan trekvogels van oorsprong
kent.
Dat denk ik wel ja. Dat is voor ons ook de reden
dat we er al niet over nadenken. Dan hebben
we nog meer belasting op het werven van
vrijwilligers, terwijl het vuur al uit de schenen
loopt voor het regulieren team.
Het enige is de bekendheid. Als ik er nu op het
veld iets vertel weet niemand het.
Als je kwaliteit afmeet aan sport maakt het mij
betreft niet uit. Plezier en recreatie is een
ander verhaal. Richting Papendal of
richtingsprotvereniging is meer de kwaliteit
van sport.
Ja, zij krijgen (niet allemaal) van de club een
trainingsopleiding bij de KNVB aangeboden. Ik
denk niet dat de KNVB aandacht daarin
besteed aan G-sport tijdens die trainingen.
Misschien tijdens een specifieke training maar
daar ben ik niet van op de hoogte.
Ja, omdat de populatie ander is wel ja.
Ja, dat denk ik zeker, want we hebben nog wel
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trainers te vinden?

En hoe belangrijk acht u de kwaliteit van de
trainers van het G-team?
En denkt u dat financiële belemmeringen een
rol spelen bij het oprichten van een G-aanbod?
Is dit anders in het regulieren aanbod?

Wat kost de contributie op de club?
Hoe zijn de financiën binnen de vereniging
verder georganiseerd?

Hoe komt u aan deze informatie van
bijvoorbeeld een dergelijke ING actie? Gaat u
daar naar opzoek of wordt u dat aangeboden?
Bent u op de hoogte van de verschillende
subsidies die u aan kunt vragen om een
sportaanbod te creëren voor mensen met een
handicap?
Denkt u dat wanneer de vereniging op de
hoogte is van de verschillende subsidies zij
eerder een G-aanbod zullen creëren?
Hoe kunnen andere verenigingen die
eventueel een sportaanbod voor
gehandicapten zouden willen creëren het
beste op de hoogte gesteld kunnen worden
van de verschillende subsidies die er zijn?

Hoe zou Special Olympics tijdens het
evenement een rol kunnen spelen wat betreft
informatie overdracht over G-sport?
En zou u open staan om te komen kijken bij
een G-sport demonstratie?
Biedt u momenteel hulp aan andere

eens acting out junioren. Die leveren net wat
meer problemen op dan gemiddeld. De
begeleiding daarvan gaat gelijk oordelen en
straf geven. Dat vereist nogal wat bijscholing
en krijg je niet zomaar bij elkaar.
Groot!
Nee, ik zou niet weten waarom.
De gewone bedrijfsproblematiek, we heffen
gewoon contributie en daar moeten we het
mee doen. Dat is een worstel partij. Met Gteams erbij worden die niet groter of kleiner.
160, - per seizoen als volwassenen en 140, voor een jeugdlid.
Geen idee. Dat weet de penningmeester. Ik
weet dat we kiet spelen, terwijl onze bedoeling
was dat we ene kleine buffer wilde maken. We
gaan vanavond bijeenzitten. We willen de
contributie zo minimaal mogelijk omhoog laten
gaan. We zijn in een reclame actie van de ING
gevallen waardoor we drie jaar lang een
sponsor actie krijgen. We hebben in ieder geval
een actieve sponsor commissie.
Nee, nee en wordt niks aangeboden. Dat is een
heel actief beleid. Alles komt vanuit de
vereniging.
Nee, van deze insteekt niet. Omdat we er
primaire al nee tegen hebben gezegd heb ik mij
daar niet in verdiept.
Nee, dat denk ik niet, het is geen financiële
ballast. Het accent blijft liggen op hoe krijgen
we de mensen bij elkaar.
Ik ga er vanuit dat wanneer mensen die
afdeling hebben dat zij op de hoogte zijn. Zij
hebben contacten met de gemeente, hier zijn
ook informatie kanalen voor. Het zou mij heel
vreemd lijken als je dat niet weet.
De verenigingen die het zouden willen moeten
dat zelf opzoeken. Willen we dat of willen we
dat niet? De financiën is geen probleem. Als ze
bijvoorbeeld geen accommodatie niet geschikt
is houdt het op.
Alleen al door er te zijn. Clubs uitnodigen,
faciliteiten aanbieden, vertellen wie wanneer
waar spelen en uitnodigen.
Zonde meer. Maar dat is voor trekvogels alleen
maar nut als ze dat aanbod overwegen en die
is er al geweest.
Niet actief maar mocht die vraag er komen,
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verenigingen met een G-aanbod?

Wie zijn binnen de vereniging
verantwoordelijk voor de uitvoering van
sportactiviteiten buiten de trainingen om?
Wordt er momenteel veel gedaan aan
sportactiviteiten?

En daarbuiten, opendagen of toernooien?

Denkt u dat de vereniging hier kansen laat
liggen?
Beschikken jullie ook over activiteiten
commissie?
Bent u op de hoogte van sport stimulerende
programma’s voor mensen met een handicap?
Welke programma’s kent u wel?

Zegt Uniek Sporten u iets?
Hoe denkt u dat verenigingen het beste op de
hoogte gebracht kunnen worden van deze
sport stimulerende programma’s?
Bij wie ligt die verantwoordelijkheid?

Denkt u dat Special Olympics bijdragen kan
leveren aan het bekendmaken van websites
als Uniek Sporten?

Mogen gehandicapten wel mee doen binnen
het regulieren team?

dan komt het bij het bestuur terecht en wordt
het de vereniging in geslingerd. Maar wij
hebben zelf al ‘’problemen’’ dus laat staan dat
wij kunnen helpen. Mocht er een vraag komen
op individuele basis sturen wij ze meestal door
naar Union
Het bestuur uiteindelijk.

