


elke sportbeoefening of (aangepaste) beweegvorm van 

personen met beperking, psychische kwetsbaarheid 

of chronische aandoening 

G-sport 

Autisme(spectrumstoornis)

Blinden en slechtzienden

Chronische aandoeningen

Doven en slechthorenden

Fysieke beperking – met rolstoel

Fysieke beperking – zonder rolstoel

Psychische kwetsbaarheid

Verstandelijke beperking



Eén vierde van de Vlaamse bevolking 

heeft een beperking, kwetsbaarheid of 

chronische aandoening (15 – 65 jaar)
46% Doet regelmatig aan sport

42% Doet nooit aan sport
Tov 37% bij de validen



G-sport Vlaanderen inspireert, creëert kansen en neemt drempels weg zodat alle

(potentiële) G-sporters op een gezonde en kwaliteitsvolle manier aan sport en beweging

kunnen doen - op maat van hun eigen behoeften, mogelijkheden en ambities.

Missie



Nabij

Deskundig

Grensverleggend



In functie van een inclusieve samenleving: continuüm 

Drempels wegwerken op structureel niveau

INCLUSIEF EXCLUSIEFgewoon waar het kan, aangepast waar wenselijk



➢ Informatief: doelgroep-specifiek

➢ Gevoelsmatig: positief beeld G-sport = genieten, gezond, geestig, gewoon…

➢ Praktisch: creatieve en innovatieve oplossingen via netwerk

➢ Financieel o.a. laagdrempelige instapkost promo-activiteiten, aantrekken van 

sponsors obv CSR

Drempels wegwerken op structureel niveau



Grenzen verleggen door uitbouw 
strategisch netwerk: 

professionals, 
vrijwilligers en 

andere (maatschappelijke) 
actoren



Ondersteunt sportclubs en andere sportfederaties of organisaties 
die zich op een laagdrempelige, recreatieve of competitieve manier richten naar 
mensen met een beperking of kwetsbaarheid of chronische aandoening

120
85%

33 50%

eigen G-sportclubs van de leden sport

laagdrempelig

Partnerfederaties ex-revalidanten

duurzaam aan het

sporten



Begeleidt topsporters met een beperking

…MAAR VOORAL MIDDEL

40 12

DOEL

EK/WK PARALYMPISCHE

SPELEN

Optimaal G-topsportklimaat
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G-sport-voor-allen
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V & G-sportcoaches, Ksenija

Topsport

Anneleen, Silke V, Sofie M, ligatrainers & 
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Communicatie & 
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Bijkomende basisopdrachten

Ondersteuning bieden aan andere erkende 
sportfederaties met geïntegreerde G-werking: 

• sporttechnisch

• sportpromotioneel

• sportmedisch

• ethisch

Kennis- en ondersteuningscentrum

• Aanspreekpunt + ondersteuning voor alle G-
sport actoren

• Loketfunctie uitvoeren en kenbaar maken

• Kenniscentrum over G-sport

• Sensibiliseren brede bevolking

• G-sporters toeleiden en activeren via 
transversale samenwerking en netwerking 
middenveld

• Adviseren Vlaamse overheid op vlak van G-
sport



6-wekelijks bilateraal overleg met Sport Vlaanderen 

• Globaal:

• Steden en gemeenten: Sport Vlaanderen

• Scholen: MOEV

• Alle andere: G-sport Vlaanderen

• Afstemming van alle lopende acties en vragen (promotie, 
sensibiliseren,…)

• Vragen kunnen worden meegenomen

Bijkomende basisopdrachten



• Deel initiatieven met ons (beleidsfocussen, projecten, goede 
voorbeelden,…) voor kenbaarheid, promotie, kennisdeling

• Registreer G-sporters zodat we beleid kunnen warm maken

• Draag de term G-sport uit

Ondersteun ook G-sport Vlaanderen








