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Inleiding 
In een inclusieve samenleving doet iedereen ongeacht individuele verschillen m.b.t. geloof, klasse, handicap, ideologie of 

anderszins mee als volwaardig burger. Gelijkwaardige burgers die o.b.v. gelijke rechten hun leven vorm geven en daartoe 
zoveel mogelijk eigen zelfstandige keuzes kunnen maken. Sporten en bewegen is bij uitstek geschikt om aan deze visie 

vorm te geven. Het is niet alleen gezond, maar brengt mensen ook samen, geeft de mogelijkheid om eigen grenzen te 

verleggen en is natuurlijk ook geweldig leuk om te doen.  

De kracht van sport en bewegen voor mensen met een beperking wordt in de samenleving breed gedragen en toch blijft 
het vaak nog moeilijk om meer mensen met een beperking structureel te betrekken bij de sport. De randvoorwaarden 

om sporten en bewegen mogelijk te maken zijn nog dikwijls een te groot obstakel om de eigen sportdeelname goed 

georganiseerd te krijgen.  

Er gebeurt natuurlijk ook al veel goeds. Zo wordt door steeds meer verenigingen en ook commerciële partijen sport- en 
beweegaanbod voor mensen met een beperking opgezet. En ook voor het belang van fysieke- en sociale toegankelijk-

heid van sportverenigingen en - accommodaties, (sport)vervoer, deskundigheid van begeleiding en sporthulpmiddelen is 

steeds meer aandacht. De overheid heeft het belang van inclusieve sport inmiddels concreet meegenomen in haar be-

leidsdoelstellingen.  

Gehandicaptensport Nederland wil zich als belangenbehartiger en als bijzondere sportbond onderscheiden door voorop 
te lopen met nieuwe en bestaande initiatieven, andere sportorganisaties met kennis en kunde bij te staan en waar mo-

gelijk het goede voorbeeld te geven. Dat doet de sportbond o.a. door veel samen te werken met onze verenigingen, 

landelijke- en regionale partners, fondsen, collega sportbonden en een groot aantal vrijwilligerscommissies. Het doel is 

om samen met anderen een krachtige en vooral ook duurzame bijdrage te leveren aan het creëren van een kwalitatief 

hoogwaardige en veilige sportomgeving voor mensen met een beperking. 

Het jaarplan 2019 behelst het laatste jaar van het Meerjarenbeleidsplan 2016-2019 ‘In Beweging Verbonden’. Naast 

de uitvoering van een groot aantal basistaken en projecten van de sportbond zal 2019 ook benut worden voor een eva-

luatie van de afgelopen beleidsperiode en een heroriëntatie van de rol(len) en doelstellingen waarmee Gehandicapten-
sport Nederland de komende jaren een blijvende toegevoegde waarde kan leveren aan de gehandicaptensport in het 

algemeen en haar aangesloten leden in het bijzonder. 
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De sportbond                                

Gehandicaptensport                  

Nederland 
De sportbond Gehandicaptensport Nederland 

(GSN) wordt gevormd door haar leden, een groot 

aantal lidorganisaties die tezamen een brede en 
diverse groep sportaanbieders vormen. De sport-

bond stelt zich ten doel deze lidorganisaties te  

ondersteunen met producten en diensten die aan-

sluiten op de vragen die bij haar leden spelen. 

De sportbond Gehandicaptensport Nederland is de 

in Nederland erkende en verantwoordelijke sport-

bond voor Boccia, Goalball, Para Icehockey,       

Rolstoelrugby, Blindenvoetbal, Bocce en 
Showdown. Voor deze sporten creëert en onder-

houdt zij de infrastructuur met als doelstelling zo-

veel mogelijk sporters op hun eigen niveau te laten 

sporten. De sportbond organiseert competities en 
wedstrijden en is verantwoordelijk voor de             

promotie van de diverse takken van sport. Ook 

stimuleert zij de topsport voor haar sporten en 

zendt zij sporters bij gelegenheid uit naar onder 

meer Europese- en  Wereldkampioenschappen en 

de Paralympische Spelen.  
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Visie en missie 
De visie en missie dienen om duidelijkheid te geven aan alle betrokkenen en geïnteresseerden over het be-

staansrecht en de gewenste ontwikkelingsrichting van de organisatie op de langere termijn. De Sportbond is 
er niet alleen op gericht om mensen met een handicap te laten sporten en bewegen, maar ook om de sport 

te gebruiken als middel tot persoonlijke ontwikkeling en de beeldvorming rondom mensen met een handicap 

positief te beïnvloeden. De sportbond kent een tweeledig aandachtsgebied; de takken van sport waarvoor zij 

de organisatorische verantwoordelijkheid draagt en de grote groep leden die tot de zogenaamde beweeg-
aanbieders of multi-sportaanbieders behoort. Voor hen is de vereniging de verbinding waarmee gezamenlijke 

doelstellingen kunnen worden nagestreefd.  

