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Woord vooraf 
Sport neemt een belangrijke plaats in onze samenleving in. Een groot deel van de bevolking is 

wekelijks met sport bezig: actief als sportbeoefenaar of vrijwilliger, of passief als toeschouwer. Aan 

sport en bewegen wordt door ons allen veel waarde gehecht. Sport vervult diverse positieve func-

ties voor de individuele sporter en voor de samenleving als geheel. Sport geeft plezier en 

persoonlijke voldoening, bevordert de gezondheid en kan een uitstekend middel zijn tot integratie 

van maatschappelijk kwetsbare groepen. Ook voor mensen met een handicap is sport van groot 

belang. Tijdens het sporten ligt de nadruk op wat individueel wél mogelijk is en door samen met 

anderen te sporten kunnen nieuwe contacten worden gelegd. Ook al ontdekken steeds meer 

mensen met een handicap sport en bewegen als vorm van vrijetijdsbesteding, hun sportparticipatie 

loopt nog ver achter op die van de rest van de bevolking.  
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Inleiding 

 
Veel sportverenigingen die het verzoek krijgen een sport- en bewegingsaanbod voor mensen met 

een handicap op te zetten, reageren in eerste instantie vaak terughoudend. Onwetendheid en 

onbekendheid ten aanzien van de doelgroep zijn daarvan veelal de oorzaak. Op vele vragen zal 

naar een antwoord worden gezocht: 

 

• Wie halen we in huis? 

• Hoe zullen onze leden reageren?  

• Welk sportaanbod kunnen wij mensen met een handicap bieden?  

• Wat kunnen en willen mensen met een handicap?  

• Wat moeten onze trainers en begeleiders in huis hebben?  

• Moeten we onze accom¬modatie aanpassen?  

• Zijn er medische vragen waar we rekening mee moeten houden?  

• Kost het extra geld?  

• Is onze verzekering toereikend? 

• Kan iemand ons helpen? 

 

Deze reader met plan van aanpak biedt schaatsverenigingen een handleiding voor het opzetten 

van een G-afdeling binnen de vereniging voor G-schaatsen en G-Inline-skaten. Overal waar in deze 

reader schaatsen staat vermeld, wordt natuurlijk ook Inline-skaten bedoeld. 
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Missie en doelstelling van de KNSB 

 
Voorwoord  

 

Het is belangrijk om verenigingen en sporters te ondersteunen om de uitoefening van G- sport 

mogelijk te maken.  

 

Het klinkt misschien als toekomstmuziek, maar het zou mooi zijn als ook het schaatsen zich meer 

kan laten zien op het gebied van G-sporten, zoals dat nu ook al gebeurt in andere wintersporten.  

 

Zowel voor mensen met een verstandelijke, als een lichamelijke beperking zou het een fantastische 

mogelijkheid zijn om iedere sport die ze willen te kunnen beoefenen. 

Sporters met een handicap, die nooit opgeven en doorgaan waar anderen zouden stoppen en die 

echt bewijzen dat ze ondanks alles, maar met veel doorzettingsvermogen, toch winnaars kunnen 

worden. 

 

Arie Koops - Directeur Sport 

 

“Verenigingen en KNSB hebben hierbij een gezamenlijk doel!” 

 

Missie 

De KNSB laat zich leiden door strategisch plan “De KNSB op weg naar 2020”. Vanuit dit plan is het 

er een duidelijke ambitie uitgesproken.  

 

“De KNSB streeft er naar dat het actief beoefenen van het schaatsen en inline-skaten voor 

iedereen, overal een leven lang toegankelijk is en blijft” 

 

Doelstellingen 

De komende jaren wil de KNSB ondermeer gezamenlijk met haar verenigingen de volgende 

doelstellingen realiseren: 

• Meer aanbod voor gehandicapten op verenigingsniveau 

• Versterken en ondersteunen van het huidige G-aanbod 

• Organiseren en ondersteunen van activiteiten en evenementen (door diverse organisaties) 

voor gehandicapten 

• Integratie G-aanbod binnen het reguliere aanbod 

• Integratie van het G-skaten 

 

Binnen dat kader wil de KNSB schaatsverenigingen stimuleren en extra ondersteunen bij het 

aanbieden van een aangepast schaatsaanbod. 
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G-schaatsers in de vereniging 

 
Wie zijn de G-schaatsers? 

De categorie G-schaatsers staat voor een categorie schaatsers die net even meer aandacht en/of 

begeleiding nodig hebben. Sportbeoefening is voor deze categorie om uiteenlopende redenen 

belangrijk. Naast sociale contacten en plezier speelt zeker de gezondheid een belangrijke rol. Ook 

is sportbeoefening belangrijk voor het op peil houden of verbeteren van kracht, conditie en 

mobiliteit. 

 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen mensen met een lichamelijke handicap en mensen met een 

verstandelijke handicap. 

 

Lichamelijke handicap* 

Er bestaan tussen mensen met een lichamelijke handicap grote verschillen. De aard en de ernst 

van de handicap verschilt van persoon tot persoon.  

Er zijn mensen met een motorische handicap, bijvoorbeeld met een amputatie, dwarslaesie,  

cerebrale parese (o.a. spasticiteit) of spierziekte. Daarnaast zijn er mensen met een zintuiglijke 

handicap, die doof, slechthorend (auditieve handicap), blind of slechtziend (visuele handicap) zijn. 

