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Hoe sport de participatie van mensen met een beperking kan versterken. Elizabeth Cans
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HOE SPORT DE PARTICIPATIE VAN 
MENSEN MET EEN BEPERKING KAN 
VERSTERKEN

Het beoefenen van sport is een mensenrecht. 
Ieder individu moet de mogelijkheid hebben 
om sport te beoefenen, zonder discriminatie 
van welke aard dan ook en in de geest van de 
Olympische gedachte. Dit vereist wederzijds 
begrip in de geest van vriendschap, solidariteit 
en fair play. (Internationaal Olympisch Comité 
[IOC], )

Kleine zus als 
inspiratiebron

Mensen met een beperking 
hebben recht op de keuze 
om al dan niet aan sport te 
doen bij hen in de buurt. 
Ook het Internationaal 
Olympisch Comité (IOC) 
en de Verenigde Naties 
wijzen ons op het belang 
van het streven naar gelijk-
waardigheid, autonomie, 
non-discriminatie, partici-
patie, redelijke aanpassingen 
en inclusie in de samenle-
ving. Het (door België gera-
tifi ceerde) Verdrag inzake de 
Rechten van Personen met 
een Handicap beschouwt 
het als een basisrecht dat 
personen met een beperking 
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als volwaardige burgers ten volle kunnen 
participeren aan alle aspecten van de sa-
menleving. Dit geldt ook voor het domein 
van sport. Uit onderzoek blijkt immers dat 
de positieve effecten van sporten zeer groot 
zijn, terwijl omgekeerd het inactieve leven 
dat mensen – in het bijzonder kansengroe-
pen – leiden nefast is voor hun algemene 
gezondheid. 

Sport voor personen met een beperking 
is dan ook een actueel thema op de be-
leidsagenda. Minister van Sport Philippe 
Muyters maakte voor het eerst een specifiek 
beleid rond gehandicaptensport. Dit beleid 
vertrekt van de vaststelling dat er enerzijds 
te weinig mensen met een beperking aan 
sport doen, en dat anderzijds het aanbod 
niet aan de vraag voldoet. 

Dit thema ligt me nauw aan het hart: mijn 
kleine zus heeft namelijk meervoudige 
beperkingen. Tijdens mijn studies ortho-
pedagogiek stelde ik echter vast dat er over 
dit onderwerp nog te weinig onderzoek 
beschikbaar was. De ervaringen van mijn 
zus leerden me nochtans de positieve 
effecten van sport voor mensen met een 
beperking. Samen met anderen richtten 
we een G-club op in Tienen, een club die 
verschillende sporten aanbiedt. Mijn zus 
sportte mee in deze G-club, en na twee 
jaar merkte ik dat zij een enorme winst 
boekte door de sportparticipatie, zowel op 
sociaal als op fysiek vlak. Ik zag haar hele-
maal openbloeien. Ik besloot een aanvraag 
voor een specialisatiejaar over dit onder-
werp in te dienen. Ik kon onder leiding 
van Prof. Dr. Bea Maes aan de Onder-
zoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek 
van de KU Leuven starten met een voor-
onderzoek rond vraag en aanbod op het 
vlak van sportparticipatie bij mensen met 
een beperking. In dit artikel schets ik het 
G-sportlandschap en ga ik dieper in op 
hoe vraag en aanbod elkaar (niet) tegenko-
men. Want er is nog werk aan de winkel. 

Voor mensen met een beperking blijven 
de kansen op sportbeoefening in de buurt 
eerder beperkt. 

Hoeveel potentiële sporters met een 
beperking?

