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Voorwoord 
 

Er wordt vaak gezegd dat sport voor iedereen is. Helaas krijgen mensen met een 

verstandelijke beperking vaak niet dezelfde kansen als ‘normale’ mensen wat betreft sport. 

Verenigingen hebben vaak niet de specifieke kennis in huis die nodig is om deze doelgroep 

te begeleiden, terwijl mensen met een verstandelijke beperking en hun ouders/begeleiders 

niet weten waar ze terecht kunnen om te sporten. Daarnaast zijn de initiatieven die al 

bestaan verspreid en werken niet duidelijk samen. 

 

De aanleiding voor dit rapport was de gezamenlijke oproep van een handvol 

sportverenigingen uit Heiloo om de bovenstaande situatie te verbeteren. Sportraad Heiloo 

heeft zijn oor te luisteren gelegd bij deze verenigingen en is tot de conclusie gekomen dat er 

onderzoek gedaan moest worden naar een mogelijke oplossing en uit dat onderzoek is dit 

rapport voortgekomen. Vanuit mijn sportopleiding is de link naar sport snel gelegd. 

Daarnaast heb ik stage gelopen bij een stichting die mensen met een verstandelijke 

beperking begeleidt met sporten. Vandaar dat ik graag dit onderzoek wilde uitvoeren. 

 

De doelstelling van het rapport is tweeledig: enerzijds het in kaart brengen van de wensen en 

behoeften van twee partijen; de sportverenigingen uit Heiloo en de 

stichtingen/woonvoorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking uit de regio. 

Anderzijds het verkrijgen van inzicht over de vorm en inhoud van een mogelijk sportplatform 

voor mensen met een verstandelijke beperking. 

 

Ik heb bewust gekozen voor alleen mensen met een verstandelijke beperking als doelgroep, 

voornamelijk om het onderzoek te beperken tot een uitvoerbare taak. Tijdens het onderzoek 

is daarnaast gebleken dat dit de handigste doelgroep is om als platform mee te beginnen, 

omdat de sportverenigingen relatief minder hoeven aan te passen dan bij mensen met een 

lichamelijke beperking. Vanwege de beperking van het onderzoek heb ik er ook voor 

gekozen om geen scholen en individuele cliënten op te nemen in het onderzoek. Deze 

groepen zouden eventueel in een vervolgonderzoek benaderd kunnen worden. Tenslotte 

heb ik me in geografisch opzicht gefocust op de plaatsen Heiloo, Alkmaar, Castricum, 

Heemskerk, Beverwijk en Uitgeest. Dit omdat ik de Sportraad adviseer om klein te beginnen 

en vanuit die basis op te bouwen. Daarnaast is er buiten dit gebied al relatief veel structuur 

rondom het sporten voor mensen met een verstandelijke beperking. 
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1. Inleiding 
 
De start van het onderzoek werd vormgegeven door een presentatie die ik gaf aan de 

sportverenigingen die aan hadden gegeven dat ze betrokken wilden zijn bij het platform. 

Tijdens die presentatie kreeg ik veel hulp en daar ben ik de toenmalige aanwezigen nog 

steeds dankbaar voor. Want hun opmerkingen hebben mede de vorm en inhoud van het 

onderzoek bepaald.  

 

In het eerste gedeelte van het onderzoek ben ik vooral bezig geweest met het in kaart 

brengen van de wensen en behoeften van beide partijen. In eerste instantie deed ik dit door 

middel van een digitale enquête, later door verschillende mensen te interviewen. Ik was 

positief verrast door alle medewerking en aanmoedigingen die ik kreeg. Het was voor mijzelf 

en de Sportraad Heiloo een bevestiging dat er genoeg behoefte is voor een sportplatform 

voor mensen met een verstandelijke beperking. 

 

Toen ik eenmaal op een rijtje had wat de wensen en behoeften waren van iedereen, kon ik 

beginnen aan het tweede gedeelte van het onderzoek: de eerste stappen naar een analyse 

over de vorm en inhoud van het mogelijke platform. Hoewel ik aan het begin ambitieus was 

over dit gedeelte van het onderzoek, bleek al snel dat ik had onderschat hoeveel tijd er in dit 

gedeelte gestoken moest worden. Uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om een basisonderzoek 

te verrichten, en alleen de mensen te interviewen die de specifieke kennis bezitten die ik 

nodig vond om als basis te gebruiken. Het is nu de bedoeling dat het vervolgonderzoek 

wordt opgepakt door een nieuwe stagiair van Sportraad Heiloo, net als in een later stadium 

de creatie en marketing van het platform. 

 

Werkwijze 
Voor het onderzoek zijn ongeveer 50 mensen benaderd. Deze groep bestaat uit mensen die 

werkzaam zijn bij sportverenigingen, stichtingen, instellingen en woonvoorzieningen. Met 

opzet is ervoor gekozen om geen scholen en zelfstandig wonende te benaderen, om het 

onderzoek behapbaar te houden. Om dezelfde reden is ervoor gekozen om geen mensen 

met een psychische beperking te benaderen tijdens het onderzoek. 

 

Van de 50 benaderden, hebben 22 mensen op de enquête gereageerd (17 stichtingen, 

woonvoorzieningen en instellingen, 5 sportverenigingen). Van deze 22 mensen zijn er 11 in 

de eerste ronde geïnterviewd. In de tweede ronde interviews zijn in totaal 7 mensen 

ondervraagd. 
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Geografisch gezien beperkt het spel zich tot de plaatsen Heiloo, Alkmaar, Heemskerk, 

Heerhugowaard, Beverwijk en Castricum voor de stichtingen/woonvoorzieningen, en alleen 

Heiloo voor de sportverenigingen. 

 

De indeling van het rapport ziet er als volgt uit: 

- Het rapport begint met een managementsamenvatting, waarin de belangrijkste bevindingen 

uit het rapport staan. 

- Daarna worden door middel van een SWOT-analyse de belangrijkste resultaten van de 

interne en externe analyse van Sportraad Heiloo op een rijtje gezet. 

- Vervolgens worden de belangrijkste resultaten van de enquêtes en interviews uiteen gezet. 

Daarin wordt een duidelijke scheiding gemaakt tussen de wensen en behoeften van iedereen 

(enquêtes en eerste ronde interviews) en de vorm en inhoud van het mogelijke platform. 

- Tenslotte worden een aantal adviezen aan Sportraad Heiloo gegeven op basis van de 

bovenstaande twee onderdelen. Deze adviezen zijn bedoeld als handvatten voor een 

vervolgonderzoek, één die waarschijnlijk meer in detail zal treden over het mogelijke 

platform.  
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2. Managementsamenvatting 
 
In de interne analyse wordt er gebruikt gemaakt van het 7S model van McKinsey, bestaande 

uit de onderdelen: Systems, Structure, Skills, Shared Values, Strategy, Style en Staff. In de 

externe analyse wordt gebruikt gemaakt van een Macro analyse, waarin de kansen en 

bedreigingen op Demografisch, Economisch, Sociaal-Cultureel, Technologisch, Ecologisch 

en Politiek. Ook wordt een Meso analyse gemaakt, gebaseerd op het 5-krachten model van 

Porter. Daarin wordt gekeken naar de verschillende krachten van concurrenten, partners, 

klanten, leveranciers en substituten, waarbij de laatste twee uit het rapport zijn weggelaten. 

De belangrijkste resultaten uit de interne en externe analyse zijn verwerkt in de volgende 

SWOT-analyse. 

 

Strengths: 

- Flexibele organisatie door platte structuur 

- Combinatie van informaliteit en 

professionaliteit 

- Kennis en vaardigheden op veel 

verschillende gebieden 

- Historisch gezien goede samenwerking 

met gemeente van Heiloo 

- Brede kijk op sport in Heiloo 

- Heiloo is een relatief rijke gemeente 

Weaknesses: 

- Veel taken op schouders van weinig 

mensen 

- Relatief afhankelijk van vrijwilligers 

- Minimale adaptie van social media 

- Geen ruimte om uit te breiden buiten 

Heiloo 

 

Opportunities: 

- Sporten voor ouderen wordt steeds 

populairder 

- Meer aandacht voor mensen met een 

beperking in de sport 

- Maatschappelijke functie van 

sportverenigingen wordt steeds belangrijker 

- Sport wordt verlegd naar de buurt(kans 

voor meer subsidies) 

- Steeds meer aandacht voor mensen met 

overgewicht 

Threads: 

- In de toekomst minder jongeren in Heiloo 

- Koopkracht van inwoners Nederland is 

gedaald 

- Nieuwe, frisse sporten vaak niet in 

verenigingsverband georganiseerd 

- Aantasting van het milieu door sport komt 

steeds meer aan het licht 

- Nieuwe gemeenteraad in Heiloo 
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De belangrijkste resultaten uit de enquête: 

- Er is over het algemeen een positieve interesse in een sportplatform voor mensen met een 

beperking. Ook is de interesse in verschillende sporten en de dagen waarop de cliënten 

zouden kunnen sporten verdeeld. Al is de zaterdag wel duidelijk de dag waarop de meeste 

cliënten vrij zijn. 

- De begeleiding van de sporten moet volgens de geënquêteerden komen van meerdere 

partijen, voornamelijk de sportvereniging en de stichting/woonvoorziening.  

- De maximale reisafstand voor de cliënten ligt bij de meeste ondervraagden op 0-10 

kilometer. Ook willen de ondervraagden graag dat de cliënten zoveel mogelijk geïntegreerd 

worden met mensen zonder beperking. 

 

De belangrijkste resultaten uit de interviews zijn als volgt: 

- De twee belangrijkste obstakels voor het platform zijn financiën en vervoer. Het probleem 

van financiën is tweeledig; enerzijds de geringe inkomsten van de cliënten en de benarde 

financiële positie van veel stichtingen en woonvoorzieningen, anderzijds de financiële crisis 

en de daarbij behorende teruglopende persoonsgebonden budget. Sportraad zou dit 

(gedeeltelijk) kunnen verhelpen door meer subsidie los te krijgen van de Gemeente of de 

Provincie, en door alternatieve manieren van financiering, bijvoorbeeld door fondsenwerving 

en crowdfunding. 