 

Verstandelijke handicap* 

De omschrijving ‘mensen met een verstandelijke handicap’ verwijst naar een groep mensen die 

onderling enorm van elkaar verschilt. Het gaat om mensen die vanwege een verstandelijke 

handicap altijd enige begeleiding nodig zullen hebben. De aard en de mate van begeleiding loopt 

uiteen, afhankelijk van ieders individuele mogelijkheden. 

Sommige mensen met een verstandelijke handicap wonen zelfstandig en krijgen slechts enkele 

uren per week advies, bijvoorbeeld met betrekking tot financiële zaken. Anderen wonen in een 

instelling en hebben dag en nacht verzorging nodig.  

 

Sportervaring 

De sportervaringen van de sporter - diens sportverleden dus - vormen een handig hulpmiddel om 

hem/haar beter te kunnen begeleiden. Heeft de betreffende sporter al eerder gesport of is dit de 

eerste keer? Heeft deze sporter vóór zijn handicap deze tak van sport ook beoefend? Of was de 

¬sporter vroeger lid van een andere vereniging? 

Op basis van de sportervaring kunnen sporters worden ingedeeld in: 

• Beginnende sporters 

• Herintredende sporters  

• Gevorderde sporters 

 

 

 

 
*Voor meer informatie over verschillende handicaps zie de bijlage achterin 
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Beginnende sporters zijn sporters die geen of nauwelijks sportervaring(en) hebben. 

Dit kunnen dus sporters zijn die: 

• Vanaf hun geboorte of vroege jeugd beperkingen hebben. Deze groep heeft vaak weinig 

ervaring met sporten. De ervaringen die ze hebben, zijn veelal negatief. 

• Voor hun ongeluk of ziekte nooit hebben gesport. Deze categorie krijgt er vaak pas na 

een revalidatieprogramma plezier in om sportief bezig te zijn. Een groot deel van deze 

beginnende sporters ‘moeten’ ook sporten van de dokter of fysiotherapeut. 

 

De sportleider zal beginnende sporters veel moeten stimuleren en hen waarschijnlijk ook daadwer-

kelijk helpen en begeleiden. Dit kan variëren van het helpen bij hele praktische zaken tot het 

optreden als gastheer of gastvrouw. 

 

Herintredende sporters zijn sporters die een sportverleden hebben en nu weer willen sporten. Dit 

kunnen dus sporters zijn die: 

 Na hun revalidatie weer willen gaan sporten in een andere sportvorm dan ze voor hun ongeluk 

of ziekte hebben gedaan. 

 Na hun revalidatie weer willen gaan sporten in dezelfde sportvorm als ze voor hun ongeluk of 

ziekte hebben gedaan, maar dan wel in aangepaste vorm. 

 Om wat voor reden dan ook een tijdlang niet hebben gesport. 

 
Gevorderde sporters zijn sporters die al langer sporten in deze specifieke sportvorm. 

Omdat de gevorderde sporter vrijwel alles weet over trainingen, accommodatie en ga zo maar door, 

is het alleen nodig te assisteren op basis van een hulpvraag.  

 

Het stellen van de hulpvraag 

De beste hulp kun je geven door simpelweg te doen wat je wordt gevraagd. Niet meer en niet 

minder. Als iemand je vraagt of je de deur wilt openen en je doet dat, dan is die persoon tevreden. 

Zo’n vraag noemen we een hulpvraag. 

 

Waarom de benaming G-schaatsen? 

De G uit G-schaatsen is overgewaaid uit het voetbal, een van de pioniersporten met betrekking 

tot de G-categorie. 

Voordat de G-categorie er was liep de indeling van de voetbalcategorieën tot en met F. De F-jes 

waren de jongste categorie. Toen er een nieuwe categorie benoemd moest worden werd dit dus 

de G. Er is G-voetbal, G-korfbal, G-schaatsen en ga zo maar door! 

Deze categorie schaatsers beoefenen hun sport ongeacht hun niveau, gewoon omdat ze 

regelmatig willen schaatsen.  
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Organisatorische Integratie 

Zo gewoon mogelijk meedoen, dat is de wens van veel mensen met een handicap! 

 

Ook wat betreft hun sportieve vrijetijdsbesteding willen velen gebruikmaken van het voor iedereen 

toegankelijke sport- en bewegingsaanbod. Zij willen een eigen plek bij een gewone sportvereniging. 

Steeds meer clubs spelen gelukkig in op die behoefte en organiseren een sport- en 

bewegingsaanbod voor mensen met een handicap.  
 

Sporten binnen een reguliere vereniging 

Het opzetten van een team of afdeling voor mensen met een handicap binnen de reguliere 

sportvereniging wordt organisatorische integratie genoemd. Voor veel mensen met een handicap 

betekent dit sporten en bewegen bij een gewone club en erbij horen. En daar gaat het uiteindelijk 

om bij integratie. 

 

Bij organisatorische integratie neemt een reguliere sportorganisatie de verantwoordelijkheid op 

zich voor sport en bewegen voor mensen met een handicap. Een reguliere sportvereniging neemt 

individuele sporters, een team of groep gehandicapten op binnen de sportclub.  

 

Bij organisatorische integratie gaat het niet alleen om het beschikbaar stellen van de 

accommodatie en overige verenigingsfaciliteiten. De gehandicapte sporters zijn volwaardig lid van 

de vereniging en hebben dezelfde rechten en plichten als ieder ander lid.  

