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Samen sporten op het terrein en  
verbroederen in het clubhuis of de kantine,  
daar wordt elke voetbalvereniging sterker van.  
Nog leuker wordt het in een omgeving waarin 
iedereen gerespecteerd en gewaardeerd wordt 
en waar iedereen zich kan uitleven en uitdruk-
ken, ongeacht zijn of haar mogelijkheden of be-
perkingen. En dit zowel op als naast het voetbal-
terrein. 

Allemaal samen kunnen we zo’n omgeving 
creëren met kleine of iets grotere inspanningen. 
Iedereen verdient immers een gelijkwaardige (en 
niet noodzakelijk een gelijke!) behandeling. Voor 
sommige personen betekent dit een aangepaste 
aanpak of communicatie. Zo voelt iedereen 
zich thuis binnen je club en staat ook naast het  
voetbalterrein niemand buitenspel!

Deze bundel geeft je vrijwilligers op de 
club zeer concrete en praktische tips 
voor een aangepaste communicatie met 
personen die dit nodig hebben. 

Met deze tips leer je elkaar nog beter  
begrijpen en wordt je club nog  
toegankelijker voor iedereen, van speler tot  
ouder en supporter.
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ALGEMEEN  1“Help jij me een 
betere voetballer 

te worden?”
Deze algemene tips zijn van toepassing op  

meerdere doelgroepen en helpen ons  
in de dagdagelijkse communicatie 

 op en naast het terrein.
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NAAST HET  VOETBALVELD 

Een oefening die ik al goed kan, geeft me veel 
zelfvertrouwen. 

Een oefening die ik denk te kunnen door veel te 
oefenen, geeft me een spannende uitdaging en 
motiveert me enorm. 

Oefeningen die veel te moeilijk zijn,  
doen mijn motivatie en goesting afnemen.

Een extra time-out of pauze in de training geeft me 
de kans om zowel fysiek als mentaal fris te blijven.

Een vaste structuur en aanpak voor elke training 
geeft me rust en daardoor kan ik me  
meer focussen op de oefenstof zelf.

Gebruik niet te veel moeilijke woorden bij de  
instructies of feedback om me beter te maken. 

Oefenstof die regelmatig terugkomt tijdens de 
trainingen heb ik veel sneller begrepen en geven 
me veel vertrouwen.

Wat voor mij makkelijk is, is voor mijn medespel-
er misschien te moeilijk of omgekeerd. Een speci-
fieke uitdaging op mijn eigen niveau geeft me 
vast en zeker een boost om mezelf te verbeteren.

OP HET  
VOETBALVELD Je uitleg (praatje) maakt het voor me niet altijd 

helemaal duidelijk wat je verwacht.  
Een demonstratie (plaatje) van de oefening is 
hierbij zeker nuttig.

Ik weet perfect wat ik kan en niet kan. Dit hoeft 
voor mij dan ook niet steeds benadrukt te worden.

Ik verkies een gelijkwaardige behandeling boven 
een gelijke behandeling. In sommige situaties is 

een aanpassing voor me perfect normaal.

Spreek me normaal aan als het kan  
en aangepast als het moet.

Ik voel me geapprecieerd als je me rechtstreeks 
aanspreekt en niet via mijn begeleider, tolk of …

Het is fijn om te weten dat je beschikbaar bent als ik 
assistentie nodig heb. Je mag dit gerust aangeven.

A L G E M E E N

A L G E M E E N
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VERSTANDELIJKE  

BEPERKING 2“De enige handicap 
in het leven is een 
slechte attitude.”
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Een trainingsoefening is voor me
duidelijker als je steeds hetzelfde en 
herkenbaar materiaal gebruikt. 

Een duidelijke timing en schema geven
me structuur en rust.

Geef me een voorbeeld bij een
instructie of verwachting.

Respecteer het tempo waarop ik 
de oefening kan uitvoeren. 
Je mag me uitdagen maar moet me 
niet zozeer pushen.

De specifieke voetbaltermen kan ik niet 
altijd goed interpreteren.

Het helpt me als je me voor de training 
informeert over wat we allemaal gaan 
doen. 