- Het probleem van het vervoer zit in het feit dat veel cliënten relatief immobiel zijn en veelal 

afhankelijk zijn van anderen voor hun vervoer. Op dit moment gebeurt dit vaak via een extern 

taxibedrijf, wat niet altijd goed loopt. Taxi’s komen te vroeg, te laat of komen soms helemaal 

niet opdagen. Dit zou in Heiloo opgelost kunnen worden door een deal te maken met de 

lokale buurtbus. Buiten Heiloo zal er alsnog gewerkt moeten worden met een taxibedrijf. 

Belangrijk daarbij is wel dat er vanaf het begin goede afspraken worden gemaakt met het 

bedrijf, zodat er hopelijk minder problemen zullen ontstaan met het vervoer. 

- De stichtingen uit Heiloo die te maken hebben met mensen met een verstandelijke 

beperking, beschouw ik niet als concurrenten. Het platform zal zich vooral bezig houden met 

sportverenigingen en stichtingen/woonvoorzieningen en de stichtingen zouden een 

ondersteunende rol kunnen spelen. 

- Voor de cliënten is het belangrijk dat de begeleiding geduld heeft, kalmte uitstraalt en goed 

weet in te schatten wat de cliënten aankunnen. Ook is het handig om clinics te geven van de 

sporten, waardoor de cliënten op een rustige en veilige manier kennis kunnen maken met de 

sport. 

 

De deels daarop gebaseerde adviezen zijn als volgt: 

- Financiën 
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1. Fondsen werven door de kennis te gebruiken van de penningmeester van Sportraad 

Heiloo. Hij heeft verstand van dit onderdeel en zou kunnen helpen om extra financiële steun 

te krijgen. 

2. Samenwerking aangaan met stichtingen als Stichting Kees en Stichting Dolfinn. Zij bieden 

financiële steun aan initiatieven voor mensen met een verstandelijke beperking. 

3. Kosten verminderen door middel van subsidie vanuit de gemeente. Is haalbaar dankzij de 

hechte samenwerking van Sportraad Heiloo met de gemeente, maar is de optie die ik het 

minst aanraad. 

 

- Vervoer 
1. Binnen Heiloo zou er gebruik gemaakt kunnen worden van de buurtbus uit het dorp. De 

chauffeurs krijgen dan meer mensen om te vervoeren en de cliënten kunnen sneller, 

betrouwbaarder en goedkoper reizen. Voor de Sportraad is hier het voordeel van dat ze 

meer controle hebben over het vervoer van de cliënten. 

2. Buiten Heiloo zou ik aanraden om te praten met een extern taxibedrijf. Het is daarbij 

belangrijk dat er goede afspraken gemaakt worden voor de cliënten 

3. Een mogelijke oplossing voor individuele cliënten zou kunnen bestaan uit 

vrijwilligersvervoer vanuit Stichting Welzijn Heiloo. Zij hebben op dit moment zes vrijwilligers, 

die zowel binnen als buiten Heiloo cliënten vervoeren. 

 

- Clinics 
1. Ik zou Sportraad Heiloo aanraden om, in samenwerking met geïnteresseerde 

sportverenigingen, clinics te organiseren voor de cliënten. Wel is het belangrijk dat de 

stichting/woonvoorziening ervoor zorgt dat er ook vanuit hen genoeg begeleiding meegaat 

naar de sportvereniging.  

 

- Samen/gescheiden sporten 
Er is een mogelijkheid van integratie van cliënten in een reguliere sportgroep, mits er aan de 

volgende voorwaarden voldaan wordt: 

1. De sport zelf: individuele sporten lenen zich over het algemeen beter voor integratie in een 

reguliere sportgroep dan teamsporten. 

2. Soort en mate van beperking: cliënten met een lichtere beperking zouden zich beter aan 

een reguliere sportgroep kunnen aanpassen dan mensen met een zwaardere verstandelijke 

beperking. 

3. De reguliere sportgroep zelf: wil de groep wel of niet een persoon in hun trainingsgroep 

met een lichte verstandelijke beperking? 
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4. De begeleiding: de trainers moeten geduld hebben en goed weten in te schatten wat de 

cliënten wel en niet kunnen. 

 

- Inhoud platform 
Het is de bedoeling dat het platform een plek wordt waar iedereen informatie kan opvragen 

over sporten voor mensen met een verstandelijke beperking in Heiloo. Dat het een 

verbinding wordt tussen de sportverenigingen en de mensen met een verstandelijke 

beperking. 

 

De directe doelstellingen van het platform zouden de volgenden moeten zijn: 

 

1. De sportverenigingen zo goed informeren over mensen met een verstandelijke beperking, 

zodat ze de trainingen kunnen aanpassen op de verschillende beperkingen van de cliënten. 

2. De cliënten en hun ouders en begeleiders zo goed mogelijk informeren over de 

sportverenigingen en overige sportlocaties die sporten aanbieden voor mensen met een 

verstandelijke beperking. 

3. In samenwerking met de sportverenigingen uit Heiloo, de stichtingen/woonvoorzieningen 

uit de regio en de gemeente Heiloo zorgen voor een positieve uitstraling van sporten voor 

mensen met een verstandelijke beperking in de regio. 

4. Het representeren van alle betrokkenen bij het platform 

 

De indirecte doelstelling van het platform zal voort moeten vloeien uit de directe 

doelstellingen en luidt als volgt: 

 

De bekendheid en mogelijkheden van sporten en bewegen voor mensen met een 

verstandelijke beperking vergroten en hierdoor meer mensen uit deze doelgroep aan het 

sporten en bewegen krijgen. 

 

Het team dat verantwoordelijk zal zijn voor het platform, zal verschillende soorten kennis en 

vaardigheden moeten bezitten, zoals iemand die het digitale gedeelte opzet. Daarnaast 

zullen er één of twee vrijwilligers moeten komen die het platform gaan beheren. Ook moet er 

iemand zijn die de contacten met iedereen onderhoudt en nieuwe contacten legt. Daarnaast 

moet er specifieke kennis in huis zijn over de doelgroep en zal er iemand in het platform 

plaats moeten nemen die de tijd heeft om (vooral in het begin) met de cliënten mee te gaan 

naar de sportvereniging.  
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- Vorm platform 
1. Een digitaal platform als basis, met daarbij een stuk persoonlijke begeleiding voor de 

individuele cliënten. Enerzijds zal het digitale gedeelte functioneren als kenniscentrum, 

anderzijds als een etalage waarop de sportverenigingen zich kunnen laten zien, voornamelijk 

visueel. De persoonlijke begeleiding is vooral bedoeld om met de cliënten mee te gaan naar 

de sportverenigingen. 

 

- Vervolgonderzoek 
Ik raad Sportraad Heiloo aan om een vervolgonderzoek te verrichten, voordat er een begin 

gemaakt wordt met het platform. In dit onderzoek zullen de volgende dingen onderzocht 

moeten worden: 
 

1. De financiële benodigdheden voor het platform 

2. Hoe moet het team dat het platform gaat runnen eruit zien? 

3. Mogelijke samenwerkingen met externe taxibedrijven om het probleem van het vervoer 

(voor een gedeelte) te omzeilen. 

4. Kijken naar de marketing en interne en externe communicatie. Hier zal een marketing 

stagiair op gezet moeten worden. Ik adviseer daarnaast om samen te werken met oud-

stagiair Lisa Verhaar, iemand die veel weet over communicatie. 

5. Concrete adviezen voor sportverenigingen en stichtingen/woonvoorzieningen over hoe ze 

het beste kunnen beginnen. 
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3. SWOT-analyse  
 
Om tot een gedegen SWOT-analyse te komen, heb ik eerst een interne en externe analyse 

uitgevoerd. Dit heb ik gedaan om de sterke en zwakke punten van de Sportraad aan het licht 

te brengen en de kansen en bedreigingen uit de omgeving aan te duiden. Een samenvatting 

van de analyses staat in de bijlage. De bronnen die gebruikt zijn, staan in de literatuurlijst. 

Voor de structuur heb ik gekozen voor het model van Strategic Planning Proces (Jones & 

Hill, 2013) 

 
 

Strengths: 

- Flexibele organisatie door platte structuur 

- Combinatie van informaliteit en professionaliteit 

- Kennis en vaardigheden op veel verschillende 

gebieden 

- Historisch gezien goede samenwerking met 

gemeente van Heiloo 

- Brede kijk op sport in Heiloo 

- Heiloo is een relatief rijke gemeente 

Weaknesses: 

- Veel taken op schouders van weinig mensen 

- Relatief afhankelijk van vrijwilligers 

- Minimale adaptie van social media 

- Geen ruimte om uit te breiden buiten Heiloo 

 

Opportunities: 

- Sporten voor ouderen wordt steeds populairder 

- Meer aandacht voor mensen met een beperking in 

de sport 

- Maatschappelijke functie van sportverenigingen 

wordt steeds belangrijker 

- Sport wordt verlegd naar de buurt(kans voor meer 

subsidies) 

- Steeds meer aandacht voor mensen met 

overgewicht 

Threads: 

- In de toekomst minder jongeren in Heiloo 

- Koopkracht van inwoners Nederland is gedaald 

- Nieuwe, frisse sporten vaak niet in 

verenigingsverband georganiseerd 

- Aantasting van het milieu door sport komt steeds 

meer aan het licht 

- Nieuwe gemeenteraad in Heiloo 

 

 

Confrontatiematix: 
 

Strengths vs. Opportunities: 

Door de flexibele organisatiestructuur van Sportraad Heiloo, kunnen ze snel en eenvoudig 

inspelen op ontwikkelingen in de markt. De implementatie van de mogelijke kansen in de 

organisatie is dus goed mogelijk en in het geval van mensen met een beperking en het 

sporten in de buurt worden de kansen op dit moment al geïntegreerd in de Sportraad. Ook 

hebben ze mensen in hun netwerk die kennis hebben over sporten voor mensen met een 
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beperking. Door de hechte samenwerking met de gemeente in het verleden, is de kans op 

subsidies voor projecten als gehandicaptensport, ouderensport en sporten voor mensen met 

een overgewicht aanwezig. Wel is het zo dat er een nieuwe gemeenteraad in Heiloo 

ontstaan is, waardoor er opnieuw tijd en energie gestoken moet worden in het creëren van 

een sterke band met de gemeente. Daar zal aan gewerkt moeten worden, zodat de kans op 

subsidies groter zal worden. 