Ideaal is het als de overige leden van de sportvereniging de gehandicapte sporters accepteren als 

volwaardig lid en interesse tonen, door bijvoorbeeld naar hun trainingen en wedstrijden te kijken. 

 

Activiteitenaanbod  

Aangepast of normaal? 

Uitgangspunt bij de maatschappelijke integratie van mensen met een handicap is het 

normalisatieprincipe. Dit principe heeft als uitgangspunt dat mensen met een handicap zo normaal 

mogelijk worden benaderd. Zij hebben recht op een leven dat zoveel mogelijk in de buurt ligt van 

mensen zonder handicap. Gelijkwaardigheid is het uitgangspunt. Er wordt niet uitgegaan van 

beperkingen, maar van de mogelijkheden en behoeften van mensen met een handicap.  

 

Bij het aanleren van schaatsvaardigheden dient het accent niet te liggen op de beperking, maar op 

datgene wat binnen de mogelijkheden ligt. Ook bij schaatsen gaat men uit van het normale: de 

regels, technieken en tactieken die gebruikelijk zijn binnen de reguliere sport. Dit betekent dat deze 

alleen waar nodig worden aangepast aan individuele mogelijkheden en behoeften.  
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Materialen en spelregels 

Over het algemeen zullen de gebruikte materialen niet of nauwelijks afwijken van de materialen 

die gebruikt worden in de reguliere sport. Wel wordt er in grote mate gebruik gemaakt van 

schaatsrekjes die ondersteuning kunnen bieden aan de G-schaatser. 

 

 
 

Coaching en begeleiding  

Trainingen  

De nadruk van de aanpassingen ligt vooral op het terrein van training en begeleiding. Affiniteit met 

de doelgroep is een eerste vereiste voor het sporttechnisch kader dat zich ontfermt over sporters 

met een handicap. Daarnaast is specifieke deskundigheid wenselijk. Training geven aan mensen 

met een handicap is niet hetzelfde als training geven aan reguliere sporters. Om overbelasting en 

blessures te voorkomen is het belangrijk dat de trainer/begeleider op de hoogte is van de 

noodzakelijke medische achtergronden die van belang zijn bij het schaatsen. Men kan dan een 

juiste inschatting maken van de mogelijkheden van de schaatser en de training daarop aanpassen. 

Daarnaast vraagt de begeleiding en omgang met sporters met een handicap om specifieke kennis 

en vaardigheden. Het is mogelijk en wenselijk u daar in te laten scholen.  

 

Opleiding 

Dit kan onder meer via de opleiding Schaats-begeleider niveau 1 voor  mensen met een beperking 

(SB-1G) die de KNSB aanbiedt. De opleiding Schaats-begeleider niveau 1 ondersteunt 

schaatsleiders of trainers van een hoger niveau bij het geven van schaatslessen, trainingen, 

wedstrijden, diplomaschaatsen en andere sportieve activiteiten. Een vereniging kan soms ook 

assistentie krijgen van een persoon die werkzaam is in de gehandicaptenzorg of van een ouder van 

een gehandicapt kind. Behalve in kwalitatieve zin is er zeker ook in kwantitatief opzicht sprake van 

aanpassing. Omdat de begeleiding van gehandicapten veel intensiever is, zijn er ook meer mensen 

nodig. 
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Wedstrijden 

Voor G-schaatsers met een verstandelijke handicap worden er regelmatig toernooien 

georganiseerd door Special Olympics Nederland. Special Olympics Nederland maakt onderdeel uit 

van Gehandicaptensport Nederland. Meer informatie hierover kunt vinden  

op de website www.specialolympics.nl. Daarnaast organiseren verenigingen ook zelf toernooien en 

wedstrijden zoals de eigen clubkampioenschappen waar G-schaatsers aan kunnen deelnemen.  
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Plan van aanpak - Organisatorische integratie 

 

Hieronder wordt een plan van aanpak gepresenteerd voor werving en behoud van leden met een 

handicap. Een vereniging kan hiermee zelfstandig aan de slag gaan. Maar, zoals eerder gezegd, 

verdient het aanbeveling om ook de hulp in te roepen van de KNSB. De vereniging staat er dan niet 

alleen voor. Belangrijke beslissingen, bijvoorbeeld over het al dan niet starten van een 

ledenwervingscampagne, kunnen dan samen worden genomen. Tevens kunnen er contacten 

worden gelegd met verenigingen die al een specifiek aanbod voor gehandicapten verzorgen. 

 

Fasen 

Het plan van aanpak is bedoeld als handreiking voor verenigingen. Het biedt een uiteenzetting van 

organisatorische en strategische aspecten en praktische tips. Het plan gaat uit van een viertal 

opeenvolgende fasen:  

 

I      Oriëntatie en voorbereiding  

• Draagvlak creëren in de vereniging 

• Analyseren van de situatie (vereniging en omgeving) 

• Bepalen van de doelgroep en doelstelling formuleren 

 

 

II    Planning van activiteiten  

• Planning maken en taken verdelen (instellen van een werkgroep) 

• Kosten ramen en dekken 

• Ondersteuning en samenwerking zoeken 

 

III   Uitvoering van activiteiten  

• Kader voorlichten, leden informeren 

• Gehandicapten informeren en interesseren 

• Leden behouden  

• Kennismakingsactiviteiten organiseren 

• Leden inschrijven 

 

IV   Afronding  

• Evalueren 

• Continueren 

 