Tot op vandaag is er in Vlaanderen slechts 
beperkt cijfermateriaal voorhanden over 
het aantal personen met een beperking. 
Daardoor hebben we ook geen zicht op het 
potentieel aantal personen met een beper-
king die zouden kunnen deelnemen aan 
sport (de ‘vraag’). We richten ons hierbij op 
personen met diverse vormen van beper-
kingen (visueel, auditief, fysiek, psychisch, 
verstandelijk) en binnen diverse leeftijds-
categorieën. Concrete gegevens over deze 
groep, opgedeeld naar type van beperking, 
ontbreken vooralsnog. In Vlaanderen zou 
een kwart van de bevolking een langdurige 
ziekte, aandoening of handicap hebben. 
20% van de bevolking ondervindt beper-
kingen in het dagelijks leven. 5% heeft een 
langdurige aandoening. Deze cijfers zijn 
afkomstig uit de jaarlijkse survey ‘Sociaal- 
culturele verschuivingen in Vlaanderen’, 
verkregen op basis van zelfrapportering. Het 
Vlaams Gebruikersoverleg voor Personen 
met een Handicap (VGPH) extrapoleert het 
aantal personen met een handicap in Vlaan-
deren tot 15 à 20% van de totale bevolking 
(zie www.vgph.be). Op basis van enquêtes 
en grote surveys en via input van experts op 
het gebied van beperking, schat men in de 
conceptnota G-sport Vlaanderen (Muyters, 
2012) het aantal personen met een beper-
king tussen de leeftijd van 15 en 64 jaar op 
10% van de bevolking. Concreet zou dat 
betekenen dat in 2012 in Vlaanderen zo’n 
748.962 personen in die leeftijdsgroep een 
beperking ondervinden. Dergelijke cijfer-
gegevens over het aantal personen met een 
beperking hebben we nodig om verder on-
derzoek te kunnen voeren naar de personen 
met een beperking die al dan niet willen 
sporten.
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Het G-sportaanbod in al zijn facetten

Naast de vraag, namelijk het aantal perso-
nen met een beperking die potentieel aan 
sport kunnen doen, bespreken we kort het 
‘aanbod’. Het sportaanbod voor personen 
met een beperking wordt ‘G-sport’ ge-
noemd (waarbij de ‘G’ staat voor gehandi-
capt). In onderstaande tabel geven we een 
overzicht van het huidige sportaanbod. 

Georganiseerd Niet-georganiseerd Anders georganiseerd
Duurzaam Vb. een club organiseert 

wekelijks voetbaltrainin-
gen 

Vb. een persoon gaat 
wekelijks met zijn broer 
lopen op woensdag

Initiatie Vb. een club geeft in 
samenwerking met 
Stichting Vlaamse 
Schoolsport jaarlijks een 
initiatie voetbal op de 
scholensportdag

Vb. een vrijwilliger geeft 
af en toe een les dans aan 
een groep van vrouwen 
die daar zin in hebben

Vb. Buurtsport geeft een 
initiatie in een wijkge-
zondheidscentrum

Ook het sportaanbod voor personen met 
een beperking kan georganiseerd worden 
binnen elk van onderstaande vormen. 
Scheerder en Vos (2011) wijzen wel op de 
opkomst van light sporten: recreatieve spor-
ters groeperen zich in een zelfgeorganiseerde 
context en doen samen stadslopen, wan-
deltochten, enzovoort. Naast onderstaande 
indeling kan het aanbod naar personen met 
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een beperking ook verschillen op vlak van 
integratievorm, van exclusief tot inclusief. 
Binnen G-sport zijn er vooreerst G-clubs: 
die zijn er enkel voor personen met een 
beperking. Tijdens het sporten komen ze 
niet in contact met personen zonder beper-
king. Daarnaast zijn er G-werkingen. Dit 
zijn aparte sportgroepen voor personen met 
een beperking, maar georganiseerd door en 
binnen een reguliere club. Deze club voor-
ziet bijvoorbeeld naast de reguliere basket-
trainingen ook een moment voor G-basket. 
Ook hier sporten personen met en zonder 
beperking niet in dezelfde groep. Ten slotte 
zijn er de inclusieve clubs, die openstaan voor 
iedereen, en dus ook voor personen met een 
beperking. Hier sporten personen met en 
zonder beperking wel samen op elk niveau 
waar er inclusief sporten aangeboden wordt. 
Ik gebruik in deze tekst de term ‘G-club’ als 
paraplubegrip voor zowel de specifieke clubs, 
de G-werkingen als de inclusieve clubs.

Een beeld van het landschap: de actoren

Het G-sportlandschap in Vlaanderen wordt 
overkoepeld en ondersteund door verschil-
lende actoren. De drie G-sportfederaties 
(Recreas, Parantee en Psylos), de Vlaamse 
provincies, de Vlaamse Gemeenschaps-
commissie (VGC) en andere actoren zoals 
To Walk Again, Bloso, Special Olympics 
Belgium, Dovensport Vlaanderen vzw en de 
Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS) wer-
ken samen en stemmen hun werking steeds 
meer op elkaar af om G-sport in Vlaanderen 
uit te bouwen tot een sterk geheel. Boven-
staande actoren vormen samen G-sport 
Vlaanderen en worden ondersteund door 
het Kabinet Sport en het Departement Cul-
tuur, Jeugd, Sport, Maatschappij (CJSM). 
Om deze samenwerking te ondersteunen is 
in 2012 het Steunpunt G-sport Vlaanderen 
opgericht. G-sport Vlaanderen werkt ook 
samen met andere partners binnen en bui-
ten de (G-)sportwereld en hecht belang aan 
toegankelijkheid, mobiliteit en welzijn. Hun 
gezamenlijke acties moeten ertoe leiden 
dat personen met een beperking makkelij-
ker hun weg vinden binnen het aangepast 
sportaanbod.