 

 

Strengths vs. Threads: 

Zoals hierboven omschreven staat, heeft Sportraad Heiloo in het verleden (vanaf 2012) 

goede banden gehad met de gemeente. Er is na de verkiezingen van 19 maart 2014 een 

nieuwe gemeenteraad ontstaan in Heiloo, en dus zal de Sportraad opnieuw contact moeten 

leggen met de gemeente. Ze kunnen dit mede bereiken door hun ervaring uit het verleden. 

De brede kijk op sport en de flexibele organisatiestructuur zorgen ervoor dat de Sportraad 

zich relatief eenvoudig kan aanpassen aan nieuwe, frisse sporten, die niet altijd in 

verenigingsverband zijn georganiseerd. Ze zouden zich dan meer op individuen en groepen 

moeten gaan richten. En omdat Heiloo een relatief rijke gemeente is, zal de door de crisis 

gedaalde koopkracht van de inwoners waarschijnlijk niet genoeg afnemen om zorgen te 

wekken bij Sportraad Heiloo. 

 

Weaknesses vs. Opportunities: 

Doordat er nu al relatief veel taken op de schouders van weinig mensen rusten, is het lastig 

om in de toekomst met dezelfde bezetting van bestuursleden en vrijwilligers verder te gaan. 

Zeker als de Sportraad wil profiteren van de kansen die aanwezig zijn. Het is daarom een 

optie voor Sportraad Heiloo om uit te breiden en mensen aan te trekken in de gebieden waar 

nog niet genoeg kennis en informatie is. Ook kan de minimale adaptatie van social media 

ervoor zorgen dat minder jongeren de maatschappelijke functie van sportverenigingen zullen 

ontdekken. Een oplossing zou kunnen zijn om een stagiair van een marketingopleiding te 

werven en op het verbeteren van de social media te zetten. 

 

Weaknesses vs. Threads: 

Nieuwe, frisse sporten die niet in verenigingsverband georganiseerd zijn, maken vaak 

gebruik van social media om hun doelgroep te bereiken. De minimale adaptatie van social 

media kan er, in combinatie met het relatief lage aantal bestuursleden/medewerkers, voor 

zorgen dat Sportraad Heiloo niet adequaat kan reageren op de veranderende vraag van 

nieuwe sporten. De enige oplossing is dezelfde die net al genoemd is: het aannemen van 
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een stagiair van een marketingopleiding, die zich voornamelijk bezig houdt met het 

verbeteren van de social media. 
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4. Resultaten interviews 
 

Ik dit hoofdstuk breng ik de belangrijkste gegevens uit de interviews naar voren. Uit de 

interviews kwamen een aantal mogelijke obstakels voor het platform naar boven en ook een 

aantal oplossingen voor die problemen. Ik heb in dit hoofdstuk zowel de meningen van de 

sportverenigingen als de meningen van de stichtingen/woonvoorzieningen verwerkt. De 

paragraaf over de meningen rondom het mogelijke platform zijn in een tweede ronde 

interviews gevraagd, de rest van het hoofdstuk komt voornamelijk uit de enquêtes en de 

eerste ronde interviews. 

 

Geld/financiën: 
Dit probleem is naar voren gekomen in elk van de interviews die ik heb afgenomen met 

stichtingen/woonvoorzieningen. Bij de sportverenigingen kwam dit niet of nauwelijks aan 

bod. Dit is te verklaren door de relatief kleine investering die de vereniging zou moeten doen 

om een sportgroep te creëren voor mensen met een verstandelijke beperking en de extra 

inkomsten die ze binnen zouden krijgen door de toestroom van nieuwe leden. Het probleem 

voor de stichtingen/woonvoorzieningen is tweeledig.  

 

Ten eerste intern: cliënten hebben vaak zelf relatief weinig geld te besteden. Ze verdienen 

vaak niet al te veel en weten in veel gevallen ook niet goed hoe ze met geld moeten 

omgaan. Het kleine beetje besteedbaar inkomen dat ze hebben, willen ze vaak niet uitgeven 

aan sport.  

 

Extern is dankzij de financiële crisis van de afgelopen jaren het beleid rondom het PGB 

drastisch veranderd. Mensen krijgen vaak minder PGB en moeten wel nog steeds dezelfde 

zorg inkopen als voorheen. Dit zorgt voor een nog grotere deuk in het besteedbaar inkomen. 

Al deze factoren zorgen ervoor dat mensen met een verstandelijke beperking minder geld 

overhebben voor sport. 

 

Aan de andere kant is geld een probleem, omdat de stichtingen en woonvoorzieningen waar 

cliënten bij zijn aangesloten het financieel vaak ook niet nodig vinden om te betalen voor 

sport. Ook zij hebben te maken met bezuinigingen en minder steun vanuit de overheid. 

Daarnaast weten ze vaak niet goed waar ze steun vandaan kunnen halen en welke 

bestaande potjes ze kunnen aanspreken om financiële ondersteuning te krijgen. Daardoor 

zijn ze wat terughoudender om geld te besteden aan sport voor hun cliënten. 

 

Oplossing: 
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Er is een aantal dingen dat de Sportraad kan doen om op dit gebied een steentje bij te 

dragen. Ten eerste zouden ze in overleg kunnen treden met de gemeente. De 

besluitvorming om het geld voor de zorg te verdelen ligt sinds kort bij de gemeente. 

Sportraad Heiloo zou van zijn hechte samenwerking met de gemeente gebruik kunnen 

maken om meer subsidie los te krijgen. Met deze subsidies zouden ze ondersteuning 

kunnen bieden aan mensen met een beperking die geld nodig hebben. Daarnaast is de 

Rijksoverheid steeds meer bezig met het ondersteunen van projecten die sport en bewegen 

bevorderen. Ook vanuit de overheid is het dus mogelijk om financiële ondersteuning te 

krijgen. 

 

Ten tweede zouden ze op zoek kunnen gaan naar alternatieve manieren om extra financiële 

middelen binnen te krijgen. Sportraad Heiloo heeft een penningmeester in huis, die ervaring 

heeft met het binnenhalen van sponsoren, subsidies en andere manier van externe 

financieringen, zoals bijvoorbeeld funding. Heiloo is een relatief rijke gemeente en Sportraad 

Heiloo zou kunnen profiteren dat aanwezig is bij de inwoners van Heiloo. Daarbij moet 

gedacht worden aan bijvoorbeeld evenementen die georganiseerd kunnen worden of online 

crowdfunding dat gebruikt kan worden om de jongere generatie aan te spreken. Het beste is 

om een combinatie te vinden tussen financiële steun vanuit de gemeente en vanuit de 

gemeenschap. Dit zorgt niet alleen voor een breed draagvlak, maar ook voor een grotere 

bekendheid bij meer mensen. 

 

Vervoer/afstand: 
Het tweede probleem dat veelvuldig werd genoemd in het onderzoek, is het vervoer van en 

naar de sportfaciliteiten, en de afstand tussen de ophaalplaats en de bestemming. De 

meeste stichtingen en woonvoorzieningen beschikken niet over een eigen busje en zijn dus 

afhankelijk van extern vervoer. Dit kost vaak weer geld, waar ze meestal ook niet al te veel 

van hebben. Ook komen taxi’s van een extern taxibedrijf meer dan eens te laat, waardoor 

cliënten onrustig kunnen raken, minder plezier kunnen beleven aan het sporten en daardoor 

eerder afhaken. Ook gaf een stichting aan dat vrijwilligersvervoer wel mogelijk is, mits het 

door meer dan één persoon geregeld is en ondersteund wordt. Anders is het risico te groot 

dat het soms niet doorgaat.  

 

Daarnaast geeft het overgrote deel van de ondervraagden aan dat 10 kilometer de maximale 

reisafstand is. Meestal heeft dit te maken met de reis die anders te lang duurt. Daardoor 

kunnen de cliënten zich gaan vervelen of gaan irriteren. Als die cliënt toevallig een slechte 

dag heeft, kan hij of zij invloed hebben op de sfeer van de gehele groep. Daarom is het 
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belangrijk dat de reistijd zo kort mogelijk is. Daarom is de afstand naar Heiloo voor sommige 

ondervraagden te ver. 

 

Oplossing: 
De oplossing voor dit probleem zou eenvoudig kunnen zijn. Sportraad Heiloo zou hierin het 

voorbeeld kunnen volgen van De Hartekampgroep uit Heemskerk. Zij hebben de lokale 

instantie benaderd die ouderen rondrijdt in het dorp. Uiteindelijk hebben ze een deal gesloten 

en mogen de cliënten ook gebruikmaken van de busdienst. In Heiloo is er ook een dergelijke 

dienst aanwezig, wat voor de Sportraad een kans is om op een relatief goedkope en 

eenvoudige manier dit probleem op te lossen.  

 

Een andere oplossing zou kunnen zijn dat Sportraad Heiloo probeert om zelf een busje aan 

te schaffen. Zo hebben ze meer controle over het vervoer en kunnen ze waarschijnlijk sneller 

de cliënten heen en weer brengen. Het probleem is wel dat een busje een fikse financiële 

investering is. Dit zou mogelijk gefinancierd kunnen worden door funding. Daarnaast is het in 

eerste instantie de bedoeling dat het platform MMEB voornamelijk een kenniscentrum wordt, 

waar alle geïnteresseerden informatie kunnen opvragen over alles rondom sporten voor 

mensen met een verstandelijke beperking in Heiloo. Het is dus in eerste instantie niet de 

bedoeling dat Sportraad Heiloo ook de cliënten gaat vervoeren. Deze optie is dus realistisch 

gezien niet haalbaar, maar de optie moet wel in het achterhoofd gehouden worden. Veel 

ondervraagden vinden dit namelijk wel een goede oplossing voor het vervoersprobleem.  