In elke fase worden enkele aandachtspunten genoemd, die voor een vereniging van belang kunnen 

zijn bij het bereiken van het uiteindelijke doel. Hoewel de verschillende fasen elkaar opvolgen, geldt 

dit niet per se voor de aandachtspunten. Het plan biedt geen blauwdruk voor een succesvolle 

werving van gehandicapte leden. Iedere vereniging zal het plan moeten aanpassen aan de eigen 

unieke situatie. 
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Fase I: Oriёntatie en voorbereiding  

In deze fase komen de volgende aandachtspunten aan de orde: 

 Draagvlak creëren in de vereniging 

 Analyseren van de situatie (vereniging en omgeving) 

 Doelgroep bepalen en doelstelling formuleren 

 

Draagvlak creëren  

Het opzetten van een sport- en bewegingsaanbod voor mensen met een handicap binnen een 

reguliere vereniging kost relatief veel inspanning en is niet van de ene op de andere dag te 

realiseren. De vereniging moet er achter staan. Het initiatief om een team of afdeling voor mensen 

met een handicap op te zetten is in veel gevallen afkomstig van één van de leden, bijvoorbeeld van 

iemand die zelf een gehandicapte zoon of dochter heeft of van iemand die werkzaam is in de 

gehandicaptenzorg. Soms heeft de vereniging al één of meer mensen uit die doelgroep in haar 

ledenbestand. 

Het is van belang dat het initiatief door de hele vereniging wordt gedragen. Niet ieder lid zal 

enthousiast reageren. Goede voorlichting is cruciaal om weerstanden en misverstanden weg te 

nemen. 

 

Analyseren van de situatie 

Voordat men begint met het opzetten van sport- en bewegingsactiviteiten en het werven van 

deelnemers, is het van belang om de eigen situatie in kaart te brengen en om een 

omgevingsanalyse te maken. Bij zo’n haalbaarheidsanalyse kunnen diverse vragen worden gesteld.  

 

Analyse eigen situatie 

• Heeft de vereniging al gehandicapte leden? Sporten deze samen met de reguliere 

sporters of in een aparte groep? Hoe zijn de ervaringen? Waren aanpassingen nodig? 

Hoe verloopt de integratie? 

• Zijn er mensen in de vereniging die affiniteit hebben met de doelgroep? Kan daar een 

beroep op worden gedaan? Kan ook in de toekomst op hen worden gerekend? 

• Kan de vereniging over voldoende vrijwilligers beschikken voor het opzetten van een 

afdeling gehandicaptensport en voor het trainen van de nieuwe leden? Zijn deze bereid 

zich bij te scholen? Kan ook in de toekomst op hen worden gerekend? 

• Hoe is de ligging en bereikbaarheid van de sportaccommodatie? Is de accommodatie 

gemakkelijk met het openbaar vervoer of per auto bereikbaar?  

• Heeft de vereniging voldoende sport- en spelmateriaal beschikbaar en is specifiek 

materiaal nodig? 

• Kan de vereniging over voldoende ijsuren etc. beschikken? Op welke dagen en 

tijdstippen is extra accommodatie benodigd en beschikbaar? 

• Zijn er middelen beschikbaar of kunnen er bronnen worden aangeboord om de 

eventuele kosten te kunnen dekken? 

 

Omgevingsanalyse 

• Zijn er voldoende gehandicapten in de buurt die gebruik kunnen en willen maken van 

het aanbod bij de club? Waar en hoe zijn deze mensen te bereiken? 
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• Welke andere sportverenigingen in de regio organiseren sport- en bewegingsactiviteiten 

voor gehandicapten sporters? Wat hebben zij te bieden? Wat is hun bereik? Wat zijn 

hun ervaringen? 

• Zijn er in de regio gehandicaptensportorganisaties (verenigingen en stichtingen)? Welk 

sportaanbod hebben zij? Wat is hun bereik? 

• Bestaat de kans dat de sportclub met het nieuwe initiatief bestaande sport- en 

bewegingsactiviteiten bij andere organisaties ondermijnt? 

• Welke organisaties en instellingen zijn werkzaam op het gebied van de zorg voor 

gehandicapten? 

• Is het mogelijk om met bovenstaande organisaties samen te werken? 

• Hoe is het beleid van de gemeente ten aanzien van gehandicaptensport? Welke hulp 

kan de vereniging van de gemeente verwachten? 

 

Doelgroep bepalen en doelstelling formuleren 

Voordat de vereniging van start gaat met het opzetten van een aanbod aangepast schaatsen, moet 

duidelijk zijn op wie de vereniging zich wil gaan richten en welke doelstelling de vereniging met het 

aanbod wil nastreven. 

Voor het vaststellen van de doelgroep en het formuleren van de doelstelling moeten verschillende 

afwegingen worden gemaakt: 

• Is de vereniging geïnteresseerd in het opzetten van een G-afdeling voor lichamelijk 

gehandicapten of verstandelijk gehandicapten, of voor beide groepen? 

• Hoeveel nieuwe leden wil de vereniging in eerste instantie werven? 

• Is het schaatsaanbod voor mensen met een handicap recreatief van aard of zal ook 

aan wedstrijden en toernooien worden deelgenomen? 

• Hoe wordt de integratie van gehandicapte schaatsers binnen de vereniging nagestreefd 

en op welke terreinen? 

 

Tussentijdse evaluatie: wel of niet aan de slag? 