Elk weekend een primaire sport. De zaterdag
en zondag zitten best vol. We zijn 1001 lid
groot, waarvan er een stuk of 700 spelen. Elk
weekend.
Nee geen opendagen. Wel toernooien, extra
trainingen, we hebben voor de jeugd een
voetbal academie voor de F-Jeugd tot en met
de D-Jeugd. Wedstrijddagen ook, daarnaast
wordt er fiks gefeest, een sportieve aanleiding
wordt altijd wel gevonden. We zijn trouwe
bezoekers van andere toernooien. Dat zijn wel
al 10jaar dezelfde.
Nee, ik denk dat we dat niet doen, andere
verenigingen ook niet. We komen om in de
uitnodigingen.
Ja! Bestaand uit drie mensen.
Privé enigszins. Als bestuurslid niet nee.
Uitnodigen, verstuurd door de gemeente.
Maar ik verdiep mij daar niet in omdat ik mijn
werk achter mij heb gelaten en de vereniging is
niet geïnteresseerd.
Nee
Ik denk dicht betrokken te zijn. Jij komt hier nu
ook langs, nou dichterbij kan haast niet. Je
verschijnt zelf en komt vertellen.
Ook wel bij de vereniging. Ik vind ook als wij
het aanbod niet hebben wij verantwoordelijk
daarvoor zijn, laatst konden wij via Pluryn
mensen op het terrein laten werken. Het viel in
het water vanwege te weinig begeleiding.
Als Special Olympics dat presenteert zeker wel.
Maar nog meer de beeldvorming van
gehandicapten. Ik kom nog uit de tijd dat de
mensen in het bos gestopt werden. Nu wonen
ze overal en zijn ze niet goed zichtbaar en te
vinden.
Absoluut. Iedereen die contributie betaald is
welkom. Bij de jeugd hebben we autistische
kinderen, daar komen nooit problemen van.
Alleen als er dingen vernield worden, dat zijn
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Hoe is het contact tussen de vereniging en de
ouders?

Heeft uw sportorganisatie wel een
ondersteuning van buitenaf gekregen?

En heeft u wel eens ondersteuning gehad voor
het oprichten van een G-team?
En hebt u deze ondersteuning zelf
aangevraagd of kwam deze vanzelf naar u
toe?
Denkt u dat er geld op de plank blijft liggen bij
de gemeente wat bedoeld is voor
gehandicapten sport?
Van wie vindt u het de verantwoordelijkheid
om uit te zoeken voor wie welk potje bedoeld
is?

Hebt u wel eens interventie bijgewoond waar
informatie werd gedeeld over gehandicapten
sport?
En bezoekt de verenigingen wel eens een
interventie buiten de gehandicapten sport?
Welke ondersteuning krijgt u allemaal van de
KNVB?

de acting out kinderen. Maar die ouders staan
altijd langs de kant.
Ontzettend nauw en intensief. Eigenlijk zijn dat
onze vrijwilligers. Zij scheidsrechters wel eens
bij de hele jongen jeugd. Ook jongens van onze
selectieteams trouwens. We vragen heel
nadrukkelijk diensten naar de jeugd te
verlenen.
Ja, we krijgen veel steun van de gemeente
omdat dat noodzakelijk is. Wij huren van de
gemeente. Zij plegen onderhoudt en
reparaties. Wij zijn ook erg actief op sponsor
gebied, dat is financieel maar ook diensten.
Bijvoorbeeld de kleding krijgen we goedkoper
en we krijgen daarbovenop nog een sponsor
bod.
Nee.
Nee, dat moet je echt aanvragen.

Nee, je kunt wel discussiëren over de mate van
verdeling. Maar het blijft absoluut niet op de
plank liggen.
Nou de gemeente moet het aanbieden, die
moet in zijn begroting ruimte voor sport
inruimen. Daar kun je iets van vinden, en kun je
ontevreden over zijn. We zijn nu erg
ontevreden over het gemeentebeleid betreft
sport, de pot is veel te kleine n de
aandachtpunten die geformuleerd zijn komen
wij veel te weinig voor in aanmerking. Wij zijn
veel te groot voor onze kleine accommodatie.
Doe er een paar velden bij, kan niet want we
zitten op een hele dure plek. Als extra is, dat
het wel gezien wordt maar niet gewaardeerd
door de gemeente. We hebben één
kunstgrasveld en twee slechte velden. Nu
stuiten we op gemeentebeleid dat we geen
nieuwe kunstgrasvelden krijgen.
Nee, vanuit trekvogels niet.

Ja op allerlei terreinen. Deze week moet ik
weer naar iets over zonnepanelen. Ook over
kunstgrasvelden.
Heel veel, vooral informatie. Qua
ondersteuning over wedstrijdprogramma’s. ze
bieden heel veel opleidingsmogelijkheden aan.
We zijn niet zo nauw betrokken dat we
doordringen tot bestuurlijk niveau.
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En informatie vanuit de KNVB, wordt dit naar
u toe gezonden of moet u hier zelf achteraan?
En hoe belangrijk acht u samen werking
wanneer u een aanbod wilt creëren voor
mensen met een verstandelijke beperking?

Met wie zou u moeten samen om een aanbod
te kunnen creëren voor mensen met een
verstandelijke beperking?
Waarom denkt u dan dat er binnen zorg
instellingen te weinig gesport wordt met de
deelnemers?

Wat zijn dan de drempels van een
zorginstelling?

Welke rol zouden zorginstellingen wél kunnen
betekenen binnen het gehandicapten sport?

Wanneer het sport aanbod voor mensen met
een handicap daadwerkelijk op de vereniging
is, wat moet er gebeuren om het aanbod
blijvend te houden?
Wat is de visie van uw sportvereniging ten
aanzien van gehandicapten sport?
Welke invloed hebben sportevenement op de
participatie binnen uw sportvereniging in het

Beide. Het is een enorme informatie kanaal.
Heel belangrijk. Dat is alleen maar van belang,
dat kun je niet alleen. De samenwerking
concentreert zich vooral op de ouders en
zorginstellingen. Ik kom zelf uit een
zorginstelling die daar heel weinig aan deed. Ik
zat tegen de directie aan, dus daar lag het niet
aan.
Zorginstellingen, gemeente en scholen denk ik.

