GEHANDICAPTENSPORTBELEID BIJ GEMEENTEN
Succesfactoren voor (het borgen van) gehandicaptensportbeleid

Aanbevelingen voor (het borgen van) gehandicaptensportbeleid
Gemeenten geven aan behoefte te hebben aan ondersteuning bij onderstaande punten.

Regionale samenwerking

Aandacht voor
gehandicaptensport

Inzet van
buurtsportcoaches

Creëren van meer inzicht in
behoefte en bereikbaarheid

gemeenten neemt deel aan een regio-

Aandacht voor de vraag van de doelgroep

74 procent van de gemeenten zet
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kleine gemeenten (figuur 2).

tensport. Zij kunnen partijen en sectoren

heid en aandacht in gemeentelijke nota’s.

verbinden en daardoor specifieke aandacht geven aan de doelgroep.

Twee derde van de gemeenten heeft beleidsdoelstellingen op het

van andere beleidsterreinen en 8 procent in een aparte nota voor

gebied van gehandicaptensport; grotere gemeenten vaker dan klei-
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Vergroten van aandacht
in beleid en bestuurlijk
draagvlak
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lijk vindbaar en hebben de behoeften

Gemeenten ervaren gebrek aan aandacht

telijke organisatie, zoals met andere

van de doelgroep niet altijd goed in

voor gehandicaptensport in beleid en
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organisatie.

is een uitdaging voor veel gemeenten.

Figuur 2. Deelname aan regionale samenwerkingsverbanden aangepast sporten/gehandicaptensport door
gemeenten in 2018 (in procenten, n=163)

Figuur 1. Beleidsdoelstellingen gehandicaptensport in gemeenten in 2018 (in procenten, n=166)
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Zie voor meer informatie de rapportage ‘Gehandicaptensportbeleid in gemeenten’ op mulierinstituut.nl
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