• Op basis van de tot nu toe verzamelde gegevens zal de vereniging tot een besluit 

moeten komen om wel of niet aan de slag te gaan. Er zal moeten worden afgewogen of 

de inspanningen voldoende kans van slagen hebben en of een afdeling G-schaatsen 

binnen de vereniging levensvatbaar is en ook in de toekomst zal kunnen blijven 

voortbestaan. Als de uitkomst van dit haalbaarheidsonderzoek positief is, dan kan er 

worden gestart. Het is verstandig om een speciale werkgroep in te stellen die de 

plannen gaat uitvoeren. 

 

Fase II: Planning van activiteiten 

 
In deze fase komen de volgende aandachtspunten aan de orde: 

 Planning maken en taken verdelen 

 Kosten ramen en dekken 

 Ondersteuning en samenwerking zoeken 

 

 

 



 

 
15 

 

Planning maken en taken verdelen 

Als er nog geen werkgroep is geformeerd, is het verstandig deze nu in het leven te roepen. Meestal 

ontstaat zo’n werkgroep vanzelf, wanneer een aantal enthousiaste leden in de beginfase bij elkaar 

komt om de ideeën te bespreken. In deze fase komt het er op aan om onderling de taken te 

verdelen en een goede planning van activiteiten te maken. Het bestuur moet weten wie zich 

waarvoor inzet. Er zal ook een aanspreekpunt binnen de vereniging moeten zijn voor iedereen die 

meer over het project wil weten. 

 

Taken voor de werkgroep: 

• Leggen en onderhouden van contacten met externen (KNSB, Gehandicaptensport 

Nederland, instellingen voor gehandicapten, gemeente, ouders / begeleiders etc.). 

Lokaal contact met gehandicapten organisaties is belangrijk om in contact te komen 

met de doelgroep 

• Promotie en publiciteit (zowel intern als extern) 

• Ledenwerving 

• Technisch beleid (inhoud van het aangepast schaatsenaanbod, accommodatie en 

materiaal, technisch kader) 

• Subsidie- en fondsenverwerving 

 

Wanneer de taakverdeling in de werkgroep is vastgesteld, is het zaak om de ideeën uit te werken 

in een actieplan. Hierin moet duidelijk staan wie welke activiteit wanneer uitvoert, met welke 

middelen en met welke maximale kosten. 

In het actieplan moeten in ieder geval de volgende zaken aan de orde komen: 

 Doelgroep  

- Op welke categorie mensen met een handicap richt de vereniging zich?  

- Op hoeveel sporters mikt de vereniging? 

 Overleg/samenwerking met andere instellingen en organisaties  

- Vindt overleg plaats of wordt samenwerking gezocht met anderen?  

- Zo ja, met wie? 

 Kader  

- Hoeveel kaderleden heeft de vereniging nodig en voor welke taken?  

- Over welke deskundigheid moeten zij beschikken?  

- Wie zouden voor deze taken interesse hebben?  

- Wat wordt er gedaan om het kader te behouden?  

- Hoe wordt het kader geïnformeerd en geïnstrueerd? Dienen zij gecertificeerd te zijn, 

door middel van het volgen van cursussen of opleidingen op dit gebied? 

 Promotie/publiciteit  

- Hoe wordt de doelgroep benaderd?  

- Met welke boodschap en welke middelen?  

- Welke personen en/of organisaties worden daarbij ingeschakeld?  

- Welke andere mensen/instanties moeten op de hoogte worden gebracht?  

- Hoe worden de leden op de hoogte gebracht van het project? 

- Hoe worden de ouders/begeleiders van de nieuwe leden geïnformeerd over het 

sportaanbod?  
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 Aangepast schaatsen  

- Welke activiteiten worden georganiseerd om de doelgroep te informeren over de 

mogelijkheid voor aangepast schaatsen en te interesseren voor het lidmaatschap van 

de club?  

 Accommodatie  

- Welke eisen worden gesteld aan de accommodatie? 

 Materiaal  

- Welk materiaal is nodig? Te denken valt aan aangepaste schaatsen, schaatsrekjes, 

helmen etc.  

- Is materiaal voorhanden of moet het worden aangeschaft? 

 Begroting  

- Welke inkomsten en uitgaven zijn er?  

- Hoe kunnen eventuele kosten worden gedekt?  

- Welke externe financieringsbronnen kunnen worden aangeboord?  

- Wat is de hoogte van de contributie? 

 Organisatorische integratie in de vereniging  

- Hoe worden de nieuwe leden geïnformeerd over de activiteiten van de vereniging?  

- Op welke wijze zullen zij worden geïntegreerd in de vereniging?  

- Hoe worden ouders/begeleiders betrokken bij de vereniging? 

 Evaluatie  

- Hoe en wanneer wordt getoetst of alles volgens plan loopt, of dat het plan moet worden 

bijgesteld?  

- Wanneer wordt geëvalueerd en hoe vaak? 

 

Kosten ramen en dekken 

Een sportaanbod opzetten voor gehandicapten zal altijd gepaard gaan met enige kosten.  

Mogelijke kosten zijn bijvoorbeeld:  

• Overhead (porto-, telefoon-, reiskosten, etc.)  

• Vervaardiging en verspreiding van promotiemateriaal (folders, affiches, posters) 

• Huur van de accommodatie 

• Vergoeding van trainers en begeleiders 

• Kennismakingsactiviteiten  

• Overige kosten  

Eventueel komen daar nog kosten bij voor de aanschaf van aangepast sport- en spelmateriaal en 

uitgaven voor vervoer.  