Missie 

Gehandicaptensport is sport en bewegen op maat, op zowel competitief als recreatief niveau voor mensen 
met een beperking. Gehandicaptensport verbindt, maakt fit en laat mensen participeren en excelleren. Vanuit 

onze bevlogenheid voor de gehandicaptensport vervult Gehandicaptensport Nederland: 

• De taak als overkoepelend orgaan, dienstverlener en verbinder voor alle aangesloten lidorganisaties; 

• De taak als sportbond voor een aantal bijzondere takken van sport; 

• Een inspirerende rol om de onbegrensde mogelijkheden van gehandicaptensport in Nederland breed 

toegankelijk te maken. 
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Visie 

Gehandicaptensport Nederland zet zich in als dienstverlener en belangenbehartiger voor en ten behoeve van 

haar leden. In de overtuiging dat: 

• Sport en bewegen voor iedereen toegankelijk moet zijn, met voldoende mogelijkheden in de directe 

woonomgeving, op elk niveau en afgestemd op de wensen van de specifieke doelgroepen en sporters 

zelf; 
• Organisatorische integratie van de verschillende takken van gehandicaptensport moet worden nage-

streefd, maar deze altijd in dienst moet blijven staan van het verbeteren van de sportmogelijkheden 

van de gehandicapte sporter/beweger. 

• GSN zich met landelijke partners sterk maakt om de aansluiting van het aanbod met de wensen en 

behoeften van de gehandicapte sporter/beweger te optimaliseren. Centrale begrippen hierbij zijn di-

versiteit en keuzevrijheid. 

De Sportbond heeft de kennis, ervaring en capaciteit om mensen met een handicap verantwoord te laten 

deelnemen aan trainingen, competities en kampioenschappen. Zij wil samen met haar partners de doelstel-

lingen realiseren en daarmee voor alle sporters met een handicap op zijn of haar niveau een aantrekkelijk 
aanbod creëren. Het uitdragen en overbrengen van de kracht en inspiratie die de gehandicaptensport zo 

onmiskenbaar in zich draagt; 

• Het leveren van toegevoegde waarde voor alle leden en lidorganisaties; 

• Het verbinden van kennis, expertise en relevante netwerken binnen het brede werkveld van de gehan-

dicaptensport; 
• Het versterken van de lidorganisaties (organisatieontwikkeling) 

• Het behouden van bestaande en werven van nieuwe leden (sportparticipatie) 

• Het bieden van een plek voor sporters of verenigingen waarvoor aansluiting bij een reguliere sport-

bond niet realistisch of haalbaar is; 

• Het vertegenwoordigen van de takken van sport die organisatorisch zijn aangesloten bij Gehandicap-
tensport Nederland; 

• Het organiseren van wedstrijden, competities en topsport  voor de aangesloten takken van sport. 

• Vergroten zichtbaarheid aangesloten verenigingen met eigen sportaanbod en doelgroepen 

• De collectieve belangenbehartiging naar derden (sportkoepel NOC*NSF, sportbonden, overheid, Ken-

niscentrum Sport, VSG, VNG, enzovoorts).  

• De internationale vertegenwoordiging bij sportfederaties (direct en getrapt).  

• Het collectief verzekeren van lidorganisaties tegen de risico’s van aansprakelijkheid en ongevallen 
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Sportontwikkeling en Competitie 
Het (helpen) creëren van een aantrekkelijk sport- en beweegaanbod voor iedere sporter op ieder niveau 

(recreatie, wedstrijd & top) in iedere levensfase. 

Doelstellingen 2016-2019 

• Gehandicaptensport Nederland heeft in 2020 structureel de sportinfrastructuur binnen de driehoek 

vereniging, accommodaties en aanbod versterkt. 

• In 2020 beschikt Gehandicaptensport Nederland over een uitgebreid en dekkend aanbod van oplei-

dingen en deskundigheidsbevordering. 