Tot op vandaag ontbreekt een volledig 
overzicht van het G-sportaanbod. Mokos 
en Van Meerbeeck (2004) geven aan dat 
het aangewezen is om het aanbod correct 
in beeld te brengen en te streven naar een 

Aantal personen met een beperking
 AgODi ( tot 23 jaar - 2013) RKW (2013)
KINDEREN (2,5-21 jaar) 50.007 35.338
 + GON 9.558
+ VRIJSTELLING 526

 
VAPH (vanaf 18 jaar - 

2012)
FOD Soc. Zekerheid (2014)

VOLWASSENEN 116.523 365.898
TOTAAL 176.614 401.236

Naast de vraag, name-
lijk het aantal perso-
nen met een beperking 
die potentieel aan sport 
kunnen doen, bespreken 
we kort het ‘aanbod’.
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geografisch goede spreiding. Ze pleiten voor 
een divers en samenhangend aanbod op 
verschillende locaties in plaats van het ver-
snipperde aanbod vandaag. Ook vanuit de 
gehandicaptensector komt er een duidelijke 
vraag naar meer sportaanbod voor mensen 
met een beperking (Wouters, 2001). Net 
omwille van hun sedentaire leven, maar ook 
omwille van de positieve bijdrage van sport 
aan het sociaal kapitaal van deze doelgroep, 
is het belangrijk om sportparticipatie te 
stimuleren. Maar de harde cijfers ontbreken. 
Zowel over de omvang van de vraag als over 
de omvang van het aanbod. Daar wilde ik 
met dit vooronderzoek iets aan doen. 

Vraag en aanbod? Eerst de vraag 

Om een zicht te krijgen op het aantal 
mensen met een beperking (de vraag) 
contacteerden we verschillende instanties, 
omdat het aantal personen met een beper-
king nergens eenduidig geregistreerd is. We 
kozen voor het Agentschap voor Onder-
wijsdiensten (AgODi), de Rijksdienst voor 
Kinderbijslag voor Werknemers (RKW), de 
Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale 
Zekerheid en het Vlaams Agentschap voor 
Personen met een Handicap (VAPH). 

Beschikbare cijfers 

De tabel onderaan pagina 41 geeft een over-
zicht van de verkregen.

Een kritische blik is nodig

Bij gebrek aan eenduidige registratie van 

personen met een beperking in Vlaanderen 
is het nodig om data uit verschillende bron-
nen samen te nemen. Dit levert echter geen 
eenduidig getal op, aangezien er sprake is 
van overlap en over- en onderschattingen. 

Gegevens van kinderen en volwassenen 
overlappen elkaar gedeeltelijk. Kinderen 
kunnen tot 23 jaar naar school door het 
aanvragen van de maximale verlenging van 
twee jaar. De verhoogde kinderbijslag stopt 
echter op de leeftijd van 21 jaar, waarna 
men automatisch overschakelt naar een 
systeem van de FOD Sociale Zekerheid. 
Bijgevolg zal een aantal personen meegeteld 
worden bij ‘onderwijs’, namelijk in de groep 
van schoolgaande kinderen, maar eveneens 
bij de FOD Sociale Zekerheid, omdat zij 
erkend zijn door de FOD of reeds een inte-
gratietegemoetkoming ontvangen. Hetzelf-
de probleem stelt zich bij het optellen van 
de gegevens verkregen door RKW (tot 21 
jaar) en het VAPH (vanaf 18 jaar) en door 
Onderwijs (tot 21 jaar) en het VAPH (vanaf 
18 jaar).

We kiezen er bijgevolg voor om de gegevens 
van de RKW op te tellen bij de gegevens 
van de FOD Sociale Zekerheid. Zo komen 
we tot een benadering van het totale aan-
tal personen met een beperking. Bij deze 
optelling dienen we ons ervan bewust te zijn 
dat de cijfergegevens niet van hetzelfde jaar 
dateren, wat zorgt voor vertekening (ge-
gevens 2013 en 2014). 