Mijn instelling die richtte zich het meest op
wonen en minder op dagbesteding en niet op
recreatie. De recreatie deden we haast niet. Er
wordt dan verwezen naar de regulieren
mogelijkheden. Dat past binnen het beleid dat
de zorg voor ogen heeft. Ze moeten maar
gewoon mee doen. En speciaal waar nodig, dus
zij onze stichting ga maar zelf wat regelen.
Er is niet genoeg tijd. Echt niet. Men vindt dat
geen taak van een zorginstelling. Men heeft de
handen vol aan zichzelf. Het aanbieden van
wonen en dagbesteding is een klus waar je U
tegen zegt. In de volwassen zorg zijn al grote
problemen. We zitten met en transitie dat er
een heleboel verantwoordelijkheid naar de
gemeente is gegaan vanuit de AWBZ. Nu doet
de gemeente dat. Die gaan alles opnieuw
screenen. In die screening valt er veel al.
Strengere normen want er is minder geld. En
dat op wonen en dagbesteding. Nu zijn er
mensen die daar uit moeten. Laat staan
recreatie, het wordt als secundaire behoefte
gezien.
Faciliteiten aanbieden. Ook daarvan, ik heb
ALO gedaan, en ben een tijdje
bewegingstherapeut geweest. In instellingen
heb je gymzalen en buitengebieden. De
gymzalen worden gewoon productieruimtes.
Of ze worden verhuurd aan derden, bok
academie en noem maar op.
Toch weer de mensen. De vrijwilligers moeten
er blijvend zijn. Er moet enthousiasme zijn.
Onze vrouwenvoetbal kwam bij ons binnen
werd hollend ontvangen. Vrouwen kunnen niet
voetballen.. nu spelen ze echt goed.
Ja, daar doen we dus niet aan mee. Dus we
hebben er geen visie op.
Dat is evident. Die invloed is groot. De KNVB
organiseert daar ook omheen. Ook al vonden
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algemeen?

Wanneer zag uw vereniging een grote
toestroomt, mits u die heft meegemaakt?

En hoe kan een sport evenement invloed
uitoefenen op het vergroten van participatie?

Is dit anders in de gehandicapten sport dan in
het regulieren aanbod?
Ben uw vereniging eerder betrokken geweest
bij een groot sportevenement?

Waar liggen volgens u de drempels voor
mensen met een verstandelijk beperking om
te gaan sporten?

Wat moet er gebeuren om de mensen met een
verstandelijke beperking te stimuleren om te

wij het niet belangrijk, de KNVB wel dus komen
we het tegen. Het zijn grote evenementen
waar mensen naar toe gaan. Ook de
Zevenheuvelenloop bijvoorbeeld, we spelen
die dag niet thuis. We liggen op parcours. Maar
en lopen er van ons ontzettend veel mee. Je
mag als team baal dagen aanvragen, dat het
niet uitkomt. Zevenheuvelenloop is vergeven
van de baaldagen omdat er zo veel mee doen.
Door eigen inspanning en te werven op school.
Vooral onder de jeugd. Het leuke is dat je bij
ons makkelijk blijft hangen, er zit een verloop
in de jeugd. Dus die hele kleintjes, dat zijn er
echt veel, en de a spelers hebben we nog net 1
of 2 teams van. Maar bij ons is dat nog minder
scherp dan bij anderen. Als je eenmaal die stap
naar de senioren hebt gemaakt blijf je blijkbaar.
Wij staan bekend als een tolerante, gemixte,
feestelijke sportvereniging wat heel
aantrekkelijk is. Soms ontstaat er ineens een
mode op de basisschool. Net zoals mode
zoenen, mode trekvogels! Maar ook Orion, dat
is zo af en toe ook weer mode. Heel vreemd,
niemand weet hoe dat komt.
Tsja, eigenlijk niks. Het aanbod aan toernooien
van buitenaf is groot, het aanbod van onszelf is
ook groot. Er is ook een vraag naar nog meer,
ik denk zelf dat we de vraag onvoldoende
beantwoorden. We zitten meer dan vol, ook
gegeven de kalender.
Nee, ik denkt het niet. En dat zou ik ook niet
willen.
Wij hebben nou een relatie met NRC hier. Dat
betekend dat we op trainers niveau
opleidingen krijgen van NRC. Een aantal van
ons worden gesignaleerd en mogen in de
voetbal school mee doen, het spotte van
talentjes. De meeste zijn het gelukkigst met
vlaggen dragen. Ook zijn er wat acties om bij
wedstrijden te komen kijken.
Ik heb met volwassen verstandelijk
gehandicapten gewerkt in een woon en een
dag besteding situatie. De neiging om te
bewegen is niet groot, ik weet niet of ik dat in
het algemeen mag zeggen of dat anders is in
een normale populatie. Als je wilt laten
bewegen moet JIJ actief zijn en ze een grote
impuls geven en dat ook nog samen doen.
Mensen enthousiast maken. Begeleiden, komt
toch weer neer op man kracht. Het leuk
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bewegen?

houden en het structureel aanbieden. Jaar in
jaar uit.
Wat kan Special Olympics bijdragen aan het
Maar een klein beetje. Wel de zichtbaarheid
stimuleren van deze doelgroep?
laten zien, dat überhaupt er gehandicapten
bestaat ze wonen hier wel maar je ziet ze niet.
Ze worden gezien als een buurman waar je niks
aan hebt, omdat hij nooit buiten komt.
Wie zouden nog meer kunnen inspelen op de
Dat weet ik niet. Onze gemeente is helaas niet
drempels van de mensen met een
zo sport-minded, maar dat zeg ik omdat ik voor
sport in sta. Dat is een beleids keuze.
verstandelijk beperking?
Wat kan het sportevenement Special Olympics Door er te zijn. Echt alleen maar door er te zijn.
Nationale Spelen 2016 er volgens u aan doen
Zij bieden een diversiteit van sporten aan.
om het sport aanbod voor mensen met een
Voetbal is een volkssport, atletiek is dat veel
handicap in Nijmegen te vergoten?
minder, heirdoor kun je reëel profilering
attenderen.
Wat kan Special Olympics bijdragen in het
Niks, daar heb ik geen beeld bij.
vergroten van kennis over G-sprot?
Hoe kan Special Olympics verenigingen inzicht Ook niet, door het te laten zien hooguit. Dat
geven in het belangen van G-sport?
moete de verenigingen willen. Zij hebben geen
opvoedkundige taak.
En hoe kan G-sport volgens u het best
ZIEN! Gewoon tonen, niet op de radio, op tv
gepromoot worden?
laten tien, geen sportje, nee een programma,
nee een serie.
Wat hoopt u dat Special Olympics onderneemt Veel publiciteit. En dan niet zo veer op
tijdens de aanloop van het evenement?
sportverenigingen maar in zijn algemeenheid.
Gericht op de burgerij, niet zozeer op ons.