• Gehandicaptensport Nederland voert een gerichte strategie uit op (de toekomst van) elk van de aan-

gesloten takken van sport 

 

Deskundigheidsbevordering 

Het gebrek aan kennis en deskundigheid is vaak nog een struikelblok om het sport- en beweegaanbod voor 

mensen met een beperking goed in te richten. Daardoor blijft de kwaliteit van de sportbeleving van mensen 

met een beperking vaak achter bij die van mensen zonder een beperking. In een inclusieve samenleving 

heeft iedereen recht op een goede trainer.  

Gehandicaptensport Nederland heeft als sportbond divers opleidingsaanbod ontwikkeld. In 2019 zal vooral 

ingezet worden om de afname van de opleidingen te vergroten. trainers, coaches, officials, beweegagogen 

etc. met het eigen opleidingsaanbod van GSN. De organisatorische  samenwerking met de Academie voor 

Sportkader zal in 2019 worden voortgezet.  

• (Door)ontwikkeling van sporttakoverstijgende opleiding t.b.v. onderwijs (sportleider 3 voor mensen 

met een beperking). Uitbreiding van het aantal deelnemende scholen met 20 % 

• Promotie van eigen sportspecifieke trainersopleidingen. In 2019 worden twee sporttak specifieke cur-

sussen gestart (waaronder de ontwikkeling van e-learning modules boccia) 

• Organiseren van ‘officialdagen’ voor showdown, boccia, goalball en rolstoelrugby. 

• Organiseren van bijscholingen voor bocciatrainers. 

• Uitzetten themabijeenkomsten gehandicaptensport i.s.m. Academie voor Sportkader (ASK). 

• Organiseren van ‘in company’ opleidingsaanbod gehandicaptensport voor de andere sportbonden in 

De Weerelt.  
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Sportontwikkeling takken van sport 

Gehandicaptensport Nederland richt zich voor wat betreft de ontwikkeling van sporten specifiek op de spor-

ten die onder haar organisatorische verantwoordelijkheid vallen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de 

ontwikkeling van nieuwe takken van sport en/of beweegactiviteiten. De sportbond richt zich daarbij vooral op 

sport- en beweegactiviteiten die niet vanzelfsprekend door een reguliere sportbond kunnen worden opge-
pakt. De diversiteit van projecten en bijbehorende doelstellingen is groot. Van hoogwaardige topsport pro-

jecten gericht op het behalen van medailles op Paralympische Spelen tot aan projecten die tot doel hebben 

om mensen met een zware meervoudige beperking en hun begeleiders te betrekken bij beweegactiviteiten. 

Doelstellingen 2019 

• (Door)ontwikkelen Bocce voor mensen met een verstandelijke beperking.  

• Ontwikkelen van sport- en beweegaanbod van mensen met een zware meervoudige beperking; MATP 

(Motor Activity Trainingsprogram) met als onderdeel het opbouwen van een community met zorgin-

stellingen. 

• Voortzetten van het sportstimuleringsproject ‘Zichtbaar Sportief’ voor mensen met een visuele beper-

king. In dit project worden i.s.m. enkele grote handicapspecifieke organisaties en NOC*NSF 

• Het versterken van samenwerking met onderwijsinstellingen (MBO en HBO) om takken van sport 

(regionaal) te promoten en te helpen ontwikkelen – uitbreiding deelnemende scholen met minimaal 

20%. 

• Verhogen van aantal sporters die aan competities en events meedoen – 5 % stijging in 2019 

• Vergroten van laagdrempelig wedstrijdaanbod zoals (regionale) kennismakingsevents. 

• Versterken van wedstrijdaanbod voor de jeugd (uitbreiden locatieaanbod junior boccia en junior goal-

ball) 

• Uitvoering van sportstimuleringsproject Para Icehockey in samenwerking met de IJshockeybond met 

o.a. als doelstelling Para icehockey organisatorisch op termijn te integreren bij de reguliere sportbond. 

• Verkennen van startaanbod blindenvoetbal. 

• Voortzetten van talentontwikkelingsproject boccia i.s.m. Johan Cruyff Foundation. 

• Voortzetten en door-ontwikkelen van het topsportprogramma Boccia binnen CTO Amsterdam. 

• Deelnemen aan internationale toernooien voor zover passend binnen de topsportstrategie van de tak-

ken van sport. Doelstelling; top-3 op EK waaraan deelgenomen wordt. 