 

Overige opmerkingen: 
 

Huidige situatie sporten voor mensen met een verstandelijke beperking: 
Vrijwel alle ondervraagden gaven aan dat er al op enige wijze aan sport wordt gedaan door 

de cliënten. Bij sommige zijn dit één of twee mensen, bij anderen doet bijna alle cliënten van 

de stichting/woonvoorziening aan enige vorm van sporten en bewegen. Soms wordt het via 

het werk of de dagvoorziening geregeld, en soms heeft de stichting/woonvoorziening het zelf 

opgezet. De dagen waarop ze sporten is verdeeld en ook in de soorten sporten die de 

cliënten beoefenen zit veel variatie. Zo wordt er bijvoorbeeld al aan fitness, atletiek en 

voetbal gedaan. De interesse van de cliënten in sport is wat minder te noemen. In veel 

gevallen zijn de cliënten die interesse hebben, al aan het sporten. Het zal dus lastig worden 

om nieuwe cliënten binnen te halen. Aan de ander kant zijn er cliënten die interesse hebben 

om te sporten, maar bang zijn om de stap te maken. Clinics van verschillende sporten zou 

hier een oplossing voor kunnen zijn, hier wordt later in het rapport dieper op ingegaan.  
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Wedstrijden/toernooien: 
 

Uit het onderzoek blijkt dat het lastig is om wedstrijden en toernooien te organiseren voor de 

doelgroep. Toch is het mogelijk, mits er een aantal aanpassingen worden gedaan aan de 

traditionele wedstrijd/toernooivorm. Ten eerste duren wedstrijden en toernooien vaak een 

stuk langer dan een training, en na een uur is de concentratie bij de meeste cliënten wel 

weg. Ik raad dus aan om de wedstrijden en toernooien maximaal een uur te laten duren, met 

pauzes tussendoor. Daarnaast zijn sommige cliënten zeer fanatiek, terwijl anderen juist geen 

wedstrijddrang kennen. Het is dus het beste om de wedstrijden en toernooien vooral om het 

plezier te laten draaien, terwijl je aan het einde van de dag toch iets fysieks meegeeft aan de 

cliënten, zoals een medaille of een ander soort prijs. 

 

 

Samen/gescheiden sporten: 
Uit de interviews is er nog een aantal dingen gebleken. Ten eerste is het erg lastig om in te 

schatten wanneer cliënten wel of niet samen kunnen sporten met mensen zonder een 

verstandelijke beperking. Dit is afhankelijk van een aantal factoren. Ten eerste de sport zelf. 

Sommige sporten lenen zich prima voor integratie van cliënten in een reguliere sportgroep, 

en sommige sporten juist absoluut niet. Over het algemeen blijkt dat teamsporten zich 

minder lenen voor integratie. Individuele sporten als tennis, atletiek of badminton zijn beter 

geschikt voor integratie van cliënten in een reguliere sportgroep. Ten tweede hangt het af 

van de soort en mate van beperking die de cliënt in kwestie heeft. Zo is bijvoorbeeld één van 

de kenmerken van autisme dat de persoon zich vaak afzondert en het moeilijk vind om zich 

in een groep te manoeuvreren, helemaal als die mensen niet op hetzelfde niveau zitten als 

deze persoon. Sport zou juist een motivatie kunnen zijn om dit aspect te verbeteren, maar 

dat is lastig als de beperking heviger is. Ten derde hangt het af van de sportgroep die al 

bestaat. Als deze mensen geen cliënten met een verstandelijke beperking in hun groep 

willen, dan houdt het snel op. Het is belangrijk dat iedereen achter de beslissing staat en dat 

het niet opgedrongen wordt door de vereniging. De laatste factor die bij deze beslissing 

meespeelt, is de beschikbaarheid van trainers en begeleiders. Als een persoon met een 

beperking geïntegreerd wordt in een reguliere sportgroep, dan kan dat betekenen dat er 

extra begeleiding nodig is om de cliënt te laten meedoen. Daarom is het belangrijk dat de 

begeleiders wel beschikbaar zijn op die dag. 

 

Ondersteuning stichtingen uit Heiloo 
Het gaat hier om de volgende stichtingen: Stichting Kees, Stichting Sportlijf, Stichting Dolfinn 

en Stichting ShowHero. Het belangrijkste is dat het platform niet in de weg staat van deze 
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stichtingen die op dit moment dingen organiseren voor mensen met een verstandelijke 

beperking. Het volgende komt uit een interview met J. Haanstra van Stichting Kees: 

 

Elke stichting heeft zijn eigen kwaliteiten en doet de dingen op hun eigen manier. Eén keer in 

de vier jaar komen deze stichtingen bijeen om een groot evenement voor de doelgroep te 

organiseren, genaamd de Heiloo Olympics. Voor de rest zitten de stichtingen niet te wachten 

op een keurslijf. Ze zouden graag een ondersteunende rol willen spelen, bijvoorbeeld voor 

kennisoverdracht over financiële ondersteuning. Subsidies zijn moeilijk te verkrijgen, daarom 

sponsoren de stichtingen elkaar en maken ze gebruik van elkaars netwerk om andere 

sponsoren/financiers te vinden. Het platform zou gebruik kunnen maken van dit platform om 

een netwerk van sponsoren en financiers op te bouwen.  

 

Een mogelijk probleem met het platform zouden de vrijwilligers kunnen zijn, zeker als je in 

grootte groeit. Hoe groter je wordt als platform, hoe meer vrijwilligers je zult hebben die je 

niet door en door kent en die zich niet voor de volle honderd procent voor het platform zullen 

inzetten. Zoek dus altijd de juiste mensen voor de juiste taken, mensen die je vertrouwt en 

mensen die plezier hebben in de taken die je ze geeft. Zoek een mix van ondernemers en 

ambtenaren. Dat zijn mensen met verschillende culturen en achtergronden, maar allebei de 

groepen zijn nodig voor het succesvol opzetten en onderhouden van een dergelijk platform. 

Voor de rest zal het platform geen concurrent worden van de bovengenoemde stichtingen. 

Het platform zal namelijk geen evenementen gaan organiseren voor de doelgroep. Ook zal 

het platform geen overkoepeling gaan worden van deze stichtingen. Het is de bedoeling dat 

de stichtingen op hun eigen manier de doelgroep kunnen blijven helpen en het platform 

misschien kunnen ondersteunen. 

 

Zorg bij het onderhandelen met eventuele sponsoren dat je de tegenprestatie laat bepalen 

door de sponsor. Kom niet zelf met sponsorpakketten, maar laat de ondernemers zelf 

bedenken wat ze van jou willen hebben. Geef het bedrijf ruimte en denk in oplossingen, niet 

in problemen. 
 
Meningen over platform 
Iedereen die ik in de tweede ronde heb geïnterviewd, gaf aan dat een digitale vorm van het 

platform het beste zou zijn. Er kwam wel naar boven dat er ook een stukje persoonlijke 

begeleiding bij zou moeten komen. Daarmee wordt bedoeld dat er iemand is die letterlijk de 

hand van de cliënt vasthoudt en meegaat naar de sportvereniging. Voor de rest is het 

duidelijk dat er verschillende soorten specifieke kennis aanwezig moeten zijn in het team dat 

het platform draaiende gaat houden. Voor de rest kreeg ik te horen dat het lastig wordt om 
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de cliënten te motiveren om elke keer naar de sport te gaan. Je moet hun aandacht erbij zien 

te houden en ze vanaf het begin weten te grijpen.  

 

De sportverenigingen gaven aan dat ze nog de specifieke kennis miste om mensen met een 

verstandelijke beperking te begeleiden bij het sporten. Gelukkig bezitten de 

stichtingen/woonvoorzieningen de benodigde kennis over de doelgroep en zij zijn ook bereid 

om die kennis te delen met het platform. 
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5. Adviezen 
 

Financiën: 
Het probleem is dat de financiële situatie van veel cliënten, stichtingen en 

woonvoorzieningen ervoor zou kunnen zorgen dat minder cliënten zich aanmelden voor een 

sport, omdat de kosten voor het meedoen aan die sport als te hoog worden beschouwd. Om 

dit probleem op te lossen geef ik de volgende adviezen: 

 

1. Sportraad Heiloo heeft met haar penningmeester iemand in huis die onder andere kennis 

heeft over het werven van nieuwe fondsen en het vinden en inzetten van bestaande fondsen. 

Sportraad Heiloo zou deze fondsen kunnen inzetten om een deel van de kosten rondom 

sporten op zich te nemen en zo de drempel van inschrijven voor cliënten te verlagen. Dit zou 

voor de Sportraad de belangrijkste focus moeten zijn voor het verkrijgen van financiële 

middelen voor het platform. 

 

2. Stichting Kees en Stichting Dolfinn zijn interessante potentiele partners voor het platform. 

Deze stichtingen organiseren evenementen om geld op te halen voor mensen met een 

verstandelijke beperking. Met dit opgehaalde geld houden ze niet alleen hun eigen stichting 

staande, maar financieren ze ook andere stichtingen en projecten die iets te maken hebben 

met mensen met een verstandelijke beperking. Het platform zou een mooi doel zijn voor die 

stichtingen om te steunen. Dit is tijdens het onderzoek als een mogelijkheid naar boven 

gekomen tijdens een gesprek met Stichting Kees. Dit zou een gedeelte van het financiële 

probleem van het (mogelijke) platform wegnemen.  

 

3. De kosten voor de cliënten, die verbonden zijn met het participeren aan een sport, zouden 

verlaagd kunnen worden door subsidie vanuit de gemeente. Sportraad Heiloo heeft een 

hechte samenwerking met de Gemeente Heiloo, wat hen een betere positie geeft om 

hiervoor een aanvraag te doen bij de gemeente. Wel is het zo dat subsidies steeds meer 

teruglopen, dus deze manier van financieren zal lastig zijn. Ik adviseer Sportraad Heiloo dan 

ook om hier niet op te focussen, maar deze manier alleen te gebruiken als het weinig energie 

kost om te regelen. 

