
Het landschap van de gemeente Deventer met betrekking tot inclusief sporten en bewegen

- Sinds het Nationaal Sportakkoord is uitgebracht door de minister van Sport (ministerie VWS), de gemeenten (Vereniging Sport en 
Gemeenten), de sportbonden (NOC*NSF) samen met de provincies en tal van maatschappelijke organisaties en bedrijven in 
2018, hebben gemeenten zich kunnen richten op inclusief sporten en bewegen (VWS, VSG, VNG, NOC*NSF, 2018).. 

- Het is noodzakelijk dat op het lokale en/of regionale niveau door sport- en beweegaanbieders, sportbonden, gemeenten, 
overheden en andere betrokken organisaties een samenhang gevonden wordt met inclusie, zodat er sprake is van een inclusief 
sport- en beweegaanbod. 

- In dit verslag wordt ingegaan op de vraag wat met inclusief sporten en bewegen wordt bedoeld. Hierbij wordt er verdiept in hoe 
de gemeente Deventer invulling heeft gegeven aan dit concept.

• Het landschap van de gemeente Deventer is verdeeld in verschillende organisaties en partijen die betrekking hebben tot inclusief
sporten en bewegen (Figuur 3).  

• De rollen binnen de gemeente Deventer zijn verdeeld. Uit de interviews is gebleken dat de buurtsportcoach zich veel richt op het
reguliere onderwijs, terwijl de beweegmakelaar een grote rol speelt binnen het verwijzen van mensen met een beperking naar 
het sport- en beweegaanbod. 

• De sportverenigingen gaven aan dat zij niet altijd als een gelijkwaardige partner gezien worden, ondanks dat zij ook op 
professioneel vlak handelen. 

• Het sport- en beweegaanbod binnen de gemeente Deventer wordt gecreëerd door middel van een vraag, vanuit de vraag wordt 
er gekeken of het in de praktijk uitgevoerd kan worden.

• Er is een tekort aan geschoolde trainers, zodat het niet altijd mogelijk gemaakt kan worden. 
• Er zijn veel initiatieven waar gemeente Deventer inclusief sporten en bewegen bevorderd, zoals bijvoorbeeld de sportcarrousel

van Iedereen Actief (figuur 2). Hoofdvraag: Hoe ziet de organisatie en het beleid ‘landschap’ van (inclusief) sporten en bewegen voor mensen met een beperking 
(of gehandicaptensport) in gemeente Deventer eruit?

Deelvragen:
• Welke partijen bevinden zich in het landschap?
• Welke rol(len) vervullen deze partijen in het landschap? Welke partijen ontbreken nog en waar ligt dit aan?
• Wat is de bijzondere rol van de sportverenigingen en/of buursportcoaches in dit landschap? Welke positie vervullen zij in het

bevorderen van de inclusie van mensen met een beperking in de sport?
• Welke betekenis geven partijen in de keten aan inclusief sporten en bewegen en hoe werken ze eraan?

1. Scholing en begeleiding voor trainers 1. Een groot samenwerkingsverband creëren

Achtergrondinformatie

Vraagstelling
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2. Zichtbaarheid van rollen binnen de gemeente 
Deventer 

3. Het online zichtbaar maken van sport- en 
beweegaanbod

4. Zorginstellingen kenbaar maken bij de 
beweegmakelaar

5. Gelijkwaardigheid binnen partners

2. Samenhang creëren binnen sportverenigingen

3. Het zichtbaar maken van inclusief sporten en 
bewegen

4. Werken vanuit de vraag 

5. Een overzicht creëren wie welk sport- en 
beweegaanbod heeft

5 TIPS VOOR DE GEMEENTE DEVENTER 5 TIPS VOOR ANDERE GEMEENTEN 
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Resultaten

Conclusie
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Figuur 1: Gemeente Deventer op de Kaart. Figuur 2: Sportcarrousel

Figuur 3: Schematisch overzicht landschap gemeente Deventer

Figuur 2: Sportcarrousel

Kwalitatief 
onderzoek

Elf verschillende organisaties en 
professionals

Vier ervaringsdeskundigen

• De participanten zijn 
benadert via de regiocoach

• Toestemmingsverklaring 
ondertekend

• De interviews zijn letterlijk 
getranscribeerd

• geanalyseerd en gecodeerd 
in Microsoft Excel. 
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