OP HET  
VOETBALVELD 

Als je te snel praat, moeilijke woorden
 gebruikt, of te veel informatie geeft, 

heb ik het moeilijk je te begrijpen.

Beeldspraak en dubbelzinnige bewoordingen
 neem ik soms wel heel letterlijk.

Ik ben heel spontaan en 
zal vaak recht voor de raap zijn.

Ik maak niet altijd graag oogcontact.

Ik kan me verbaal niet altijd goed uitdrukken.

Om mezelf daarom beter verstaanbaar te 
maken, gebruik ik soms SMOG*-gebaren.

Van te veel (visuele of auditieve) prikkels 
raak ik snel van de wijs.

Als ik geen klein kind ben, 
hoef je me ook niet zo te behandelen.

Je mag me zeker een handje helpen 
maar ook ik hou niet van 

opdringerigheid en betutteling.  
* Spreken Met Ondersteuning van Gebaren

V E R S T A N D E L I J K E  B E P E R K I N G V E R S T A N D E L I J K E  B E P E R K I N G
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FYSIEKE 

BEPERKING 3“Kijk niet  
neer op iemand, 

tenzij je hem  
overeind helpt.”
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Ik heb soms last met mijn evenwicht,  
voorzie dus aangepaste trainingsstof en  
materiaal.

Leg nadruk op individuele oefeningen.  
Sommige oefeningen lukken me  
misschien niet zo goed en ik wil  
frustraties bij ploeggenoten beperken. 

Zorg voor voldoende differentiatie. 

Respecteer het tempo  
waarop ik de oefening kan uitvoeren.  
Je mag me uitdagen,  
maar moet me niet zozeer pushen.

Daag me uit op mijn niveau.  
Iets wat te makkelijk is, is snel heel saai.

OP HET  
VOETBALVELD 

Ik heb er geen probleem mee  
dat je termen zoals “lopen” gebruikt.

Vermijd het om contact te maken met mijn hulp-
middelen (rolstoel, krukken, …).

Betuttel me niet, spreek met me zoals je met een 
persoon zonder handicap zou spreken. 

Neem geen beslissingen in mijn plaats. 
 Ik weet zelf wat ik kan en wat niet.

Vraag me steeds of en hoe je kan helpen. 
 Ik ben graag zo zelfstandig mogelijk.

Toon oprechte interesse, ik vertel je graag hoe ik in 
een rolstoel ben terecht gekomen.

Spreek me aan op ooghoogte  
(indien nodig, ga zitten of buk je een beetje).

NAAST HET  VOETBALVELD 
F Y S I E K E  B E P E R K I N G F Y S I E K E  B E P E R K I N G
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4 Visuele  

BEPERKING 

“Sommige mensen 
zijn blind. Anderen 

hebben zicht  
maar geen visie.”
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Geef me zeer duidelijke en gedetailleerde verbale 
instructies en/of beschrijvingen.

Geef oefeningen een vaste naam, zo hoef je me 
niet steeds alles gedetailleerd uit te leggen.

Het geeft me extra structuur als je alle materiaal 
een vaste plaats geeft.

Met woorden als “hier, daar, dit, deze, …” ben ik 
niet veel, maak gebruik van concrete  
aanwijzingen. 

Ik ben aangewezen op mijn gehoor.  
Zorg dus voor een geluidsarme omgeving en 
maak gebruik van geluidssignalen in plaats van 
gebaren, visuals, …

 

OP HET  
VOETBALVELD 

NAAST HET  VOETBALVELD 
V I S U E L E  B E P E R K I N G V I S U E L E  B E P E R K I N G

Ik heb er geen probleem mee dat je  
termen zoals “kijken” of “zien” gebruikt. 

Kijk en spreek me steeds rechtstreeks aan,  
eventueel in combinatie met korte aanrakingen. 

Maak je communicatie zo duidelijk en  
concreet mogelijk, ik kan je gebaren of  

gelaatsuitdrukkingen niet zien.

Trek steeds eerst mijn aandacht – door een korte 
aanraking of door mijn naam te zeggen – voordat je 

een gesprek met me start.