 

 

Vervoer: 
Het probleem is dat er op dit moment geen betrouwbare, snelle en handige manier is om de 

cliënten te vervoeren. Veelal maken ze gebruik van een extern taxibedrijf, maar daardoor zijn 

ze afhankelijk van de vaak losse en ongestructureerde dienstregeling van het bedrijf. Veel 
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van de cliënten hebben behoefte aan orde en structuur en dat is soms ver te zoeken bij 

externe taxibedrijven. Ook hiervoor heb ik een aantal adviezen. 

 

1. Binnen de gemeente Heiloo zou er gebruik gemaakt kunnen worden van de buurtbus. Er 

zijn al instanties in andere gemeenten uit de buurt die hier gebruik van maken en er is geen 

duidelijke reden waarom dat in Heiloo niet zou kunnen. Het voordeel van de buurtbus is dat 

het lokaal is en in samenwerking loopt met de gemeente, waardoor je er als Sportraad 

Heiloo zijnde meer controle over heb. Het voordeel van de buurtbus is dat ze meer mensen 

kunnen rondrijden en dat de chauffeurs dus meer uren kunnen maken. En tenslotte is het 

voordeel voor de cliënten dat ze sneller, betrouwbaarder en goedkoper kunnen reizen van en 

naar de sporten. 

 

2. Buiten de gemeente Heiloo wordt het lastiger, maar zal ik toch aanraden om in zee te 

gaan met een extern taxibedrijf uit de buurt. Het is wel zeer belangrijk dat Sportraad Heiloo 

van tevoren in gesprek gaat met het bedrijf om het één en ander vast te stellen. Zo is het 

heel belangrijk dat ze op het afgesproken tijdstip arriveren om de cliënten op te halen en weg 

te brengen, en niet twintig minuten eerder of later, zoals bij enkele taxibedrijven het geval is. 

Ook kan ik uit persoonlijke ervaring zeggen dat de taxibedrijven zich niet altijd aan hun 

afspraken houden. Soms komen ze na de afgesproken tijd en soms komen ze helemaal niet. 

Daarom moeten er duidelijke afspraken gemaakt worden. Realistisch gezien zou het 

mogelijk moeten zijn dat de taxi’s tien minuten voor en na de afgesproken tijd mogen 

arriveren. Die tijdsregeling zou het uitgangspunt moeten zijn van Sportraad Heiloo wanneer 

zij om de tafel gaat met het taxibedrijf. 

 

3. Een mogelijk oplossing voor individuele cliënten zou het vrijwilligersvervoer van Stichting 

Welzijn Heiloo kunnen zijn. Het is lastig om een taxi te laten komen voor één of twee 

cliënten. Daar zou Stichting Welzijn Heiloo een oplossing voor kunnen bieden. Zij hebben op 

dit moment zes vrijwilligers, die binnen Heiloo een onkostenvergoeding van 6 euro rekenen. 

Buiten Heiloo is de prijs afhankelijk van het aantal kilometers. Ik zou aanraden om in het 

vervolgonderzoek om de tafel te gaan met de stichting en misschien tot een overeenkomst te 

komen. 

 

Clinics: 
De wens vanuit de stichtingen/woonvoorzieningen is om de cliënten op een rustige, veilige 

en plezierige manier kennis te laten maken met de sport. Veel cliënten hebben negatieve 

ervaringen met sport en het is belangrijk dat je deze negatieve ervaringen langzaamaan laat 
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verdwijnen. Dé manier waarop die wens vervult zou kunnen worden, is door middel van het 

organiseren van clinics. Het volgende adviseer ik wat betreft de clinics: 

 

1. Sportraad Heiloo zou, in samenwerking met geïnteresseerde sportverenigingen, clinics 

moeten organiseren die de cliënten langzaam kennis laten maken met de sport. Sportraad 

Heiloo zorgt ervoor dat de stichtingen/woonvoorzieningen van de clinics op de hoogte zijn en 

regelt eventueel in samenwerking met hen het vervoer. De stichting/woonvoorziening regelt 

de begeleiders die meegaan en de sportverenigingen zorgen ervoor dat er genoeg ruimte is 

om te sporten op de locatie en dat er genoeg trainers aanwezig zijn die de clinic verzorgen. 

 

Samen/gescheiden sporten: 
Het is het meest eenvoudig om de cliënten in een aparte groep (of meerdere aparte 

groepen) te laten sporten. Zo sporten ze op gelijk niveau en krijgen ze de aandacht die ze 

verdienen. Er zijn echter cliënten die graag met een reguliere sportgroep willen meedoen. 

Dat is mogelijk, maar alleen als de volgende omstandigheden gunstig zijn: 

 

1. De sport zelf: individuele sporten lenen zich over het algemeen beter voor integratie van 

cliënten dan teamsporten. Bij teamsporten ben je namelijk afhankelijk van je teamgenoten 

om tot een goede prestatie te komen. Bij individuele sporten ligt dit anders en zou het 

makkelijker zijn om cliënten te integreren in een reguliere sportgroep. 

 

2. Soort en mate van beperking: cliënten met een zware en/of gecompliceerde beperking 

hebben meer begeleiding nodig tijdens het sporten, wat het lastiger maakt om integratie in 

een reguliere sportgroep te bewerkstelligen. Cliënten met een lichtere en/of 

ongecompliceerdere beperking hebben over het algemeen minder begeleiding nodig tijdens 

de sporten en zullen zich dus sneller aanpassen in een reguliere groep. 

 

3. De begeleiding: het is bij deze doelgroep zeer belangrijk om als trainer geduld te hebben 

en niet te veel van de cliënten te verwachten. Dit bedoel ik niet negatief, maar mensen met 

een verstandelijke beperking begrijpen dingen vaak minder snel en zullen een relatief lange 

tijd nodig hebben om iets onder de knie te krijgen. Daarnaast is het belangrijk dat je als 

trainer kunt differentiëren binnen de lessen en op verschillende niveaus kunt lesgeven. Niet 

elke cliënt zit op hetzelfde niveau en dus is het belangrijk dat je als trainer lesstof hebt die 

iedereen aanspreekt, anders raken de cliënten snel verveeld of geïrriteerd.    

 

4. De reguliere sportgroep zelf: de vraag is of zij wel willen dat er een persoon met een 

beperking in hun groep komt meesporten. Als zij dit niet willen, dan kun je daar als Sportraad 
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Heiloo weinig tegenin brengen. Als aan al deze voorwaarden wordt voldaan, dan zou er 

geprobeerd kunnen worden om de cliënt te integreren. Zelfs dan is het niet zeker dat het zal 

slagen. 

 

Inhoud platform: 
Het is de bedoeling dat het platform een plek wordt waar iedereen informatie kan opvragen 

over sporten voor mensen met een verstandelijke beperking in Heiloo. Dat het een 

verbinding wordt tussen de sportverenigingen en de mensen met een verstandelijke 

beperking. 

 

De directe doelstellingen van het platform zouden de volgenden moeten zijn: 

 

1. De sportverenigingen zo goed informeren over mensen met een verstandelijke beperking, 

zodat ze de trainingen kunnen aanpassen op de verschillende beperkingen van de cliënten. 

2. De cliënten en hun ouders en begeleiders zo goed mogelijk informeren over de 

sportverenigingen en overige sportlocaties die sporten aanbieden voor mensen met een 

verstandelijke beperking. 

3. In samenwerking met de sportverenigingen uit Heiloo, de stichtingen/woonvoorzieningen 

uit de regio en de gemeente Heiloo zorgen voor een positieve uitstraling van sporten voor 

mensen met een verstandelijke beperking in de regio. 

4. Het representeren van alle betrokkenen bij het platform 

 

De indirecte doelstelling van het platform zal voort moeten vloeien uit de directe 

doelstellingen en luidt als volgt: 

 

De bekendheid en mogelijkheden van sporten en bewegen voor mensen met een 

verstandelijke beperking vergroten en hierdoor meer mensen uit deze doelgroep aan het 

sporten en bewegen krijgen. 

 

Het team dat verantwoordelijk zou moeten zijn voor het platform, moet verschillende kennis 

en vaardigheden in huis hebben. Ten eerste de specifieke kennis over verschillende 

beperkingen waarmee ze te maken zouden krijgen, zodat ze de basiskennis kunnen 

overdragen aan sportverenigingen en andere geïnteresseerden. Daarnaast moet er iemand 

in het team zitten die de persoonlijke aandacht kan geven aan de cliënten, vooral in het 

begin. Ook moet het digitale platform opgezet worden door iemand die verstand heeft van 

het opzetten en beheren van websites. Het beste is om een student van een technische 

en/of grafische opleiding stage te laten lopen. Iemand die affectie heeft met sport en ervaring 



23 

heeft met het opzetten en beheren van een website. Om de website te beheren na het 

vertrekken van de stagiair, zullen er één of twee vrijwilligers op dit onderdeel gezet moeten 

worden. Een website beheren in namelijk iets waar veel tijd in gaat zitten. Tenslotte heeft het 

team iemand nodig die alle bestaande contacten onderhoudt, nieuwe contact maakt en 

mensen die op zoek zijn naar kennis, verbindt aan mensen die die kennis bezitten. 

 

 

Vorm platform: 
Ik adviseer het volgende: een digitaal platform als basis, met daarbij een stuk persoonlijke 

begeleiding voor de individuele cliënten. Het digitale gedeelte vervult een tweeledige functie. 

Enerzijds is het een kenniscentrum, waarbij niet alleen algemene kennis over verschillende 

beperkingen op de site zelf staat, maar ook links worden gegeven naar andere sites en 

instanties waar meer informatie opgevraagd kan worden. Daarnaast moet het een plek 

worden waarbij kennis over verschillende soorten beperking wordt uitgewisseld tussen 

sportverenigingen en stichtingen/woonvoorzieningen. Anderzijds moet het digitale gedeelte 

een soort etalage worden, waarop sportverenigingen uit Heiloo zich kunnen presenteren. 