 

De vereniging zal voor een groot deel de kosten zelf moeten dragen. Maar er bestaan 

mogelijkheden om externe geldbronnen aan te boren. Het is zeker de moeite waard om op een 

rijtje te zetten bij welke instanties of organisaties de vereniging zou kunnen aankloppen voor een 

financiële bijdrage. 

 

Ondersteuning en samenwerking zoeken 

Hoewel bij organisatorische integratie de verantwoordelijkheid van het sportaanbod voor 

gehandicapten bij de sportvereniging ligt, is het raadzaam samenwerking te zoeken met andere 

instanties of organisaties. De schaatsvereniging beschikt over de nodige sporttechnische kennis 
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en heeft wellicht de beschikking over de accommodatie. Specifieke kennis over de doelgroep is in 

de meeste gevallen nog niet of nauwelijks aanwezig. Verschillende instanties kunnen behulpzaam 

zijn: 

 

KNSB 

De KNSB is de eerste organisatie waar verenigingen hun vragen met betrekking tot  

G-schaatsen kunnen neerleggen. De KNSB stimuleert en ondersteunt verenigingen die een aanbod 

aangepast schaatsen voor mensen met een handicap al verzorgen of willen gaan opstarten.  

 

De ondersteuning van de KNSB bestaat concreet uit de volgende aspecten: 

 Advies en ondersteuning bij het opzetten van G-aanbod. Deze reader met een plan van 

aanpak maakt onderdeel uit van de ondersteuning vanuit de KNSB. 

 Het organiseren van activiteiten voor deze doelgroep. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de KPN 

Junior Schaatsclub en het School-skaten. 

 De KNSB biedt de opleiding Schaats-begeleider 1 voor mensen met een beperking (SB-1G) 

aan. 

 Er is een website met informatie over het G-schaatsen en de activiteiten die georganiseerd 

worden. (www.knsb.nl/doelgroepen-aanbod/g-schaatsen)  

 

Gehandicaptensport Nederland 

Bij Gehandicaptensport Nederland zijn zo’n 400 sportverenigingen aangesloten. Veel van deze 

verenigingen zijn opgericht voor sporters met een handicap, maar er zijn ook steeds meer reguliere 

sportverenigingen waar gehandicapten lid zijn. Zo’n 30.000 mensen met een handicap of 

chronische aandoening sporten of bewegen regelmatig. Individueel of in een team, in 

verenigingsverband of ongeorganiseerd wanneer het je zelf uitkomt. Net zoals iedereen, sporten 

mensen met een handicap voor hun ontspanning en plezier. Daarnaast zijn er sporters die tot het 

uiterste gaan en topprestaties leveren. Zij strijden op nationaal of internationaal niveau om de 

hoogste plaatsen. Hoogtepunt in de topsport zijn de Paralympische Spelen waar sporters met een 

lichamelijke handicap aan deelnemen. Sporters met een verstandelijke handicap kunnen 

deelnemen aan Special Olympics evenementen.  

Dit zijn breedtesportevenementen waaraan alle sporters met een verstandelijke handicap kunnen 

meedoen, ongeacht hun prestatieniveau.  
 

De begeleiding van en omgang met sporters met een handicap of chronische aandoening vraagt 

om specifieke kennis en vaardigheden van kader. Afhankelijk van de situatie kunnen aanpassingen 

nodig zijn in de sport- of bewegingsactiviteit en/of de omgang met de sporters. Aanpassingen 

waarvan het begeleidend kader op de hoogte moet zijn en mee om moet weten te gaan.  

Gehandicaptensport Nederland biedt verenigingen de mogelijkheid om het kader op te leiden en 

sporters te laten classificeren.  

Provinciale sportraden 

De consulenten van de provinciale sportraden kunnen ook ondersteuning bieden bij het opzetten 

van een gehandicaptensportaanbod. Zo’n traject verloopt altijd via de KNSB. Provinciale 

sportraden hebben dikwijls een duidelijk overzicht van wat zich in de regio afspeelt. Zij weten welke 

reguliere sportverenigingen en gehandicaptenverenigingen sport- en bewegingsactiviteiten 

organiseren voor mensen met een handicap. 

http://www.knsb.nl/doelgroepen-aanbod/g-schaatsen
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Provinciale Sportraden 

Gelderse Sport Federatie     SPORT Drenthe 

Sport Fryslân      Sport Service Flevoland 

Huis voor de Sport Limburg    Stichting Sportservice Noord-Holland 

Stichting Sportservice Noord-Brabant   Huis voor de Sport Groningen 

Sportservice Zuid-Holland    Sportservice Midden Nederland 

Stichting Sportraad Overijssel    Sport Zeeland 

 

Gemeenten 

Het beleid ten aanzien van gehandicaptensport verschilt sterk van gemeente tot gemeente. De ene 

gemeente is erg actief op het gebied van gehandicaptensport, de andere gemeente doet er niets 

aan. Slechts bij een paar grote gemeenten is een consulent gehandicaptensport werkzaam bij de 

afdeling Sport & Recreatie. Veelal verlenen gemeenten startsubsidies, subsidies voor het opzetten 

van competities of voor de aanschaf van aangepast materiaal.  