Noodzaak: verder onderzoek 

Dit totale aantal personen met een beper-
king ligt lager dan eerdere schattingen. Op 
basis van vorige onderzoeken ging men 
steeds uit van een percentage personen met 
een beperking van ongeveer 10% (of hoger) 
van de totale populatie. Het cijfer van het 
aantal personen met een beperking dat wij 
bekomen (RKW + FOD), omvat ongeveer 
6% van het totaal aantal Vlamingen. Wan-
neer we gegevens van AgODi en VAPH 

Vanuit de gehandicap-
tensector komt er een 
duidelijke vraag naar 
meer sportaanbod voor 
mensen met een beper-
king.
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optellen, vinden we dat het aantal personen 
met een beperking ongeveer 3% van het 
totale aantal Vlamingen inhoudt. Het lagere 
cijfer kan te wijten zijn aan het feit dat een 
groot aantal personen met een beperking 
niet erkend is of geen erkenningsaanvraag 
indient bij de bevraagde instanties. 

De andere zijde: het aanbod

Voor het tellen van het aantal G-sportclubs 
deden we beroep op de sportdatabank. De 
clubs die hierin terechtkomen worden 
gescreend op een aantal criteria, waarbij 
sommige van hen een G-label bemachtig-
den. Gezien deze doelgroepenfilter op de 
sportdatabank nog maar net werd toege-
voegd, is het mogelijk dat deze gegevens nog 
niet helemaal accuraat zijn.

Cijfers spreken voor zich…

Uit de sportdatabank kunnen we afleiden 
dat Vlaanderen bij benadering 488 clubs 

kent die sport aanbieden voor personen met 
een beperking. Vlaams-Brabant en Brussel 
huisvesten 54 van deze clubs, Antwerpen 
kent 188 clubs, Limburg 74, Oost-Vlaan-
deren 114 en West-Vlaanderen 88. Het 
gaat hier enkel om de clubs die voldoen 
aan vooropgestelde kwaliteitscriteria (www.
gsportvlaanderen.be). 

…maar zeggen niet alles

Bovenstaande cijfers geven het aantal clubs 
weer die in de vernieuwde sportdatabank 
Vlaanderen te vinden zijn op 5 mei 2014. 
Deze gegevens zijn afkomstig van G-sport-
federaties en provincies/VGC. Deze cijfer-
gegevens zijn extrapolaties op basis van de 
visuele weergaven per provincie. Sommige 
initiatieven zullen bijgevolg omwille van 
hun plaatselijke en niet-geregistreerde acti-
viteiten moeilijk correct in beeld gebracht 
kunnen worden. 
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Het is op dit ogenblik nog niet mogelijk om 
op basis van de databank lijsten te trekken 
per provincie. Deze gegevens zullen echter 
over enkele maanden ter beschikking gesteld 
worden, waardoor het geheel op een meer 
accurate wijze in beeld gebracht kan worden. 
In de toekomst zal het eveneens mogelijk 
zijn om lijsten van het aantal clubs per doel-
groep te trekken uit de databank, evenals 
het aantal clubs voor kinderen of volwasse-
nen (per provincie of arrondissement).

Het aantal clubs dat wordt weergegeven om-
vat alle clubs en hun vestigingsplaatsen. Het 
is mogelijk dat één club in twee verschillen-
de gemeenten een aanbod voorziet. Deze 
club wordt dan twee keer meegenomen in 
de telling. Met betrekking tot spreiding is er 
in Vlaanderen nog mogelijkheid tot optima-
lisatie. Over de provincies heen is het zo dat 
de clubs vaak gecentraliseerd zijn in grotere 
steden en dat randgemeenten/steden hier-
door geen aanbod kennen.

Wanneer we vraag en aanbod in één 
blender stoppen

We vergeleken het duurzame, georganiseerde 
en gescreende aanbod van de sportdatabank 
met de gegevens vanuit de RKW en FOD 
Sociale Zekerheid. We stellen vast dat er een 
te groot aantal personen met een beperking 
is voor het aantal sportclubs in Vlaanderen. 
Momenteel kan niet aan elke persoon met 
een beperking de kans of de keuze gegeven 

worden om aan sport te doen binnen een 
gepaste club. In de meeste provincies zou-
den er minimum 670 leden per club zijn, 
willen we iedereen een plaats geven (hierbij 
houden we wel in ons achterhoofd dat niet 
elke persoon met een beperking graag wil 
sporten). Uiteraard is dit een onrealistisch 
aantal en toont dit de noodzaak aan tot uit-
breiding van het sportaanbod voor personen 
met een beperking. 

