
 

Dalfsen, 29 december 2015 

Betreft: reactie op de notitie ‘sporten met een beperking’ 

 

Beste Leo, 

Dank voor je mail en dat je ons in de gelegenheid stelt om mee te denken aangaande de notitie 

‘sporten met een beperking’. Onzes inziens ontbreekt er nog het één en ander in deze notitie. Per 

hoofdstuk, in volgorde zoals in de notitie, hebben wij de volgende vragen en/of adviezen: 

2. Landelijk beleid en beschikbare informatie 

De eerste vraag die hier bij ons wordt opgeroepen is waarom er niet is aangesloten bij het project 

‘regionale sportcoach aangepast sporten’ van Sportservice Overijssel? In de notitie wordt 

aangegeven dat Sportservice Overijssel bezig is met een inventarisatie om te kijken welke gemeenten 

willen meewerken aan een regionaal samenwerkingsverband. Ons advies om hier bij aan te sluiten. 

Ook vanwege het feit dat er in de gemeente Dalfsen, helaas, maar (zeer) weinig aanbod is voor 

mensen met een beperking. Mensen met een beperking in deze gemeente zijn dus afhankelijk van de 

mogelijkheden in andere gemeenten.  

3. Stand van zaken in de gemeente Dalfsen 

Wat betreft het onderzoek zijn dit mooie resultaten om te hebben. Alleen is mede doordat er niet 

wordt meegedaan aan het tweejaarlijkse onderzoek van Sportservice Overijssel (fit en gezond in 

Overijssel), weinig bekend over de daadwerkelijke deelname aan sport, door mensen met een 

beperking. De Sportraad is van mening dat de Gemeente Dafsen aan het onderzoek van Sportservice 

Overijssel mee moet doen.   

Wat we ook graag terugzien in paragraaf 3.3 is dat naast de constatering die gemaakt wordt over de 

aanbieders in de gemeente, er ook aandacht is voor de ervaringen van deze aanbieders en de 

bijbehorende successen. Sluit hun aanbod aan bij de doelgroep en waar kan eventueel nog (meer) in 

gefaciliteerd worden?  

De inzet van de buurtsportcoaches is hierin, zoals jullie zelf ook benoemen, van groot belang. Ons 

advies is dat er in de jaarplanning van de BSC structureel aandacht is voor sporten met een 

beperking. Nog meer samenwerkingen zoeken met instanties zoals Philadelphia, en daar juist 

informeren naar behoeftes. Tevens kan een BSC (of SMON?) wellicht hier voorlichting geven aan de 

begeleiders en/of ondersteunen in aanbod? Als de begeleiders geïnstrueerd worden hoe er, op een 

eenvoudige manier, gesport en bewogen kan worden met deze doelgroep (met de aanschaf van een 

aantal materialen), kan hier wellicht al veel winst geboekt worden. Dan hoeven de mensen met een 

beperking niet aan te sluiten bij een sportvereniging, maar kunnen ze juist sporten en bewegen in 

hun eigen woonomgeving en samen met hun huisgenoten.  

4. Hoe verder? 

Bij punt 2 wordt het volgende geschreven: ‘… budget van € 2.800 in te zetten om sportverenigingen 

in de gemeente Dalfsen, aangesloten bij een landelijk erkende organisatie gerichter te kunnen 



ondersteunen ….’. De vraag die opdoemt, waarom de keuze hierop gevallen is? Misschien is het 

realiseren van sport- beweegaanbod bij andere (zorg)instanties (of ondersteunen van huidige 

initiatieven in de gemeente) wel veel praktischer omdat hier juist de knowhow aanwezig is om 

mensen een beperking te begeleiden (zoals hiervoor al benoemd)? Meer dan bij verscheidene 

sportverenigingen in deze gemeente die aangesloten zijn bij landelijke erkende organisaties.  

Zoals in de notitie al benoemd zullen de ‘fanatieke aangepaste sporters’ buiten de gemeente wel een 

aanbod vinden door regionale samenwerking (wat ook zeker doorgezet moet worden), maar is 

sporten en bewegen voor de meeste mensen met een beperking een abstract begrip. Door het dus 

laagdrempelig aan te bieden, bij de woonvoorziening, kan hier zoals genoemd veel winst geboekt 

worden.  

In het kader van ‘beter goed gejat, dan slecht bedacht’, hebben wij ook naar andere nota’s van 

gemeenten gekeken. Wellicht dat hier ook lering uit getrokken kan worden. In de gemeente Ommen 

wordt op jaarbasis €7700 subsidie verstrekt aan gehandicaptenorganisatie STARS die 

sportactiviteiten uitvoert voor mensen met een beperking. 

(http://www.destuw.nl/Kinderen/STARS.html).                                                                                        

Mogelijk is er in Dalfsen een welzijnsorganisatie die zich kan inzetten voor sport en bewegen van 

gehandicapten, vergelijkbaar met STARS in Ommen/Hardenberg? Hiermee passeer je de 

sportverenigingen in de gemeente Dalfsen niet aangezien in het verleden is gebleken dat 

verenigingen weinig energie stoppen in het organiseren van aanbod voor mensen met een 

beperking, door toedoen van verschillende redenen.                                                                            

Daarnaast kunnen sportverenigingen in de gemeenten Ommen gebruik maken van een 50-50 

regeling om accommodaties toegankelijker te maken voor mensen met beperking (kleinschalige 

bouwkundige voorzieningen). Dit zou sportverenigingen kunnen stimuleren om ‘iets’ met deze 

doelgroep te gaan doen.  

Verder missen wij nog een aantal punten in dit hoofdstuk: 

� Hoe wordt er ingezet op signalering? 

� Hoe wordt de doelgroep actiever geïnformeerd? 

Aanbevelingen 

Onze vraag of er (extra) nagedacht kan worden over: 

• Meer aandacht voor aanbod van sport en/of voorlichting op locatie, bij woonvoorzieningen 

voor mensen met een beperking. 

• Uitbesteden van activiteiten aan een welzijnsorganisatie die open staat voor sportactiviteiten 

in deze gemeente.  

• Doorgaan met huidige regionale samenwerkingen en dit versterken (regionale sportcoach 

aangepast sporten?). 

• Herstructurering van de financiën/subsidies. 