Vereniging E
Interviewer
Kunt u iets vertellen over uw functie bij de
sportvereniging?

Kunt u iets vertellen over de vereniging zelf?

Hoeveel leden heeft vereniging?

Geïnterviewde
Ik ben inmiddels zo’n tien jaar in dienst van de
club. Waarvan ik de eerste jaren fulltime in
dienst ben geweest en ondertussen twee
kindjes heb gekregen en parttime ben gaan
werken. Nu werk ik vier dagen in de week. Ik
ben redelijk op retour. De laatste 6-7 jaar geef
ik ok rolstoel tennis. De club draait volledig op
vrijwilligers op drie mensen na, waaronder ik.
Rapiditas wil zich eigenlijk voor alle
doelgroepen inzetten en is gericht op de
breedte sport. Eredivisie wordt hier in de
zomer gespeeld, landelijk is dat het hoogte
niveau. Rapiditas wil aan al deze doelgroepen
trainingen kunnen bieden. Hier een lekker uitje
te kunnen hebben en een avondje lekker te
ballen.
Het zat de afgelopen jaren op zo’n 1100 leden,
dat is in de laatste twee jaar wat terug
gelopen. Dat is wel landelijk zo. Door de crisis.
We zitten nu op 800 leden.
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Zijn er nog andere redenen voor de terugloop?

Bent u bekend met het sport evenement
Special Olympics Nationale Spelen 2016?
Hoe kijkt u aan tegen het imago van
gehandicapten sport?

Sporten er hier mensen met een beperking
binnen het regulieren team?

Denkt u dat het evenement Special Olympics
Nationale Spelen 2016 invloed heeft op het
imago van gehandicapten sport?
Wanneer er nu iemand zich aanmeldt met een
verstandelijke beperking? Wat gebeurt er dan
met hem/haar?
Wat doet de club eraan om het imago na te
streven?

Hoe verloopt momenteel de communicatie
tussen de trainers en het bestuur?
Is er momenteel op de vereniging voldoende
draaivlak?
U vertelde dat u een groep rollers heeft,
bestaat dit al lang?
Komen zij uit Nijmegen?

Denkt u dat het roller team daarom bij de
overburen geen stand heeft gehouden?
Omdat het aanbod hier al stevig en langere
tijd stond?
Wat maakt het dan dat het hier wel werkt?
Hoeveel velden heeft de vereniging?

Er is hierover een enquête geweest, dat als
mensen zich afmelden krijg je een bericht met
reden. Maar meestal is dat niet. Het kan
verschillen van verhuizending tot een grotere
interesse in een andere club.
2016 nog niet. Wel het evenement zelf, Special
Olympics. De organisatie heb ik mij niet in
verdiept.
Nou, ik kan het alleen maar beredeneren met
hoe ik het hier ervaar. De mensen die in een
rolstoel zitten. Ik merk dat men heel gauw
geneigd is naar de beperkingen te kijken.
Minder naar de mogelijkheden, daar ligt voor
ons een grote focus, om te kijken naar de
mogelijkheden naar de volwassenen en
kinderen met een beperking om het
zelfvertrouwen te laten groeien. Om fysiek en
mentaal het beste eruit te halen.
Nee, we hebben dus wel een rolstoel team. In
de toekomst willen we wel dat het zich
integreert. Binnen de activiteiten gebeurt het
al, er doen rollers mee aan vuurkorven
toernooi. Dat is nog niet et geval met de
competities en trainingen.
Ja zeker, een hele positieve denk ik.

Hij is absoluut welkom.

Ten eerste ben ik de persoon die de kar trekt
met de trainingen voor de rollers. Het helpt mij
gigantisch wanneer ik het bestuur achter mij
heb staan. Als je met hen goed communiceert
dan is er voldoende draagkracht om daarmee
verder te gaan.
Heel goed. Prima!
Ja zeker. Er is ook voldoende respect naar deze
doelgroep toe.
Inmiddels zo’n 6 a 7 jaar. We hebben er 12.
Ja, en regio eromheen. Overloon, Boxmeer,
malden, Lent en zo door. Wij vervullen daarin
echt een regionale functie.
Nee, want toen Rapiditas ging aanbieden toen
werd er al rolstoel tennis bij hun aangeboden.

Locatie. De ondergrond was prettiger.
12 velden.
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Waar trainen de rollers?
Ervaarde u drempels ten aanzien van het
oprichten van een sportaanbod voor
gehandicapten?
Was het voor de vereniging lastig om trainers
te vinden voor de rollers?

Wanneer u een aanbod zou willen creëren
voor mensen met een verstandelijke
beperking in het dan lastig om trainers te
krijgen denkt u?
Hoe belangrijk acht u de kwaliteit van de
trainers voor een gehandicaptenteam?
Mocht het zo ver komen zou de vereniging
dan cursussen aanbieden aan de trainers van
het gehandicaptenteam?
Denkt u dat finciele belemmeringen binnen u
vereniging een rol spelen wanneer u een
aanbod zou willen creëren voor mensen met
een verstandelijke beperking?
Zoals?

Hebben zij een speciaal potje voor
gehandicaptenaanbod?
Om dit te krijgen, moet u dan een projectplan
schrijven?