Vraag en aanbod

Verder kunnen we besluiten dat er nood is 
aan een beter gespreid aanbod. Tabel 2 geeft 
aan dat Antwerpen het best uitgebouwde 
aanbod heeft en dat in Vlaams-Brabant en 
vooral in Brussel het grootste tekort aan 
sportaanbod voor personen met een beper-
king merkbaar is. In bijlage 1 is een visuele 
weergave terug te vinden. 

Een algemene bedenking hierbij is dat 
het aantal leden per club kan fluctueren. 
Sommige clubs of G-werkingen kunnen 
een capaciteit van honderden sporters aan, 
eventueel verdeeld over een aantal sporttak-
ken, terwijl andere clubs zich beperken tot 
een tiental leden. Recente sportinitiatieven 
zitten vaak nog in de opstartfase en kunnen 
bijgevolg enkel een beperkt aantal leden 
verder helpen. Oudere clubs hadden reeds 
de mogelijkheid tot het uitbouwen van 
hun aanbod en kunnen vaak meer sporters 
begeleiden.

Provincie Aantal clubs Aantal personen met 
beperking (RKW, FOD)

Aantal leden/club 
2013/2014

Brussel & Vl-Br 54 90.598 1.677
Antwerpen 118 79.768 676
Limburg 74 55.544 750
Oost-Vlaan-
deren

114 84.223 739

West-Vlaan-
deren

88 83.324 947
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In de toekomst hopen we om specifieker per 
arrondissement of zelfs per gemeente lijsten 
uit de sportdatabank te kunnen trekken. We 
moeten ook een concreter zicht krijgen op 
het aantal personen met een beperking door 
gegevenskoppeling via de kruispuntdata-
bank. Dit zal ervoor zorgen dat het in kaart 
brengen van vraag en aanbod meer gedetail-
leerd zal kunnen gebeuren.

Ideeën voor verder onderzoek

Een blijvend hiaat is het onderzoek naar de 
effectieve sportparticipatie van personen 
met een beperking (de ‘deelname’): hoe vaak 
neemt men deel aan het beschikbare aanbod, 
wie participeert aan het sportaanbod, welke 
factoren hebben invloed op de sportpartici-
patie, enzovoort? Bevragingen omtrent par-
ticipatie omvatten vaak het geheel aan vrije-
tijdsbesteding, waardoor er niet exact kan 
worden nagegaan wat het aandeel van de 
sportparticipatie is. De laatste schattingen 
over de sportparticipatie van personen met 
een beperking komen van Vanlandewijck et 
al. (1994). Zij extrapoleerden dat slechts 3% 

van de personen met een beperking regel-
matig sport. Het Steunpunt G-sport Vlaan-
deren kreeg de beleidsdoelstelling om tegen 
2020 20% van het aantal personen met een 
beperking aan het sporten te helpen. Ook 
het onderzoek over de wijze waarop men-
sen met een beperking het participeren aan 
sport beleven en over de bijdrage van sport 
aan de levenskwaliteit van personen met een 
beperking is te beperkt. 

Elizabeth Cans / over de auteur

Elisabeth Cans is master in de pedagogische 
wetenschappen, optie ortho (KUL), en 
volgt de specifieke lerarenopleiding 
gedragswetenschappen (KUL) en een 
specialisatiejaar in onderzoek onder leiding van 
Prof. Dr. Bea Elisabeth Cans. Elisabeth startte in 2012 
een eigen G-sport vereniging in Tienen.
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Bijlage 1: Visuele weergave van het aantal personen met een beperking in relatie tot 
het aantal clubs per provincie

Het aantal pmh per provincie uitgezet t.o.v. het aantal clubs (erkend door één van de 
drie G-sportfederaties, duurzaam & kwalitatief georganiseerd aanbod) per provincie

Gegevens pmh: kinderen via RKW (iedereen die verhoogde kinderbijslag krijgt, <21j) – geg. jan 2013
Gegevens pmh: volwassenen via FOD Soc. Zaken (iedereen erkend* door Directeur-Generaal voor Personen met handicap, >21j – geg. jan 2014
Gegevens clubs via sportdatabank (mei 2014)

*erkend =  IVT of IT of beide, THAB (65+), aanvraag tot erkenning en erkend


