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Waarom aangepast sporten?
• Spanning, ontspanning en plezier
• Sociale contacten
• Gezondheid
• Participatie in de maatschappij
• Integratie

Huidige situatie
• Achterstand van de sportparticipatie
• Spreiding sportaanbod vs. spreiding doelgroep
• Bereiken doelgroep
• Duidelijkheid/herkenbaarheid voor de doelgroep
• Samenwerking tussen sectoren en programma’s
• Kennis, menskracht, financiën van de gemeenten

Uniek Sporten:
sportservicepunt aangepast sporten
• Loketfunctie voor mensen met een beperking
• Ondersteuning voor sportaanbieders
• Samenwerking tussen verschillende sectoren
• Evenementen ter promotie van aangepast sporten
• Onderzoek sportparticipatie
• Sluit aan bij bestaande regelingen en programma’s

Voor wie is Uniek Sporten?
Kinderen, jongeren en volwassenen en senioren tot
65 jaar met de volgende beperkingen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Auditieve beperking (doof/slechthorend)
Chronische aandoening
Gedragsproblematiek
Lichamelijke beperking
Meervoudige beperking
Niet aangeboren hersenletsel
Psychische beperking
Verstandelijke beperking
Visuele beperking (blind/slechtziend)
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Wat levert Uniek Sporten op?

Stad > Regio > Provincie

• Verhoging van de sportparticipatie
• Kwalitatief en kwantitatief goed sportaanbod
• Iedereen binnen 10 kilometer sporten
• Blijvende samenwerkingen tussen sectoren en
sportstimuleringsprogramma’s
• Betere communicatie
• Herkenbare plek voor vragen en ondersteuning

Samenwerken met andere sectoren
onderwijs

onderwijs

zorg

zorg

overheden
overheden

ondersteunend

ondersteunend

sportaanbod
Sportaanbod

Welke
Welke
sporten
sporten zijn
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Evenementen

• 75 sportaanbieders
• 120 activiteiten
• 35 verschillende sportenatletiek
•
•
•
•
•
•
•
•
•

atletiek
badminton
boccia
duiken
fitness
judo
korfbal
kruisboogschieten
paardrijden

boccia
duiken
fitness

• judo(rolstoel)dansen
•korfbal
(rolstoel)hockey
kruisboogschieten
• (rolstoel)schermen
paardrijden
(rolstoel)dansen
• schaken
(rolstoel)hockey
• scouting
(rolstoel)schermen
•schaken
tafeltennis
•scouting
tennis
tafeltennis
•tennis
voetbal
•voetbal
zwemmen
zwemmen
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Overige resultaten
• In 2012 en 2013 al ruim 150 contactmomenten
• Digitale nieuwsbrief en sociale media
• Verenigingsavonden over autisme
• Overleg aangepast sporten
• Arnhemse Sportverkiezing
• Voetbaltoernooi voor Speciaal Onderwijs

Landelijk dekkende infrastructuur?
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