Belangrijk is dat de verenigingen zich voornamelijk visueel presenteren, door middel van 

plaatjes, foto’s en filmpjes. Dit spreekt de doelgroep het meeste aan. Het gedeelte van de 

persoonlijke begeleiding van de cliënten is belangrijk om de cliënten een veilig en plezierig 

gevoel te geven als ze beginnen bij de sportvereniging. Denk daarbij aan het letterlijk bij de 

hand nemen van de cliënten en het meegaan naar de verenigingen.  

 

 

Vervolgonderzoek: 

De algemene wensen en behoeften van beide partijen zijn in kaart gebracht en de algemene 

indruk voor de inhoud en vorm van het eventuele platform zijn in beeld gebracht. Ik raad een 

vervolgonderzoek aan om de nodige puntjes op de ‘i’ te zetten.  

 

Ten eerste moet er gekeken worden wat de financiële benodigdheden zijn voor het platform. 

Daarbij moet gekeken worden naar de kosten van het opzetten en onderhouden van het 

platform, de kosten voor de cliënten, subsidies vanuit de gemeente/overheid(WMO beleid) 

en andere methoden om extra financiële steun te krijgen(bijvoorbeeld fondsenwerving). 

 

Ten tweede moet er gekeken worden naar wie er precies in het team gaan plaatsnemen. 

Daarbij is het belangrijk dat het team divers is qua achtergrond en over de benodigde kennis 

en ervaring beschikt(zie advies vorm en inhoud platform). Ook moet er gekeken worden of 

deze posities het beste ingevuld kunnen worden door vrijwilligers, parttimers of fulltimers. 
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Ten derde moet als gekeken worden naar mogelijke samenwerkingen met de buurtbus uit 

Heiloo, Stichting Welzijn Heiloo en een extern taxibedrijf. Als daar geen goede mogelijke 

oplossingen uitkomen, zal er opnieuw naar dit probleem gekeken moeten worden en 

misschien met de gemeente om tafel moeten worden gegaan om samen naar dit probleem 

te kijken. 

 

Tenslotte moet er gekeken worden hoe de marketing en communicatie(intern en extern) het 

beste kan worden opgezet. Mijn advies is om een stagiair van een marketingopleiding op dit 

gedeelte te zetten. Hij kan het beste in contact blijven met Lisa Verhaar, een afgestudeerde 

oud-vrijwilliger van Sportraad Heiloo, die vanuit haar afgeronde opleiding een rol kan spelen 

in het uitzoeken van de beste manier van communiceren. 

 



25 

6. Bronnenlijst 
 
 Brouwer, G. (2013). De vijf trends voor 2013. Verkregen via 
http://www.sportnext.nl/berichten/20130106_vijf_trends_voor_2013 
 CBS (2011). Demografische kerncijfers per gemeente. Verkregen via 
http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/29A01EE3-33D3-45C7-84A4-1205A7206EE1/0/2011b55pub.pdf 
 CBS (2013). Inkomensverdeling van alle huishoudens met inkomen naar regio. Verkregen via 
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=80592ned&D1=0,2&D2=0&D3=0,11
7,122,152,191,200,211,222-223,259,271,345,420,446,476-477,508,533,548&D4=a&HD=120130-
1908&HDR=G3,G1,T&STB=G2 
 CPB (2012). CPB policy brief 2012/01. Verkregen via file:///C:/Users/kevin/Downloads/cpb-policy-
brief-2012-01-juniraming2012-economie-tm-2017-begrotingsakkoord2013%20(1).pdf 
 CPB (2013). Prognose economie detailhandel. Verkregen via http://www.hbd.nl/pages/14/Prognose-
economie/Detailhandel-totaal.html?branche_id=40&hoofdonderwerp_id=12 
 Jones & Hill (2013). Theory of Strategic Management. 10e druk, South-Western, Canada, blz. 13  
 Konter, W. (2013). Demografische ontwikkelingen  regio Alkmaar. Verkregen via 
http://www.regioalkmaar.nl/media/regiotafels/Demografischte_ontwikkeling_regio_Alkmaar.pdf 
 Mulierinstituut (2011). Toekomst van de sportvereniging: hoe nu verder? Verkregen via 
http://www.mulierinstituut.nl/actueel/nieuwsoverzicht/2011/sportverenigingen_tussen-tradities-en-
ambities/h10-toekomst-van-de-sportvereniging-.pdf 
 NOC*NSF (2012). Sportparticipatie. Verkregen via www.nocnsf.nl/stream/sportparticipatie-
2012/20120827172325 
 NOS (2013). Minder geld bij sportclubs. Verkregen via http://nos.nl/artikel/459803-minder-geld-bij-
sportclubs.html 
 Omroep West (2013). Vaker regen in Nederland door veranderend klimaat. Verkregen via 
http://www.omroepwest.nl/nieuws/14-10-2013/vaker-regen-nederland-door-veranderend-klimaat 
 PBL & CBS (2009). Sterke toename aantal 65-plussers. Verkregen via 
http://www.zorgatlas.nl/beinvloedende-factoren/demografie/groei-en-spreiding/65-plussers-per-
gemeente-2010-2040 
 Sportinnovatieplatform (2013). Sportinnovaties tijdens de DTW HighTech Ontdekkingsroute. 
Verkregen via 
http://www.sportinnovatieplatform.nl/artikelen/39/Sportinnovaties_tijdens_de_DTW_HighTech_Ontdek
kingsroute 
 Sportzorg(2013). Milieuschade door sport. Verkregen via http://www.sportzorg.nl/bibliotheek/milieu-
en-sport/ 
 Stichting Waarborgfonds Sport (2013). Jaarverslag 2013. Verkregen via http://www.sws.nl/over-
sws/jaarberichten 
 Woudstra, M. (2009). (Nooit) te oud om te sporten. Verkregen via 
http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/35752 
 



26 

7. Bijlagen 
 

7.1 Samenvatting interne en externe analyse 
 

Interne analyse: 
Sportraad Heiloo stelt zich als doel om sporten en bewegen voor zoveel mogelijk inwoners 

van Heiloo te bevorderen. Daarin laat de vereniging zich leiden door vier kernbegrippen: 

 

1. Informeren: het functioneren als overlegplatform, het inschakelen van 

expertise,  verwijzing naar relevante informatie via website en social media. 

2. Signaleren: het traceren van knelpunten,  gemeentelijke beleidsplannen m.b.t. sport en 

bewegen, nieuwe ontwikkelingen/belanghebbende visies 

3. Initiëren: het leggen van verbindingen tussen partijen voor overleg of gezamenlijke 

activiteit, functioneren als ‘linking pin’ op sportgebied, organisatie van het sportgala. 

 

4. Stimuleren: propageren van sport en bewegen, jeugd en sport (Sport@School project), 

speciale aandacht voor de G-sporten, het bieden van stageplaatsen voor en begeleiding van 

studenten in sport en bewegen gerelateerde studies. 

 

Elk bestuurslid is verantwoordelijk voor zijn eigen taken. Zo is de voorzitter onder andere 

verantwoordelijk voor de samenwerking met de gemeente en de werving en begeleiding van 

stagiaires. De penningmeester houdt zich bezig met het financiële beleid en het behouden 

van leden en vrijwilligers. De algemene bestuursleden zijn onder andere verantwoordelijk 

voor de publicaties en de belangrijkste algemene kennisoverdracht.  

 

De Sportraad heeft veel professionals in huis met ervaring en kennis op veel verschillende 

gebieden. Die professionaliteit stralen ze uit door middel van de lezingen en bijeenkomsten 

doe zij verzorgen. Daarnaast is de stijl informeel, vriendelijk en behulpzaam. Ook is de 

communicatie goed, voornamelijk vanwege de platte structuur en de korte lijntjes. 

 

De vier belangrijkste USP’s van Sportraad Heiloo zijn: 

 

1. Veel kennis en vaardigheden over verschillende onderwerpen 

2. Goede samenwerking met gemeente Heiloo 

3. Draagvlak binnen de gemeenschap 

4. Brede kijk op de sportwereld 
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De organogram ziet er als volgt uit: 

 

 
Om de zes weken heeft het bestuur een vergadering. Minder belangrijke zaken worden per 

mail gecommuniceerd. Als het gaat om zaken die om een snelle reactie vragen, dan wordt er 

via de telefoon gecommuniceerd. Voor de rest wordt er weinig gebruik gemaakt van 

technische systemen. Alleen Word, PowerPoint en Excel worden regelmatig gebruikt. Ook 

social media wordt relatief weinig ingezet. Vrijwilligers en leden worden binnengehaald via 

het netwerk van het bestuur, de bestaande vrijwilligers en de stagiaires. 

 

Macro-analyse: 
 

Kansen: 
1. Steeds meer ouderen in Heiloo, kans voor Sportraad om programma te starten dat hierop 

aansluit.(CBS, 2011) 

2. Heiloo is een relatief rijke gemeente (€38.500 per jaar). Rijke mensen doen relatief meer 

aan sport dan mensen met een lager inkomen.(CBS, 2013) 

3. Social media wordt steeds belangrijker en zorgt ervoor dat nieuwe initiatieven m.b.t. 

technologische vernieuwingen in de sport.(Brouwer, 2013) 

4. Steeds meer aandacht voor sporters met een beperking.(Brouwer, 2013) 

5. Kans op meer subsidies voor buurtsportcoaches(Stichting Waarborgfonds Sport, 2013) 

 

Bedreigingen: 

ALV

Bestuur

Stagiaires Vrijwilligers
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1. Minder jongeren in Heiloo, terwijl jongeren de groep zijn die relatief het meest sporten 

(70%). (Konter, 2013) 

2. Koopkracht omlaag, zou kunnen betekenen dat er minder giften, donaties en 

sponsorgelden binnenkomen.(CPB, 2013) 

3. Nieuwe sporten worden soms niet in verenigingsverband georganiseerd.(Mulierinstituut 

2011) 

4. Sport is potentieel schadelijk voor het milieu, bijvoorbeeld mountainbiken en 

motorcross.(Sportzorg, 2013) 

 

 

Meso-analyse: 

 

Concurrenten: 
Geen directe concurrentie in Heiloo, ze zijn de enige die de breedtesport in Heiloo 

ondersteunen en sportverenigingen als lid hebben. Buiten Heiloo is er Sportraad Alkmaar, 

Sportraad Bergen en Sportservice Kennemerland. Het is dus lastig om buiten Heiloo uit te 

breiden, ik raad Sportraad Heiloo dus aan om zich te focussen op Heiloo voor de 

belangrijkste activiteiten, en eventueel alléén in samenwerking met één van de eerder 

genoemde instanties in andere plaatsen te opereren.  