• Door-ontwikkeling van topsportprogramma rolstoelrugby in Amsterdam. Doelstelling EK– A landen: 

top 6 

• Het versterken van de samenwerking met andere sportbonden om het bestaande gehandicap-

tensportaanbod regionaal en lokaal onder de aandacht te brengen. 

• Organiseren van aantrekkelijke sportclinics toegespitst op diverse doelgroepen. 

• Uitbreiding samenwerking met de Johan Cruyff Foundation voor minimaal één sportspecifiek talentont-

wikkelingsproject. 

• Versterken van participatie in sportstimuleringsprogramma’s en –projecten zoals Special Heroes, Sport 

in de Buurt, Paralympische talentendag(en), de Nationale Sportweek en samenwerking met handi-

capspecifieke organisaties zoals Special Olympics, Visio, Bartimeus, BOSK etc. 



Ledenservice 
Het aanbieden en ontsluiten van een aantrekke-

lijk producten- en dienstenpakket voor de lidor-
ganisaties.  

 

Doelstellingen 2016-2019 
• Alle leden van Gehandicaptensport            

Nederland weten in 2020 wat GSN te 
bieden heeft en wat de meerwaarde van 

een lidmaatschap voor hen is.  

• In 2020 deelt Gehandicaptensport            

Nederland op effectieve wijze kennis en 
expertise tussen en met de leden. 

• Gehandicaptensport Nederland heeft in 

2020 kennis over haar leden en branche 

en voert een strategie uit tot het verza-

melen, delen en ontsluiten van kennis. 
• In 2020 is de betrokkenheid van leden 

om bij te dragen aan de ontwikkeling van 

Gehandicaptensport Nederland significant 

vergroot. 
 
Doelstellingen 2019 
• Onderzoeken naar lidmaatschapsstruc-

tuur en alternatieve lidmaatschapsvor-

men.  
• Verdiepen van ledentevredenheidsonder-

zoek en vertalen van uitkomsten (wensen 

en behoeften) naar (door)ontwikkeling 

van producten en diensten van de              

sportbond. 
• Ontwikkelen van een structuur om leden 

periodiek te raadplegen over beleid en 

uitvoering van beleid van de sportbond. 

Ophalen van best practices bij verenigin-
gen, versterken van regionale                        

samenwerking 

• GSN Themadag 2019 organiseren  

• Het door-ontwikkelen van de (webbased) 

ledenadministratie. 

• Implementeren van beleid, producten en 
tools die t.b.v. het tegengaan van grens-

overschrijdend gedrag zijn ontwikkeld.  

• Adviseren van verenigingen op het gebied 

van verenigingsgerelateerde zaken zoals 
verzekeringen, juridische zaken(via DAS), 

deskundigheidsbevordering. 
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Personeel en organisatie 
Het aantal medewerkers in dienst bij Gehandicaptensport Nederland is in 2018 uitgebreid met drie medewerkers. 

De extra inzet is gericht op enkele sportspecifieke projecten (boccia en rolstoelrugby) waaraan externe financiering  

verbonden is. 

In totaal is het aantal Fte eind 2018 gegroeid naar 6,2 Fte. Ook in 2019 wordt de bureauorganisatie ondersteund door 

twee studenten van de opleiding Bestuur en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht. Door de uitbreiding van 

de personele organisatie zal ook de afname van bureaufaciliteit in het bedrijvengebouw De Weerelt licht toenemen. 
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Communicatie 
Het vergroten van de zichtbaarheid van Gehandicaptensport Nederland als sportorganisatie en belangenbehartiger van 

de aangesloten lidorganisaties. 
 

Doelstellingen 2016 – 2019 
• Gehandicaptensport Nederland heeft in 2020 een herkenbaar profiel voor haar leden 

• Gehandicaptensport Nederland bevordert de promotie en belangenbehartiging van de gehandicapten-

sport(er) in Nederland 
 

Doelstellingen 2019 
• Door-ontwikkelen van online marketing. 

• Intensiveren van communicatie rondom eigen takken van sport en meer algemene onderwerpen m.b.t. 

gehandicaptensport. Structureel berichten (intern en extern) m.b.t. gehandicaptensport via de website
(s), social media en nieuwsbrief (8x) 

• Nieuwe sportspecifieke website boccia 

• Bezoeken en bijwonen bestuur en bondsbureau van landelijke evenementen, jubilea en verenigingsactiviteiten 

• Doelgroepspecifieke platformen ontwikkelen 