Denkt u dat mensen dan na die drie jaar gaan
stoppen?
Mag ik vragen wat de contributie van de club

In de hal, in de winter is het buiten te
kwetsbaar.
Alleen al de loop hiernaar binnen. Bij baan 1 en
9 is een schuine helling gemaakt. Die waren
eerst niet rolstoel vriendelijk. Alles is hiervoor
aangepast.
Nauta, het is eigenlijk andersom gegaan. Ik had
zoiets van, ik wil iets nieuws doen, zocht naar
een nieuw vlammetje en het leek mij leuk om
met rolstoeltennis aan de slag te gaan. Van
daaruit ben ik applicaties 1 en 2 gaan volgens.
Dan kom je hier weer terug en heb je geen
rollers. Wel had ik de applicaties binnen. Ik heb
er zelf in moeten investeringen om met een
groepje te kunnen starten.
Nee, want daar ben ik ook voor gelicancieerd.

Dat is wel heel belangrijk. Het is echt dat je met
kleine groepjes werken, je kunt niet met
groepjes van acht werken.
Euh, de vereniging die regelt die nascholingen
voor trainers niet. Dat doet de KNLTB, dat is de
tennisbond. Die regelt de applicaties en de
bijscholingen.
Er moet financieel wel wat geregeld worden.

Vanuit de KNLTB wordt er wel een subsidie
gegeven. Maar die dekt niet alle kosten. Je
kunt je voor stellen als je een valide groep hebt
van acht, die laat je 16 trainingen voor 150. Of
een groepje van 4 roller die je ook 16 keer laat
trainen, dat wil je ook voor 150. Dan zit er al
een gat. Dan kom je al aan een tekort. Dat dekt
de KNVTB niet volledig.
Ja.
Vanuit de KNVTB niet. Dan moet je wel een
absentie lijst bijhouden en een begroting
maken met de verwachte kostte. Vanaf 2016
gaat die hele regeling op de schop. Mensen
met een verstandelijke handicap krijgen het
eerste jaar 200, - euro vergoedt, het tweede
jaar 100, - vergoed en het derde jaar 50, - en
daarna niks meer.
Die kans zit er dik in. Dan wordt het te duur.
Phoe, dat staat op de website. Rond de 150, 86

is?
Is dit voor de rollers anders?
Bent u op de hoogte van verschillende
subsidies die u aan kunt vragen om een
aanbod te creëren voor mensen met een
handicap?
Ook met de gemeente.
En hoe kwam u aan deze informatie?

U hebt alles zelf uitgezocht?
Wie denkt u dat er verantwoordelijk is voor
het verschaffen van deze informatie?

Hoe loopt het contact met de gemeente?
Hoe denkt u dat verenigingen het beste op de
hoogte gesteld kunnen worden van
verschillende subsidieringen?
Als u kijkt naar de vorm van kennis
overdracht?
Hoe zou Special Olympics tijdens de aanloop
van het evenement hier een rol in kunnen
spelen?

Wie is binnen de sportorganisatie
verantwoordelijk voor sportevenementen
buiten de trainingen om?
Worden er veel evenementen georganiseerd?

En wordt er wel eens een specifiek evenement
georganiseerd voor de rollers?

Hoe komen zij hierheen?
Merkte u dat er na het evenement zich meer
leden aanmelden voor rolstoeltennis?
Waren er mensen uit de omgeving
uitgenodigd?
Bent u op de hoogte van sport stimulerende
programma’s voor gehandicapten?
Zegt uniek sporten u iets?

voor volwassenen voor een jaar.
Nee.
Daar zijn we mee bezig. Met verschillende
instanties, fonds gehandicapten sport en
dergelijk.
Ja, dat loopt al.
Nouja, onze penning meester heeft zich daarin
verdiept. Ja, verder goed je oren en ogen
openhouden.
Ja.
Euh, lastig. Want de KNLTB zorgt dat het
bekend is. Die verteld dat het aanwezig is. Hoe
andere bedrijven en instellingen dat doen. Wij
doen echt op eigen initiatief. Wij stappen dan
naar binnen met een plan en een vraag.
Naar mijn weten goed.
Ik denk dat de regio functionaris van de KNVTB
een rol in kan vervullen.
Een mail dan. Het wel simpel houden.
Die moet je voorleggen bij Special Olympics.
Misschien moet je contact opnemen met
Taches, zij staan in de boeken als
gehandicaptentennis vereniging. Ik weet niet
of ze een groep hebben draaien of wat dan
ook maar ze bieden het wel aan.
Ja, wij ook als trainers.

Ja, competities, clubkampioenschappen, tosavonden, verschillende toernooien en ga maar
door. Wij als trainers hebben daar een
ondersteunende functie in. De vrijwilligers
organiseren het inhoudelijk. Wij als trainers
ondersteunen.
Ja twee jaar geleden, toen hadden we
ééndaagse rolstoeltennis toernooi. Dat wordt
dan meteen internationaal bezocht. Uit België,
Duitsland etc. de doelgroep is gewend om
afstanden te rijden.
Met busjes of met hun partner.
Nee. Want het zijn veelal spelers die ergens
trainen.
Alleen de leden van de club.
Nee.
Ja, daar zijn wij bij aangesloten.
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Hoe zou Uniek Sporten zich het best kunnen
promoten denkt u?
Hoe bent u ermee bekend geraakt?

Zegt Special Heroes u iets?
Hebt u sportvereniging wel eens
ondersteuning van buitenaf gekregen?
En in het regulieren aanbod?
Werkt u wel eens samen met andere tennis
verenigingen in Nijmegen?
Mist u dat?
Heeft u club wel eens overwogen om een
aanbod te creëren voor mensen met een
verstandelijke beperking?
Waarom niet?

Hebt u wel eens een interventie bijgewoond
waarin informatie werd gedeeld over
gehandicapten sport?
Lopen verenigingen tegen de zelfden dingen
aan?
Welke dingen zijn dat?
Met wie zou u moeten samenwerken wanneer
u een aanbod wilt creëren voor mensen met
een verstandelijke beperking?
Wanneer het sportaanbod daadwerkelijk bij
de vereniging is, wat moet de club doen om
het aanbod blijvend te houden?