 

Scholen en instellingen 

Via scholen en instellingen voor mensen met een handicap kan een deel van de doelgroep worden 

bereikt. Docenten kunnen een stimulerende rol spelen bij de werving van nieuwe leden. Affiches 

verspreiden en posters ophangen alleen is niet genoeg. Men zou kunnen proberen om leraren en 

vakleerkrachten lichamelijke opvoeding te betrekken bij de werving van deelnemers. Zij kunnen 

kinderen en hun ouders persoonlijk informeren over het sport- en bewegingsaanbod en hen 

aanmoedigen om kennis te maken met de club. 

 

Gezondheidszorg 

Bij artsen en fysiotherapeuten kan bijvoorbeeld informatie worden ingewonnen over de medische 

aspecten van een handicap. 

 

Doelgroeporganisaties 

In het kader van de ledenwerving kunnen verenigingen hun licht opsteken bij instellingen of 

stichtingen die speciaal voor gehandicapten vrijetijdsactiviteiten organiseren. Deze organisaties 

hebben vaak jarenlange ervaring in de omgang met deze doelgroep. 

 

Fase III: Uitvoering van activiteiten 

 

Wanneer alle voorbereidingen zijn getroffen kan eindelijk de uitvoering van de plannen ter hand 

worden genomen. Er moeten voorlichtingsactiviteiten worden opgezet en er moet een 

kennismakingsprogramma worden georganiseerd. Maar uiteindelijk gaat het om werving en 

behoud van gehandicapte leden. 

 

In deze fase komen de volgende aandachtspunten aan de orde: 

• Kader voorlichten, leden informeren 

• Informeren en interesseren van mensen met een handicap 

• Kennismakingsactiviteiten organiseren 

• Leden inschrijven 

• Leden behouden 
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Kader voorlichten en leden informeren 

Het is belangrijk de leden goed te informeren. Dat kan via het clubblad, de website of een aparte 

ledenbrief. Regelmatig aandacht schenken aan de activiteiten is nodig. Mondeling toelichting 

geven op de plannen tijdens een verenigingsavond, zoals een algemene ledenvergadering of een 

kaderbijeenkomst, werkt effectief. Dan kan worden ingegaan op vragen van de overige leden.  

Uitgebreide voorlichting over de opvang van en de omgang met deze sporters is noodzakelijk. 

Vooral het kader dat met hen te maken zal krijgen moet goed worden voorgelicht. 

 

Mensen met een handicap informeren en interesseren 

Bij de ledenwervingscampagne is het in eerste instantie de bedoeling om de doelgroep te 

informeren over de activiteiten van de vereniging en hen te laten kennismaken met het aangepast 

schaatsen. In een later stadium zal dit moeten uitmonden in een lidmaatschap en zullen de 

activiteiten gericht moeten worden op het vasthouden van deze nieuwe leden. 

 

Het bereiken van de doelgroep is niet altijd even gemakkelijk. Mensen met een handicap leiden 

vaak een leven dat zich afspeelt binnen de speciale woonvoorzieningen en dagactiviteiten. 

Sportbeoefening is voor velen van hen geen vanzelfsprekende vrijetijdsactiviteit. 

Het beste werkt mond-tot-mond reclame via personen die in contact staan met de doelgroep zoals: 

• Ouders/ familie en verzorgers 

• (Huis)artsen, (fysio)therapeuten 

• Medewerkers sociale werkvoorziening 

• Leerkrachten Speciaal onderwijsscholen  

• Medewerkers revalidatiecentra 

• Medewerkers vrijetijdsinstellingen en activiteitencentra  

 

Naast mond-tot-mond reclame kan ook op andere manieren reclame worden gemaakt: via folders 

en flyers, posters, themanummer clubblad, lokale of regionale (huis-aan-huis) bladen, lokale of 

regionale radio en tv, kabelkrant, wijkkrant en schoolkrant. 

 

Kennismakingsactiviteiten organiseren  

Voordat mensen met een verstandelijke handicap lid worden van de vereniging, zullen ze eerst de 

sfeer willen proeven bij de club. De werkgroep kan de doelgroep op verschillende manieren laten 

kennismaken met het schaatsen en de vereniging:   

• De vereniging kan een open dag of instuif organiseren voor gehandicapten uit de buurt 

van instituten, scholen en instellingen 

• De vereniging kan een sportdag houden voor leerlingen van Speciaal Onderwijs scholen  

• Op scholen, instellingen en woonvoorzieningen kunnen gastlessen worden verzorgd 

• De vereniging kan een demonstratie(wedstrijd) of clinic laten verzorgen door andere 

clubs met een afdeling voor mensen met een verstandelijke handicap en hiervoor op 

ruime schaal uitnodigingen versturen 

• De vereniging kan uitnodigingen verspreiden om gratis en vrijblijvend een aantal weken 

bij de vereniging te komen trainen 

 

Randvoorwaarden voor kennismakingsactiviteiten zijn: 

• Aansluiten bij mogelijkheden, wensen en behoeften van de potentiële deelnemers 

• Bepalen met welk doel de activiteiten georganiseerd worden  
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• Zo laag mogelijke kosten, liefst gratis 

• Het aanbod dient mede de sociale contacten te bevorderen. Meenemen van bekenden, 

familie en vrienden moet mogelijk zijn 

• Niet eenmalig, maar met (wekelijks) vervolgaanbod 

• Vrijblijvend; tot niets verplichtend 

• Aanwezigheid van enthousiaste leden 

• Het aanbod dient een recreatief karakter te hebben 

• Aanwezigheid van deskundige begeleiding 

• Bedenken van extra activiteiten die met deze groep uitgevoerd kunnen worden 

 