 

Partners: 
De belangrijkste partners van Sportraad Heiloo zijn: 

 

1. Gemeente Heiloo: helpen bij het opstellen van sportbeleid en het organiseren van 

evenementen. 

2. Stichtingen met maatschappelijk karakter: zowel lokaal als regionaal/landelijk, bijvoorbeeld 

m.b.t. gehandicaptensport. 

3. Basisscholen en middelbare school: Sport@School project, sportdagen en PCC 

Maalwaterrun (Rotary Club Heiloo, Stichting Welzijn Heiloo en Stichting Jeugd en Jongeren 

Welzijn Heiloo) 

 

Klanten: 
De klanten/leden van Sportraad Heiloo zijn de sportverenigingen uit Heiloo. Er zijn al relatief 

veel verenigingen lid van de Sportraad. Ze zijn een overlegplatform en ondersteunen de 

verenigingen d.m.v. de kennis en vaardigheden die de Sportraad bezit. Tenslotte zorgt 

Sportraad Heiloo voor verbindingen tussen verenigingen onderling en tussen verenigingen 

en sportorganisaties op het gebied van kennis en ontwikkelingen, gezamenlijke inkoop 
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energie, materialen en kantinemiddelen, gevraagd of ongevraagd. Ook ondersteunt de 

Sportraad bij gemeentelijke ontwikkelingen. 

 

Buurtsportcoach:  
Vanaf augustus zal er een buurtsportcoach aangesteld worden door de gemeente in Heiloo. 

De persoon zal zich bezig houden met het bevorderen en stimuleren van sport en bewegen 

voor jongeren, ouderen en kwetsbaren in Heiloo. Daar vallen ook mensen met een 

verstandelijke beperking onder. De Buurtsportcoach zou dus een rol kunnen spelen in het 

eventuele platform, misschien wel als gezicht van het platform. Hoe deze persoon de rol in 

zou kunnen vullen, kan pas besproken worden als de Buurtsportcoach is aangesteld. 

 

 

7.2 Resultaten enquête stichtingen/woonvoorzieningen 
 

Vraag 1. In hoeverre heeft uw stichting/woonvoorziening interesse in een platform, 
gericht op sporten voor mensen met een beperking? 
Deze vraag is in de enquête opgenomen, zodat de algemene interesse van de 

geënquêteerden voor een sportplatform voor mensen met een beperking in kaart kan worden 

gebracht. Er waren vijf antwoorden mogelijk, oplopend van ‘geen interesse’(1) tot ‘veel 

interesse’(5). Het gemiddelde van de 19 antwoorden kwam op een 3.56, wat erop neerkomt 

dat er over het algemeen een neutrale tot redelijke interesse is een platform gericht op 

sporten voor mensen met een beperking in Heiloo. Voor Sportraad Heiloo betekent dit dat er 

voldoende draagvlak en interesse is om een geslaagde start te kunnen maken met het 

platform. 

 

Vraag 2. Hoeveel van uw cliënten doen regelmatig aan sport? 
Deze vraag is in de enquête opgenomen, zodat er duidelijk wordt hoeveel mensen met een 

beperking er gemiddeld per stichting/woonvoorziening al aan sport doen. Zo hopen we een 

algemeen beeld te krijgen van de fysieke fitheid van de cliënten. De antwoorden lopen van 

‘geen cliënten’(1) tot ‘veel/alle cliënten’(5). Het gemiddelde van deze vraag kwam op 2.76, 

wat aangeeft dat er relatief weinig cliënten regelmatig aan sport doen. Dit betekent voor 

Sportraad Heiloo dat er nog genoeg mensen met een beperking zijn die nog niet aan sport 

doen. Aan de Sportraad de taak om deze mensen ervan te overtuigen om alsnog te gaan 

sporten. 

 

Vraag 3. Voor de cliënten die aan sport doen; hoe vaak per week sporten zij 
gemiddeld? 
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Deze vraag is eigenlijk een vervolg op de vorige vraag en is bedoeld om nog meer inzicht te 

krijgen in het huidige sportgedrag van mensen met een beperking in de regio Heiloo. Zo 

weten de sportclubs hoe vaak ze het beste met de cliënten per week kunnen gaan sporten. 

Uit de antwoorden bleek dat twee keer per week sporten het maximum was. Het overgrote 

gedeelte van de stichtingen/woonvoorzieningen (ruim 70%) gaf aan dat de meeste van hun 

cliënten gemiddeld één keer per week sporten. Uit deze resultaten blijkt dat 1 of 2 keer 

sporten het streven zou moeten zijn. 

 

Vraag 4. Welke twee sporten passen het beste bij de wensen en behoeften van uw 
cliënten? 
Deze vraag is in de enquête verwerkt om een beeld te krijgen welke sporten het beste 

aangeboden kunnen worden aan mensen met een beperking en waar zij dus het meeste 

interesse in hebben. De zeven standaard antwoorden waren: voetbal, fitness, tennis, 

badminton, honkbal, judo en paardrijden. Deze sporten zijn gekozen naar aanleiding van de 

sportverenigingen die aangegeven hebben geïnteresseerd te zijn in het aanbieden van 

sporten voor deze doelgroep, of verenigingen die dit al doen. Ook was het voor de 

ondervraagden mogelijk om te kiezen voor de optie ‘andere, namelijk’, waarbij ze een sport 

konden invullen die niet in het rijtje staat. Uit de resultaten blijkt dat fitness, voetbal en 

paardrijden, met ongeveer 50% van de stemmen, de populairste keuzes zijn. Honkbal en 

judo krijgen de minste stemmen en de rest van de sporten zit daar een beetje tussenin. 

Andere sporten die werden genoemd waren: Atletiek/hardlopen(3x), zwemmen(3x), 

dansen(1x) en volleybal(1x). Het blijkt dus dat er een brede interesse is in sporten. Voor de 

sportverenigingen betekent dit dat er genoeg draagvlak is bij de stichtingen en 

woonvoorzieningen uit de regio. 

 

Vraag 5. Op welke dagen van de week zouden de cliënten van uw 
stichting/woonvoorziening kunnen sporten? 
Deze vraag is gesteld om inzicht te krijgen in welke dagen de clubs het beste hun training 

kunnen aanbieden. Alle dagen van de week zijn opgenomen in de antwoorden en meerdere 

antwoorden zijn mogelijk. Zaterdag kwam duidelijk als beste keuze naar boven, maar 

verrassend genoeg waren alle andere dagen van de week gelijk verdeeld. Dat geeft aan dat 

de trainingen in feite op elke dag van de week gegeven kunnen worden. 

 

Vraag 6. Welk type vervoer van en naar de sport heeft de voorkeur van uw 
stichting/woonvoorziening? 
Door middel van deze vraag proberen we erachter te komen hoe het vervoer eruit zou 

moeten zien. De ondervraagden hadden de keuze uit eigen vervoer, vervoer vanuit de 
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sportraad of een extern taxibedrijf. Daarnaast konden de ondervraagden zelf een ander 

antwoord invullen, die niet bij deze drie keuzes staan. Uit de enquete blijkt dat de 

antwoorden vrij verdeeld zijn. De meeste keuzes waren voor vervoer vanuit de Sportraad(7), 

maar ook het eigen vervoer(6) en een extern taxibedrijf(4) kregen relatief veel stemmen. 

Daarnaast had één iemand een voorkeur voor een taxibus naar de sport en ouders die de 

kinderen ophalen van de club, en één iemand gaf de voorkeur aan vrijwilligersvervoer. De 

verdeelde antwoorden geven aan dat er veel mogelijke opties voor vervoer zijn en dat er 

eventueel een combinatie gemaakt kan worden tussen meerdere vervoersmogelijkheden. Dit 

zal ook waarschijnlijk nodig zijn om iedereen tevreden te stellen, daar zal ik later in dit 

rapport verder op ingaan. 

 

Vraag 7. Waar zou de begeleiding van de sporten vandaan moeten komen? 
Het is belangrijk om te weten waar de begeleiding vandaan moet komen. Het begeleiden van 

mensen met een beperking is lastig en vereist enige voorkennis. De ondervraagden hadden 

de keuze uit eigen begeleiding, externe begeleiding, begeleiding vanuit de sportvereniging of 

begeleiding vanuit de Sportraad. Het was mogelijk om meerdere antwoorden te geven. Net 

als bij de vorige vraag, zijn ook hier de antwoorden vrij gelijk verdeeld. Begeleiding vanuit de 

sportverenigingen heeft een lichte voorkeur met 50% van de stemmen, maar de overige 

antwoorden krijgen allemaal tussen de 30% en 40% van de stemmen. Voor de Sportraad 

betekent dit dat er ook hier een mogelijkheid is om verschillende dingen te combineren en de 

begeleiding van meerdere kanten te laten komen. Het is wel belangrijk dat er zeker iemand 

van de vereniging aanwezig is om het technische aspect van de training te verzorgen. Dit 

zou dan gecombineerd kunnen worden met begeleiding vanuit de Sportraad of vanuit de 

stichting/woonvoorziening. 

