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Kennisnemen van:
Het Actieplan Uniek Sporten, ontwikkeld om sporten en bewegen voor inwoners met een
beperking nog beter te kunnen stimuleren en faciliteren.
Aanleiding
In Meierijstad geloven we in de kracht van sport. De overtuiging dat sporten en bewegen bijdraagt
aan een beter leven vormt de basis van onze sportambities. Maar sporten en bewegen is niet voor
iedereen een vanzelfsprekendheid. De sportdeelname van inwoners met een beperking blijft
namelijk achter ten opzichte van de sportdeelname van inwoners zonder beperking. Daarom
hebben we in onze sportnota een actielijn uitgewerkt waarin we stellen dat we een aantrekkelijk
sportaanbod willen ontwikkelen voor iedereen. Een van de acties die daarbij genoemd werd is het
ontwikkelen van plannen betreffende het sporten voor inwoners met een beperking.
Als koplopergemeente op het gebied van de inclusieve samenleving hebben wij een ideaalbeeld
voor ogen. Dat is binnen het bestek van het thema uniek sporten een sportwereld waarin iedereen
mee kan doen, jong of oud, met of zonder beperking. Met een sportaanbod dat gelijke tred houdt
met eenieders mogelijkheden en sportvoorzieningen waarop elke sporter deze mogelijkheden
optimaal kan gaan ontwikkelen en benutten.
Het Actieplan Uniek Sporten geeft een beeld van de behoeften van inwoners met een beperking,
als ook het bestaande aanbod, en probeert door middel van acties op het gebied van
samenwerking, opleiding, aanbod, inclusie en voorzieningen vraag en aanbod dichter bij elkaar te
brengen.
Kernboodschap
De ondersteuningsbehoefte van sporters met een beperking is variabel en afhankelijk van het
type beperking. Hier kunnen we zoals verwacht geen algemene conclusies aan verbinden. Echter,
de motieven of wel of niet te gaan sporten en de ondersteuningsbehoefte van de verschillende

groepen geeft ons een goed beeld van de vraag. Zo zien we bijvoorbeeld dat zwemmen de meest
populaire sport is voor inwoners met een chronische aandoening, een trainer/coach die rekening
houdt met de (on)mogelijkheden van de sporter een veelgenoemd item is voor eenieder en dat
toegankelijkheid nu een reden is voor inwoners met een lichamelijke beperking om niet te gaan
sporten. Allemaal inzichten die we in het actieplan vertaald hebben in concrete acties.
Er is met verschillende sportverenigingen gesproken over de ondersteuning die we als gemeente
kunnen bieden bij het organiseren van nieuw sportaanbod voor inwoners met een beperking.
Sportverenigingen die activiteiten (willen gaan) organiseren hebben ondersteuning nodig bij de
werving van sporters, opzet van activiteiten, vervoer en stimuleren van inclusie binnen de
vereniging. Deze hulp willen we gaan bieden.
Vooral voor sporters met een verstandelijke beperking is al relatief veel sportaanbod. Dit wordt
vaak georganiseerd door reguliere sportverenigingen, en in sommige gevallen ook door
(para)medische organisaties en sportverenigingen speciaal voor inwoners met een beperking.
Voor inwoners met een lichamelijke beperking is nog wat minder sportaanbod. Sporttrajecten voor
deze doelgroep zijn vaak dusdanig specialistisch van aard dat het voor een reguliere
sportvereniging maar amper mogelijk is om dit te organiseren. Echter, de gemeentelijke
buurtsportcoaches kunnen samen met sociaalmaatschappelijke- en zorgpartners het wel mogelijk
maken om sportaanbod te ontwikkelen voor deze groepen. Met deze partners willen we een
aantal nieuwe sporttrajecten op gaan zetten.
Een uitgebreid overzicht van de behoeften van sporters met een beperking, het bestaande
aanbod en de acties die we uit gaan voeren is te vinden in bijgaand Actieplan Uniek Sporten.
Communicatie
Het Actieplan Uniek Sporten is tot stand gekomen door middel van een uitgebreid
participatietraject. Het resultaat is en wordt besproken met de participanten, maar ook met andere
sporters, verenigingen en relevante partners uit de sportwereld van Meierijstad en omstreken.
Daarnaast wordt het in Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) verband besproken met
omliggende gemeenten en wordt er aandacht voor diverse initiatieven gevraagd door middel van
de gemeentelijke communicatiekanalen en de pers.
Participatie
Gedurende de totstandkoming van dit actieplan zijn we intensief bezig geweest met het
inventariseren van de vraag en het aanbod in Meierijstad, en omgeving. Om de vraag te
achterhalen hebben we een behoeftenonderzoek uitgevoerd onder inwoners met een beperking in
Meierijstad. Inwoners hadden de mogelijkheid om een online enquête in te vullen. Maar onze
sportcoaches zijn ook met laptop in de hand langs geweest bij sociaalmaatschappelijke
organisaties om daar samen met inwoners enquêtes in te vullen. Wel 255 sporters hebben
deelgenomen aan het onderzoek. Naast dit behoeftenonderzoek zijn een aantal diepte-interviews
afgenomen met sporters.
Om een goed beeld te krijgen van het aanbod is een aanbodscan uitgevoerd. Dit heeft ons een
overzicht verschaft van de bestaande sportactiviteiten voor inwoners met een beperking in
Meierijstad. Ook hebben we een aantal diepte-interviews afgenomen met sportverenigingen voor
inwoners met een beperking. Dit om de ondersteuningsbehoefte van sportverenigingen te peilen.
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Uiteindelijk hebben we sporters, verenigingen, sportraad, bedrijven, sociaalmaatschappelijke-,
onderwijs- en zorgorganisaties en andere actoren bij elkaar gebracht onder het mom van een
inspiratiesessie. Tijdens deze inspiratiesessie zijn goede voorbeelden uitgewisseld, en is
nagedacht over de vraag hoe we het sporten voor inwoners met een beperking nog beter kunnen
stimuleren en faciliteren.
Met recht kan gezegd worden dat het Actieplan niet alleen voor, maar ook door sporters,
verenigingen en andere relevante actoren ontwikkeld is.
Duurzaamheid
De acties uit het Actieplan Uniek Sporten dragen bij aan een duurzame sportbeoefening van
inwoners met een beperking.
Financiën
Voor de uitvoering van de verschillende acties wordt enkel gebruik gemaakt van bestaande
budgetten, die al eerder in de begroting zijn verwerkt via bijvoorbeeld de Mijlpalen van Meierijstad
of de Sportnota 'Sportief in Beweging', dan wel middelen vanuit het Nationaal Sportakkoord.
Planning
Niet van toepassing.
Bijlage(n)
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Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad
De secretaris,
De burgemeester
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