Wordt er veel gedaan aan promotie binnen de
club?
Heeft uw vereniging voor het roller team hulp
van buitenaf gekregen?
Raadt u verenigingen die een aanbod willen
creëren aan om hulp te vragen?
Wat zou het verschil maken?
Wat is de visie van uw sportvereniging?

Euh, ze zouden zich meer binnen de vereniging
wringen.
Via een clinics, die wij hebben georganiseerd
samen met de foundation. Daar was Uniek
Sporten bij betrokken.
Ja, daar heb ik een aantal clinics voor gegeven.
Rolstoelen die we moeten lenen ja. Dat is alles
wat ik mij kan bedenken.
Nee.
Nee.
Nee.
Euh hebben we het niet over gehad.

Ja, de club is al heel breed. Zodra er iemand
binnen komt met een verstandelijke handicap
dan gaan hier de molens draaien. Werken
vanuit de vraag.er moet gebundeld worden.
Mensen voelen wel aan dat ze beter lid kunnen
worden van een club waar al 12 rollers lid zijn
dan in hun eentje lig worden bij een club waar
nog nauwelijks aanbod is.
Ja, via de KNLTB is er een jaarlijkse meeting
waar het één en ander gedeeld wordt.
Veelal wel.
Momenteel het subsidie verhaal.
Ten eerste kijken of er wel draagvalk is binnen
de club, en het bestuur. Daarin zou ik ook
aanraden om op zoek te gaan naar een club die
het al aanbied.
Ieder seizoen opnieuw flyeren, opnieuw
Maarten kliniek werkenrode Pluryn betrekken
en dergelijk. Wat we nu ook doen zijn de
kinderen op school een advertentie laten
maken.
Ja, zo veel als het maar kan. Verschillende
kranten, hier in Nijmegen vooral. Natuurlijk ook
mond tot mond en social-media.
Nee.
Het ligt eraan wat ze willen.
Dat je ervaringen van andere kan horen, en hoe
zij bepaalde dingen hebben aangepakt.
Dat iedere sporter hier structureel moet
kunnen bewegen, tennissen, van rolstoel
tennis tot eredivisie.
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Wat doet de club eraan omdat na te streven?
Wat maakt de vereniging anders dan andere
tennisclubs in Nijmegen?
Welke invloed hebben sportevenementen op
de participatie van de vereniging?

En bijvoorbeeld met de vierdaagse?
Denkt u dat de club daar kansen laat liggen?
Hoe kan een sportevenement als Special
Olympics Nationale Spelen 2016 invloed
uitoefenen op het vergroten van de
participatie?
Denkt u dat dit anders is bij mensen met een
handicap dan in het regulieren team?
Is uw vereniging al eerder betrokken geweest
bij een groot sportevenement?
Vind dat vaak plaats?
Waar liggen volgens u drempels voor mensen
met een beperking om te gaan sporten?

Wat moet er gebeuren om de deelnemers te
stimuleren om te sporten?
Kans Special Olympics hier iets in betekenen?

Ja, via Uniek Sporten kun je zo opzoeken waar
je met welke beperking kunt sporten. Wij
hebben nauw contact met hen.
Wat kan het sportevenement Special Olympics
Nationale Spelen 2016 er volgen u aan doen
om het sportaanbod voor mensen met een
beperking in Nijmegen te vergroten?
Hoe kunnen de verenigingen zonder aanbod
het beste inzicht krijgen in het belangen van
gehandicaptensport?
Worden op de bijeenkomsten van het KNLTB
ook verenigingen uitgenodigd zonder
gehandicaptenaanbod?
Denkt u dat wanneer zij de bijeenkomst
bijwonen, zij eerder overstag gaan?

Door het aanbod te geven.
Nouja, de prachtige accommodatie. Daarnaast
dat men nastreeft dat wij voor alle
doelgroepen iets kunnen bieden.
Ik weet dat het bij de hockey hier tegenover er
meer mensen gaan hockeyen als de dames het
WK winnen. Richard won in 1996, maar dat was
voor de tijd dat ik hier kwam dus ik heb geen
idee.
Nee, dan is het hier helemaal leeg en weg.
Nee, dat is absoluut het moment niet.
Ja, door het zich nog meer bekend te maken.
Nog meer binnen verenigingen te dringen. Je
mag gerust mijn mail adres aan ze geven en dat
de informatie gewoon bij ons binnenkomt.
Waarom eigenlijk? Waarom zou het anders zijn?
Nee. De competities zijn wel landelijk.
In het voor jaar zijn dat 7 weken en in het
najaar weer.
Vervoer, dat is punt één. De mate van handcap.
Het vertrouwen, eigenlijk het niet vertrouwen
hebben van een persoon om zo iets te gaan
doen. Aanschaf van materialen. Een
sportrolstoel kost minimaal 3500 duizend euro.
Een klein deel wordt vergoed.
Geld. Echt subsidiering.
Hebben ze een potje? Is het allemaal wel goed
bekend bij jullie? Heeft Special Olympics een
goed overzicht waar men aangepast kan
sporten?

Door het juist aan te beleven binnen hun kring.
Wellicht kan er geadverteerd worden bij hun.

Via het KNLTB, ja absoluut.

Nee.

Ja, maar je moet eerst een trainer hebben die
dat kan aanbieden. Of die dat überhaupt kan
geven. Als je al een gedistingeerde trainer rond
hebt lopen hoef je als club niet bij zo’n
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En wanneer er wordt er verteld over
verschillende cursussen en trainingen, hebben
ze daar wel wat aan?

Hoe kan gehandicaptensport het best
gepromoot worden?
Hoe kan Special Olympics een rol spelen in het
vergroten van kennis over sporten aanbieden
voor mensen met een verstandelijke
beperking?
Wat hoopt u dat Special Olympics onderneemt
tijdens de aanloop van het evenement?

En hoe moet dat gebeuren?

Vereniging F
Interviewer
kunt u iets vertellen over uw functie bij de
sportvereniging?

Kunt u iets vertellen over de vereniging zelf?