 

Vraag 8. Wat is de maximale afstand die de cliënten volgens uw 
stichting/woonvoorziening moeten reizen om bij de sportvereniging te komen? 
Deze vraag is vooral bedoeld om voor Sportraad Heiloo een indruk te geven van de regio 

waarop zij zich moeten focussen bij het opzetten van het platform. Het is belangrijk om te 

weten wat het gebied is dat je moet benaderen. De minimale afstand staat op 0-10 kilometer 

en de maximale afstand op meer dan 25 kilometer. Daarbinnen verschillen de antwoorden 

met 5 kilometer. Het resultaat uit de enquête was onbetwistbaar duidelijk; 14 van de 19 

ondervraagden vonden dat de cliënten niet verder dan 10 kilometer moeten reizen om bij het 

sporten te komen. Het maximum was 16-20 kilometer. Het lijkt er dus duidelijk op dat 

Sportraad Heiloo zich in eerste instantie moet focussen op mensen met een beperking in de 

straal van 10 kilometer. 
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Vraag 9. Zouden mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een 
lichamelijke samen of gescheiden moeten sporten? 
Aan de hand van deze vraag willen we erachter zien te komen of deze twee groepen wel of 

niet in aparte groepen zouden moeten sporten. Naast de twee duidelijke opties, konden de 

ondervraagden ook kiezen voor de optie ‘gedeeltelijk samen en gescheiden’. Dit was dan 

ook het antwoord dat ruim 60% van de geënquêteerden gaven. De nuances aangaande 

wanneer wel en wanneer niet samen gesport moet worden, komen in de interviews naar 

boven. De andere 40% gaf aan dat samen sporten het doel zou moeten zijn. Niemand gaf in 

de enquête aan dat de twee doelgroepen gescheiden zouden moeten sporten. Het lijkt er 

dus op dat er in enige mate samen gesport moet worden. 

 

Vraag 10. Zouden mensen met een beperking en mensen zonder beperking samen of 
gescheiden moeten sporten? 
De achterliggende gedachte bij deze vraag is om uit vinden in hoeverre mensen met een 

beperking geïntegreerd zouden kunnen worden in de sportvereniging. Het is belangrijk dat 

de vereniging weet of de cliënten en hun ouders/begeleiders dit willen. De resultaten van de 

enquête tonen aan dat de verdeling tussen de antwoorden overeenkomt met die van vraag 

9. Samen sporten en gedeeltelijk samen sporten wordt als belangrijk ervaren door de 

stichtingen/woonvoorzieningen en dat is zeker iets waar Sportraad Heiloo en de 

sportverenigingen rekening mee moeten houden. 

 

7.3 Voorbeeld enquête stichting/woonvoorziening 
 

1. In hoeverre heeft uw stichting/woonvoorziening interesse in een platform, gericht op sporten voor 
mensen met een beperking. 
- Geen interesse, weinig interesse, neutrale interesse, redelijke interesse of veel interesse 
 
2. Hoeveel van uw cliënten doen regelmatig aan sport? 
- Geen cliënten, weinig cliënten, neutraal, redelijk veel cliënten of veel/alle cliënten. 
 
3. Voor de cliënten die regelmatig aan sport doen: hoe vaak per week sporten zij gemiddeld? 
- 1 keer, 2 keer, 3 keer of 4 keer 
 
4. Welke twee sporten passen het beste bij de wensen en behoeften van uw cliënten? 
- Voetbal, judo, badminton, tennis, honkbal, paardrijden of fitness 
 
5. Op welke dagen zouden de cliënten van uw stichting/woonvoorziening kunnen sporten? 
- Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag of zondag 
 
6. Welk type vervoer van en naar de sport heeft de voorkeur van uw stichting/woonvoorziening? 
- Eigen vervoer, extern taxibedrijf, vervoer vanuit Sportraad Heiloo of anders, namelijk…. 
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7. Waar zou de begeleiding van de sporten vandaan moeten komen?(meerdere antwoorden mogelijk) 
- Sportverenigingen, Sportraad Heiloo, eigen begeleiding, externe begeleiding of geen mening 
 
8. Wat is de maximale afstand die de cliënten volgens uw stichting/woonvoorziening moeten reizen 
om bij de sportvereniging te komen? 
- 0-10 km, 11-15 km, 16-20 km, 21-25 km of meer dan 25 km  
 
9. Zouden mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een lichamelijke beperking 
samen of gescheiden moeten sporten? 
- Samen, gescheiden of gedeeltelijk samen/gedeeltelijk gescheiden 
 
10. Zouden mensen met en zonder beperking samen of gescheiden moeten sporten? 
- Samen, gescheiden of gedeeltelijk samen/gedeeltelijk gescheiden 
 
 
7.4 Voorbeeld enquête sportverenigingen 
 
 
1. Op welke dagen van de week zouden mensen met een beperking bij uw vereniging kunnen 
sporten? 
- Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag of zondag 
 
2. Op de dagen die beschikbaar zijn, welke dagdelen komen dan het beste uit? (meerdere 
antwoorden mogelijk) 
- 09:00-11:00, 11:00-13:00, 13:00-15:00, 15:00-17:00, 17:00-19:00, 19:00-21:00 
 
3. Hoe lang zou een les/training voor mensen met een beperking moeten duren? 
- 10-20 min, 20-30 min, 30-45 min, 45-60 min of meer dan 60 min 
 
4. Uit hoeveel personen zou een sportgroep voor mensen met een beperking moeten bestaan? 
- 1-5, 5-10, 10-15, 15-25 of meer dan 25 
 
5. Welk type vervoer van en naar de sport heeft de voorkeur van uw vereniging? 
- Eigen vervoer, externe taxi, vervoer vanuit Sportraad Heiloo of geen mening 
 
6. Waar zou de begeleiding van de sporten volgens uw vereniging vandaan moeten komen? 
- Sportvereniging zelf, Sportraad Heiloo, eigen begeleiding, externe begeleiding of geen mening 
 
7. Aan welke groep mensen met een beperking  is uw vereniging bereid om les/training te geven? 
- Lichamelijk beperkte mensen, verstandelijk beperkte mensen of psychisch beperkte mensen 
 
8. Zouden mensen met verschillende beperkingen samen of gescheiden moeten sporten? 
- Samen, gescheiden of gedeeltelijk samen/gedeeltelijk gescheiden 
 
9. Zouden mensen met een beperking en mensen zonder beperking samen of gescheiden moeten 
sporten? 
- Samen, gescheiden of gedeeltelijk samen/gedeeltelijk gescheiden 
 
 
7.5 Voorbeeld interview sportvereniging 
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1. Hoe ziet de situatie op dit moment eruit bij jullie wat betreft sporten voor mensen met een 
beperking? 
 
2.Waar zou de begeleiding van de sporten vandaan moeten komen? 
 
3. Welke dagen komen jullie het beste uit wat betreft het sporten voor mensen met een beperking? 
 
4. Welke tijdstippen komen per dag het beste uit voor jullie? 
 
5. Hoe groot zou een sportgroep voor mensen met een beperking moeten zijn? 
 
6. Waarom kiest u in de enquête voor eigen vervoer? 
 
7. In de enquête kiest u qua begeleiding voor een combinatie tussen eigen begeleiding en begeleiding 
vanuit de sportvereniging. Vanwaar deze combinatie? 
 
8. In hoeverre staan jullie achter participatie van mensen met een beperking in jullie vereniging? En is 
het realistisch? 
 
9. Hoe staan jullie tegenover het geven van sportclinics voor eventueel geïnteresseerden? 
 
10. Hoe zouden jullie het vinden om voorlichting te krijgen van een stichting, instelling of 
woonvoorziening over het omgaan met mensen met een beperking? 
 
 
 
 
7.6 Voorbeeld interview stichting/woonvoorziening 
 
 
1. Kunt u mij in het kort uitleggen wat uw stichting precies inhoudt? 
 
2. Vertel eens, hoe zit het op dit moment bij jullie stichting wat betreft sporten voor mensen met een 
beperking? 
 
3. Wat is op dit moment het probleem waar jullie tegenaan lopen met betrekking tot sporten voor 
mensen met een beperking? 
 
4. Kunt u een schatting geven van het aantal cliënten dat interesse heeft om te sporten? 
 
5. Hoe groot zou een sportgroep voor mensen met een beperking moeten zijn? 
 
6. Op de dagen die jullie hebben aangegeven, welke tijden of dagdelen komen het beste uit? 
 
7. Hebben jullie al contacten bij een sportvereniging uit Heiloo? 
 
8. In hoeverre hebben de cliënten interesse in deelname aan wedstrijden en/of toernooien? 
 
9. Hoe lang zou de les ongeveer moeten duren? 
 
10. In enquête staat dat eigen vervoer de voorkeur heeft. Vanwaar deze keuze? 
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11. De maximale reisafstand heeft u op 0-10 kilometer staan. Waarom zouden de cliënten niet verder 
kunnen reizen voor sport? 
 
12. In de enquête geeft u aan dat mensen met lichamelijk en verstandelijke beperking samen zouden 
moeten sporten. Geldt dit voor elke sport of zijn er sporten waar dit anders is? 
 
13. In de enquête geeft u aan dat mensen met en zonder beperking samen zouden moeten sporten. 
Geldt dit voor elke sport of zijn er sporten waar dit anders is? 
 

 

7.7 Voorbeeld 2e  ronde interviews 
 
1. Toen jij voor het eerst met het idee van een platform in aanraking kwam, hoe zag jij het toen voor 
je? 
 
2. Is die gedachte in de afgelopen maanden gewijzigd? 
 
3. Hoe groot is bij jullie de noodzaak voor een dergelijk platform? 
 
4. Wat zou het grootste struikelblok voor het platform kunnen zijn? 
 
5. Wat zouden de voordelen van een platform kunnen zijn voor de sportverenigingen? 
 
6. Wat zouden de voordelen van een platform kunnen zijn voor de cliënten? 
 
7. Welke vorm zou het platform moeten aannemen? (digitaal, offline, combo) 
 
8. Welke kennis hebben jullie nog niet in huis en zouden jullie graag van het platform willen 
overnemen? 
 

 

 