Leden inschrijven 

Het uiteindelijke doel van de kennismakingsactiviteiten is de deelnemers als lid in te schrijven bij 

de vereniging. Het is belangrijk een vast contactpersoon binnen de vereniging aan te stellen en 

deze met de nieuwe leden een kennismakingsgesprek te laten voeren. Tijdens dit gesprek kunnen 

onderstaande onderwerpen aan de orde komen: 

• Contributie 

• Rechten en plichten lidmaatschap 

• Adressen en telefoonnummers van contactpersonen 

• Medische aspecten 

• Wensen, behoeften en verwachtingen 

• Reilen en zeilen van de vereniging, nevenactiviteiten, vrijwilligerstaken 

• Wedstrijden 

• Trainingen, tijd en plaats 

• Vervoer 

 

Leden behouden 

Wanneer de club er een aantal nieuwe leden bij krijgt, is het belangrijk deze ook te behouden. De 

club zal ervoor moeten zorgen dat zij het daar naar hun zin hebben. Een open houding van de 

overige leden zal daar in belangrijke mate aan kunnen bijdragen. Mensen met een verstandelijke 

handicap worden niet alleen lid van een club om te kunnen sporten, maar ook om erbij te horen. 

Acceptatie en integratie komen niet vanzelf tot stand. Daarvoor moeten alle betrokkenen zich 

inspannen: 

• Informeren over rechten en plichten lidmaatschap  

• Rekening houden met specifieke wensen en mogelijkheden 

• Bevorderen sociale contacten tussen leden en nieuwe leden 

• Onderhouden contacten met de nieuwe leden en hun ouders/verzorgers 

 

Fase IV: Afronden 

 

In deze fase komen de volgende aandachtspunten aan de orde: 

• Evalueren 

• Continueren 
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Evalueren 

Wanneer de eerste echte trainingen zijn gestart en de leden zijn ingeschreven, is het goed om alles 

nog eens op een rijtje te zetten, na te gaan of alles naar wens is verlopen en vast te stellen welke 

zaken in de toekomst aandacht verdienen. 

Evalueren gebeurt in veel gevallen al automatisch, als verschillende mensen in de vereniging 

terloops gevraagd wordt wat zij ervan vinden. Maar het is goed om na afloop van het project om de 

tafel te gaan zitten en systematisch de verschillende stappen na te gaan en de resultaten af te 

zetten tegen de vooraf geformuleerde doelstellingen. Het verdient aanbeveling een aparte 

bijeenkomst te plannen, waar de verschillende betrokken kaderleden zich kunnen laten horen.                                                                                                  

Na afloop van de evaluatie kan een beslissing worden genomen over de te volgen strategie voor de 

toekomst. De continuïteit zal immers gewaarborgd moeten worden. 

 

Onderwerpen voor de evaluatie zijn: 

• Conclusie:  

- Hoe luidt het algemene oordeel over het project? 

• Resultaten project:  

- In hoeverre is de doelgroep bereikt en zijn de doelstellingen gerealiseerd?  

- In hoeverre zijn de verschillende onderdelen van het project geslaagd? 

- Welke factoren en omstandigheden zijn bepalend geweest voor het slagen c.q. 

mislukken van (onderdelen van) het project? 

• Verloop van het project:  

Hoe heeft de werkgroep gefunctioneerd?  

- Hoe was de medewerking binnen de vereniging?  

- Hoe was de medewerking buiten de vereniging?  

- Zijn alle plannen uitgevoerd?  

- Is aan de planning vastgehouden?  

- Is de begroting gehaald? 

• Vervolg: 

- Is het aangepast schaatsen voor mensen met een handicap voldoende ingekaderd in 

het verenigingsbeleid? 

- Zijn er op termijn voldoende opgeleide trainers/begeleiders beschikbaar? 

• Is er ook in de toekomst voldoende animo te verwachten voor het G-schaatsen? 

 

Continueren 

Nu de resultaten bekend zijn en een commissie is ingesteld kan een plan voor de toekomst worden 

opgesteld. Het gaat er nu om de leden te behouden. Organisatorische integratie was het doel en is 

ten dele bereikt door het sportaanbod wat er nu is. Maar het proces van volledige integratie en 

acceptatie zal langer duren. Blijvende aandacht is dus nodig. 

Daarvoor zullen een aantal activiteiten ontwikkeld moeten worden en zal er zorg gedragen moeten 

worden voor: 

• Opzetten van een vast schema van wekelijkse trainingen/lessen 

• Ontwikkelen van een uitwisselingsprogramma met andere verenigingen 

• Opzetten van een competitie of het organiseren van toernooien 

• Van tijd tot tijd bezoeken van activiteiten van andere clubs 
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• Met de vrijwilligers deelnemen aan (bij)scholingscursussen, opleidingen en 

informatiebijeenkomsten van de KNSB en andere instellingen en organisaties.  

• Bevorderen van participatie binnen de vereniging. Gehandicapte leden vragen voor 

diverse klusjes. Vriendschappelijke wedstrijden organiseren 

• Zorgen voor een goed vrijwilligersbeleid 

• Zorgen voor tijdige opvolging van sleutelposities 

• Regelmatig evalueren van meningen van gehandicapten, ouders, vrijwilligers en blijven 

peilen 

• Regelmatig contact onderhouden met externe personen en organisaties 

• De leden met een handicap serieus nemen 

 

 

 

 
 

 