Bent u bekend met het sportevenement
Special Olympics Nationale Spelen 2016?
Bent u wel eens in aanraking geweest met
gehandicaptensport?
Hoe kijkt u aan tegen het imago van
gehandicapten sport?
Zouden mensen met een verstandelijke
beperking opgenomen worden in het
regulieren aanbod?

En wanneer iemand een motorische
beperking. Hoe gaat de club daar mee om?

bijeenkomst aan te sluiten.
Nou je kunt het wel andersom bekijken. De
KNLTB, dat zullen ze wel niet doen i.v.m. de
wet van privacy, een lijst weergeven van de
mensen die die bijscholingen hebben gedaan
en de bevoegd heden hebben om deze groep
te trainen.
Ja, social-media, binnen het bestuur van een
vereniging. Adverteren.
Ja, door het te laten zien en antwoord te
geven op vragen die er zijn.

Dat men mensen die een beperking hebben, de
trainers die een sportgeven aan mensen met
een beperking, dat die goed aangeschreven
gaan worden en het bekend gaan maken naar
de leerlingen.
tsja, een soort bonnenboekje maken ofzo.
Rapiditas biedt een gratis training aan op
vertoning van deze bon ofzo.

Geïnterviewde
Ik ben jeugdraadslid secretaris, al zo’n 30 jaar.
Paar jaar ertussenuit geweest, nu weer een jaar
of vijf. Mijn zoon voetbalt hier en mijn
kleinzoon ook.
We zijn en club van de buurt, ook wel de
blauwe jongens. We zijn echt de club van het
waterkwartier. De jongens die hier sporten
komen vooral uit de wijk, we hebben nu zo’n
211 leden. We hebben een beetje een leegloop
gehad, en nu gaan we weer wat beter. We
hebben wel eens 450leden gehad.
Nee, niet echt. Maar ik hoorde het van de week
dus van jou/
Nee ook niet. Ik heb mij daar nooit in hoeven
verdiepen.
Ik denk dat onze club daar wel gunstig
tegenover staat.
Ja! Dat hebben wij niet zo lang geleden gehad,
die merkte zelf dat hij niet echt mee kwam. Hij
was 12/13 en woonde in Oosterhout. Nu is hij
naar SVO, daar doen ze alles met
gehandicaptenvoetbal. Ik vond het jammer dat
hij wegging maar daar is hij beter af.
Hetzelfde. Iedereen is wel welkom.
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Wat denkt u dat een evenement als Special
Olympics aan het imago van gehandicapten
sport doen?

Welke drempels ervaart de vereniging om een
aanbod te starten voor mensen met een
handicap?

Ervaart u verder problemen binnen de club?
Heeft de club voldoende trainers?

Zou de club trainers over hebben voor een
gehandicaptenteam?
Spelen de jongens hier mee in competitie?
Denkt u dat de trainers van een
gehandicaptenteam over andere kwaliteiten
moet beschikken dan de trainers van een
regulier team?
Hebben de trainers hier een KNVB cursus
gevolg?
Denkt u dat de kosten voor een
gehandicaptenteam anders zijn?
Bent u op de hoogte van verschillende sport
stimulerende programma’s voor mensen met
een verstandelijke beperking?
Bent u op de hoogte van de verschillende
subsidies die u aan kunt vragen om een
aanbod te creëren voor mensen met een
beperking?
Wanneer de vereniging informatie wil over
subsidies en dergelijk, moeten zij dat
opzoeken of wordt dat naar u toegezonden.
Verloopt de communicatie met de bond goed?
Hoe verloopt de communicatie onderling,
tussen de voetbal verenigingen in Nijmegen?
Wordt gehandicaptensport tijdens deze
bijeenkomsten ook besproken?
Denkt u dat het beter is wanneer er
geïnvesteerd wordt in het aanbod wat er al is

Ik denk dat zij dat wel kunnen veranderen. Als
ze het goed promoten. Het is al 1 2 3 juli? Dat is
al best snel. Zoals die SVO die hebben
begeleiding die daarvoor geschoold zijn. Hun
moet je erbij betrekken. Zij weten hoe je met
die mensen om moet gaan.
Geen, maar ze komen niet. Als ze komen is het
prima. We zijn een hele kleine vereniging en je
wilt wat. Als dat een beetje buurtgericht is, dat
gehandicaptenteam, daar zijn wij voor. Wij zijn
er ook voor hen. Daarnaast is het moeilijk om
vrijwilligers te vinden op de club.
Nee.
Ja, voor wat we nu hebben wel ja. Kijk je hebt
club met een paar honderd leden, ja die
hebben ook meer nodig. En die verplichten dan
ook mensen te laten rijden naar wedstrijden
Enso. Hier is dat niet. Dat doen de vrijwilligers.
Nee. Ik kan niet voor de trainers spreken.
Ja.
Ik denk niet echt. Dat is toch niet echt nodig.
Dan krijgt een trainer weer iets meer als
trainer, een trainer gaat toch over motorisch.
Ze moeten gewoon leren hoe je een bal moet
schieten.
Ja, vergoed door de club.
Nee, eigenlijk niet.

Nee.

Nee.

Nee, dat wordt wel doorgestuurd door de
bond.
Ja, de informatie gaat meestal over de
wedstrijden.
Goed, de voorzitters komen wel eens samen
en spreken dan voor de hele vereniging. Dat
gaat prima.
Nee. Ik weet ook niet welke verenigingen een
gehandicaptenteam hebben.
Ja zeker, gehandicapten spelen ook vaak 7
tegen 7.
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in plaats van een nieuw aanbod op te richten?
Wie zijn binnen de sportorganisatie
verantwoordelijk voor de sportactiviteiten
buiten de trainingen om?

Is de club wel eens betrokken geweest bij
sportevenement?
Niet de wandel vierdaagse?

Denkt u dat er veel mond tot mond reclame is
binnen de vereniging?

Wat doet de club aan promotie?

Wat zou beter werken denkt u?
Wat betalen ze per seizoen?

Wat moet er gebeuren om hier mee leden te
krijgen?