Vraag me steeds of en hoe je kan helpen. 
Ik ben graag zo zelfstandig mogelijk.

Tijdens een gesprek mag er gerust een stilte vallen,
maar reageer steeds met woorden en niet met een

knikje. Laat me uiteraard wel weten als je weggaat.

Als je me wil begeleiden, bied me dan je arm aan.
Ik zal dan inhaken of je bovenarm vastnemen.

Als we samen wandelen,
maak me dan duidelijk als we aan een obstakel

komen door dit concreet en duidelijk te benoemen.
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5 AUDITIEVE  

BEPERKING 

“Vriendelijkheid is 
de taal die doven 
kunnen horen.”
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OP HET  
VOETBALVELD 

NAAST HET  VOETBALVELD 
A U D I T I E V E  B E P E R K I N G A U D I T I E V E  B E P E R K I N G

Kom zo dicht mogelijk in mijn buurt staan  
wanneer je instructies aan de groep geeft. 

Soms heb ik nood aan een extra  
individuele verduidelijking van de oefening.

Ik zet me liefst niet als eerste van de groep  
bij een oefening. Op die manier kan ik de eerste 
uitvoeringen gadeslaan om extra geïnformeerd 
te zijn. 

We brengen de scheidsrechters voor de wedstrijd 
best even op de hoogte om misverstanden te 
vermijden.

Uiteraard kan ik je richtlijnen, verwachtingen en 
de teamstrategie beter begrijpen met een visuele 
ondersteuning. Het gebruik van videobeelden of 
tekenbord vind ik top.

Je coacht me best op rustige momenten tijdens 
training of wedstrijd zodat ik mijn aandacht op 
jou kan richten.

We spreken best vaste signalen af voor de meest 
gebruikelijke trainingsinstructies zoals ‘stoppen, 
verzamelen, passen, lopen, ...’

Ik heb er geen probleem mee dat je termen zoals 
“horen” gebruikt.

Voor een gesprek trek je best even mijn aandacht 
door vb. te zwaaien met de hand.

Betrek me maximaal en richt je in een gesprek tot 
mij in plaats van mijn vriend of kennis  

aan te spreken.  

Ik richt me op mondbeelden. Praat dus duidelijk, 
langzaam, in algemeen Nederlands en  

slik geen klinkers in.

Mijn taalschat is niet dezelfde als die van 
horenden. Je vermijdt daarom beter  

moeilijke woorden.

Heb geduld. Ik stel het op prijs als je bepaalde 
woorden of zinnen herhaalt wanneer ik je niet 

meteen begrepen heb. 

Je gezicht dient in een gesprek goed zichtbaar te 
zijn voor me. Zo kan ik liplezen.  Hou best geen 
kauwgom of sigaret in je mond terwijl je praat.
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NAAST HET  VOETBALVELD 

Mijn hoorapparaat versterkt elk geluid  
waardoor het niet nodig is om te roepen.

 Gesprekken in ruimtes met veel  
achtergrondlawaai zijn zeer chaotisch voor me. 

Je mag me aanspreken vanop korte afstand.  
Zo zijn achtergrondgeluiden minder storend.

Anders dan bij personen zonder auditieve  
beperking kan ik me sneller geïsoleerd,  

onzeker en achterdochtig voelen.

Als jullie in groep door elkaar praten, 
 is het moeilijk voor me om te weten wie wat zegt.

Wanneer je belangrijke gegevens zoals een adres, 
telefoonnummer of datum moet geven,  

schrijf deze dan best voor me op. 

Pas je lichaamstaal aan en gebruik natuurlijke, 
ondersteunende gebaren wanneer je spreekt.

A U D I T I E V E  B E P E R K I N G
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AUTISME 
SPECTRUM 

STOORNIS 6“Als je één iemand 
met autisme kent, 

dan ken je  
één iemand  

met autisme.”
28



OP HET  
VOETBALVELD 

NAAST HET  VOETBALVELD 
A U T I S M E S P E C T R U M S T O O R N I S A U T I S M E S P E C T R U M S T O O R N I S

Een duidelijke opdracht voor mij is makkelijker 
dan een keuze.

Vertel me liefst wat ik WEL mag doen.

Vertel me altijd van tevoren wat er gaat gebeuren. 
Ik hou niet van onverwachte gebeurtenissen.

Werk met structuur, kleine groepen.

Herhaal de instructie regelmatig en doe het voor.

Op mijn eigen vaste terrein, voel ik me het best.

Wachten is moeilijk voor me.  
Help je de pauzes in te vullen?

Hoewel ik graag voetbal, maak ik moeilijk 
vrienden en speel ik dus graag alleen.

Raak mij niet onverwachts aan.

Praat met een rustige stem,  
in korte zinnen.

Sarcasme, ironie of beeldspraak  
begrijp ik niet. Ik neem alles  

namelijk erg letterlijk.

Ik maak niet graag oogcontact.  
Ik luister beter als ik ergens  

anders naar kijk.

Soms kan ik boos zijn.  
Laat me dan maar eventjes alleen.  

Dat helpt me echt.

Het lukt me niet je gevoelens  
in te schatten. Je kan me deze  

beter verwoorden.

In mijn eigen vaste kleedkamer,  
voel ik me het best.



ADHD7“Ik heb meer  
gedachten voor 

het ontbijt dan de 
meeste mensen de 
hele dag hebben.”



Geef me positieve coaching en complimentjes. 
Hiervan ga ik extra mijn best doen.

Toon me vooraf wat we op training gaan doen en 
splits deze op in kleinere delen.

Sarcastische opmerkingen of onverwachte  
wendingen maken me nog meer onrustig.

Ik ben sneller mee met de tactiek als je me extra 
duiding geeft op een tekenbord. 

Vraag me niet alleen dat ik de opdracht begrepen 
heb maar laat me ze ook eerst even herhalen.

Geef me slechts 1 opdracht tegelijkertijd.

Voor een individuele instructie spreek je me best 
even apart van de groep zodat ik niet afgeleid kan 
worden.

OP HET  
VOETBALVELD 

Stel me slechts 1 vraag tegelijkertijd.

Ik heb geen begrip voor een sanctie voor iets 
wat ik reeds een tijdje geleden gedaan heb.  

Reageer direct op gewenst en  
ongewenst gedrag.

De drukte en lawaai in de kleedkamer of kantine 
maken me hyperactief.

Het is niet overbodig  
om regelmatig gemaakte afspraken of 

bestaande regels te herhalen.

Ik functioneer beter als je  
mijn gewenst of ongewenst gedrag  

steeds consequent benadert en hierover in 
communicatie met me gaat.

Voor mij bestaat er alleen maar zwart en wit,  
zeker geen 50 tinten grijs.

NAAST HET  VOETBALVELD 
A D H D A D H D
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PSYCHISCHE  

KWETSBAARHEID 8“Leven is makkelijker 
dan je denkt,  

maar moeilijker  
als je denkt.”
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Als ik veel afgeleid en dromerig ben, gaat het 
mogelijk niet goed met me.

Voor mij moet de nadruk niet gelegd worden op 
het resultaat. Daar word ik onzeker van.

Steeds worden vergeleken met andere personen, 
tast mijn zelfbeeld aan.

Kleine en haalbare opdrachten zijn voor mij een 
ideale manier om zelfvertrouwen te kweken.

Ook bij het horen van de positieve vooruitgang 
die ik maak, tank ik vertrouwen.

Duidelijke regels en afspraken zijn een goede 
houvast voor me.

OP HET  
VOETBALVELD 

Ik geef zelf niet graag aan wanneer ik me slecht 
voel maar ik apprecieer wel als je ernaar vraagt.

Ik apprecieer het als je doet wat je zegt  
en zegt wat je doet.

Het is fijn om betrokken te worden  
in allerlei zaken en deel te zijn van de clubwerking.

Als nieuwkomer heb ik extra steun nodig  
om sociale contacten te leggen  

en me te integreren in de vereniging.

Elk klein gesprek en vooral luisterend oor  
betekent enorm veel voor me.

NAAST HET  VOETBALVELD 
P S Y C H I S C H E  K W E T S B A A R H E I D P S Y C H I S C H E  K W E T S B A A R H E I D
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