Hebt u vereniging wel eens ondersteuning
gehad van buitenaf?
En specifiek voor het oprichten van een Gteam?
En heeft de vereniging wel eens overwogen
een aanbod te creëren voor mensen met een
verstandelijke beperking.
Hebt u wel eens een inventie bijgewoond?

Wat vindt u daar van?

Het bestuur. Ik vooral. We hebben niet echt
een activiteiten commissie. Ik ben samen met
een paar ouders jeugdcommissie. Daar
organiseren we toernooien en dagjes weg
mee. Maarja het ligt ook aan geld, we willen
alles zo goedkoopmogelijk voor die kinderen.
Toernooien. Meer niet.
Nee, de kinderen lopen al met de school mee,
dat heeft geen nut. Mijn kleinzoon, deed ook
mee. Ze meeste kinderen die hier voetballen,
zitten ook hier op school en lopen daar mee.
Ja, dat steekt elkaar wel aan. Alleen Nijmegen
is iets groter, er zijn veel vader die voetballen.
Als pappa al ergens 5jaar voetbalt dan gaan ze
daar spelen.
Dat hebben we heel veel gedaan, ophangen bij
scholen, flyeren in de buurt. Dat werkt alleen
allemaal niet echt. Het is een hoop werk en
komen weinig leden op af.
Geen idee, vorig jaar hebben de contributie
flink omlaag gedaan. Nou dat werkt ook niet.
60, - dat is echt goedkoop. In malden speelt
mijn kleinzoon voor 200, - euro per seizoen.
Maarja als je daar woont ga je niet hier
voetballen. Terwijl er zijn ook wel weer jongens
uit Malden die spelen bij Blauw Wit in
Nijmegen.
We zijn nu goed bezig. Ik vond dat we de
laatste twee jaar slechte trainers hadden op de
jeugd. Jonge jongens met papieren maar die
hadden zo weinig interesse. Dat vond ik niks,
nu hebben we andere trainers en die gaan er
echt voor. De laatste tijd hebben we er een
paar kinderen bij gekregen.
Sponsors wel. Reclame borden. De gemeente
doet niks.
Nee, nooit.
Nee. Het is niet op ons pad gekomen. Als we
een groepje van hun in de buurt zouden
hebben zouden we welkom zijn.
Nee, daar praten we niet over. Over
gehandicaptenteam wordt er helemaal niet
gesproken.
Nou ja, een paar jaar terug had ik er wat van
gezegd, de baas van de KNVB, praat over
kinderen die minder kunnen voetballen. Maar
het zijn gewone kinderen. hij zegt die kinderen
zijn ziek zwak en misselijk. En dan heeft hij het
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Met wie werkt de club samen?

Hoe denkt u dat een sportaanbod genoeg
draagvlak kan creëren?
Met wie zou u moeten samenwerken om het
sportaanbod voor gehandicapten te kunnen
creëren?
En hoe zorg je ervoor dat de leden op de club
blijven?

Wat is de visie van de sportvereniging?
Wat wil de vereniging graag bereiken?
Hoe ver kijkt de club vooruit?

Liggen daar veel kansen?
Welke invloed hebben sportevenement op de
participatie binnen uw vereniging?
Wat denkt u de drempels liggen voor mensen
met ene beperking om te gaan sporten?

Kunt u zich voorstellen dat vervoer een
probleem is?

Wat moet er gebeuren om mensen met een
verstandelijke beperking te stimuleren om te
sporten?
Wat denkt dat het sportevenement Special
Olympics Nationale Spelen 2016 kan bijdragen
aan het vergroten van kennis over
gehandicaptensport?
Zou u met de club komen kijken wanneer u

niet eens over gehandicaptenteams. Hij praat
over gewone kinderen die iets minder kunnen
voetballen dan een anders.
De club staat op zich. De KNVB regelt dingen
maar daarbuiten niet. We kunnen met iedereen
overweg maar er is geen samenwerking.
Genoeg leden hebben.

Gemeente denk ik. Zij hebben vast geld en
kennis.
Goede trainers erop zetten, en af en toe een
keertje winnen. Als je altijd verliest gaan ze
ergens anders voetballen. Dit is vooral bij de
jeugd. Dan komen ze op school, voetbal je
tegen je klasgenoten. Als je da verliest met tignul dan hoor je dat ja.
Geen idee, dat staat allemaal op papier.
Nou erg veel, maar dat is een jaren plan. Dat ik
nou het derde jaar dat we ermee bezig zijn.
Twee jaar. Dan is de nieuwbouw ook klaar in de
wijk, daar komen pas getrouwde stellen in en
dan duurt het nog even voor ze kinderen
hebben. We hebben veel vergrijzing gehad in
de buurt, nou nog veel. Maar het wordt steeds
beter.
Zeker.
Niet zo veel. Als ze interesse op straat al niet
hebben dan gaan ze niet voetballen.
Ik weet niet of die drempels er wel zijn, als jij
echt graag wilt. En die mogelijkheid geeft zich
in de omgeving. Ze moeten niet te ver
natuurlijk. Die mensen met een handicap
worden van alle kanten al geholpen en voeren
veel gesprekken. En dan kunnen ze verteld
worden waar ze allemaal kunnen sporten.
Ja, dat wordt het dan wel. Met een team heb je
maar een paar autootjes nodig. Tsja waar
praten we over. En ook begeleiding, wat ook
over verover gaat.
Die hoef je niet te stimuleren. Het moet er
gewoon inzitten. Als het niet in zit dan niet. Dat
beslist hij zelf. Daarnaast leuk maken natuurlijk,
dan komen ze terug.
Ja kijk, het is op Heumensoord. Posters neer
hangen denk ik hea. Laat ze promoten en
flyeren.
Ligt eraan welke sport het is.
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uitgenodigd wordt?
Voetbal?
Zou u vereniging wel helpen wanneer dat
gevraagd wordt?

Mhwa, dat is dan weer in Wijchen.
Nou daar kan ik niks over toezeggen. We zitten
zelf ook krap met de vrijwilligers.
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