
Factsheet inventarisatie 
vervoer naar sportactiviteiten

Inleiding
Sporters met een beperking moeten vaak verder reizen om bij een geschikte sportvereniging te 
komen. Daarnaast zijn wedstrijden en toernooien vaak bovenregionaal of zelfs landelijk 
georganiseerd. Zo zijn het aantal kilometers naar trainingen en competities gemiddeld vele malen 
hoger dan voor een reguliere sporter. 

Cijfers 2020*:

Aanleiding
Special Heroes Nederland coördineert reeds jaren de vervoersvoorziening voor teamsporters met 
een ernstige (lichamelijke) beperking. Deze vervoersvoorziening heeft een beperkt 
kilometerbudget dat door de afbakening van de doelgroep en de strenge voorwaarden 
hanteerbaar is.

De vraag naar meer passend vervoer voor mensen met een beperking naar sportactiviteiten is 
veranderd. Om inzicht te krijgen in deze veranderde vraag is een inventarisatie noodzakelijk. 
Welke behoeften hebben teamsporters en individuele sporters bij het organiseren van hun vervoer 
naar sportactiviteiten? Welke doelgroepen hebben weinig mogelijkheden hun vervoer naar 
sportactiviteiten te organiseren? Welke vervoersvoorzieningen zijn er al voor mensen met een 
beperking? En hoe kan door samenwerking met andere organisaties de vervoersvoorziening 
opengesteld worden voor een grotere doelgroep?

120 sporters
• 113 rolstoelers
• 7 lopers

65,8% rolstoelhockey
12,5% boccia
10,8% rolstoeldansen

Regionale kilometers <25km
• 9.354 km voor trainingen
• 90 km voor wedstrijden

* In 2020 waren er minder wedstrijden door corona 



Doel: 
Een groter bereik van de doelgroep creëren door de totale kosten voor de reizen naar 
sportactiviteiten in een breder samenwerkingsverband te dragen.

Aanpak
De aanpak van de inventarisatie heeft betrekking op:

De gebruiker, de sporter

De potentiële uitvoerder van een vervoersvoorziening (gemeenten en 
(sport)organisaties) 

Het samenbrengen van beide partijen met als doel een kostendeler en een 
optimale voorziening te creëren voor sporters met een beperking. 

Hoe zijn deze benaderd?

3 verschillende 
vragenlijsten verstuurd 
naar sporters, gemeenten 
en sportbonden/
organisaties. 

Een adviesgroep met 
sporters 

Schriftelijke, telefonische 
en online interviews 
afgenomen bij 
(vervoers)organisaties, 
gemeenten, provincies en 
overheid. 

Vragenlijsten Adviesgroep Interviews 

224 sporters
116 gemeenten
126 sportbonden en 
organisaties vulden de 
vragenlijst in

24 sporters of 
vertegenwoordigers van 
sporters namen deel aan 
de adviesgroep

19 organisaties, 
gemeenten, provincies en 
overheid heeft 
deelgenomen aan 
schriftelijke, telefonische 
en online interviews



Belangrijkste resultaten
147 sporters (65,6%) van de 224 sporters is tevreden over zijn/haar vervoer naar trainingen. 
Van de overige 77 sporters zouden het liefst 41 sporters reizen met de sportvervoersvoorziening.

Van de 213 sporters, die een voorkeur voor vervoer naar wedstrijden hebben opgegeven, geven 
129 sporters (60,5%) aan tevreden te zijn en niet op een andere wijze te willen reizen naar 
wedsstrijden. Van de overige 84 sporters willen 46 sporters het liefst met de sportvervoers-
voorziening reizen.

34%

66%

Top 5 belangrijkste behoeften voor vervoer naar sportactiviteiten, volgens sporters

1. Het zelf organiseren van het vervoer mogelijk is, eigen regie van de sporter;

2. De duur van de reis zo kort mogelijk wordt gehouden, zodat er energie over is om 
te sporten;

3. Dat de taxi op tijd op de sportlocatie aanwezig is en er goede communicatie is over 
de aankomsttijd;

4. Voldoende kilometerbudget en een lage eigen bijdrage voor de sporter;

5. Het kosteloos meenemen van een begeleider, sportmaterialen en sportrolstoel.

39%

61%

Tevredenheid over vervoer naar trainingen Tevredenheid over vervoer naar wedstrijden



De praktische voorwaarden van het WMO-vervoer, volgens gemeenten 
Het meenemen van een extra sportrolstoel of begeleider is in het merendeel van de gemeenten 
mogelijk binnen zowel de collectieve als de individuele maatwerk voorziening. Kosten voor het 
meenemen van een extra sportrolstoel is vaak nihil. Voor het meenemen van een begeleider zijn 
de kosten afhankelijk van de indicatie. 

Vervolg
In 2022 starten 3 pilots om op kleine schaal te testen. Het gaat om een pilot met:
• Individuele sporters
• Sporters met een visuele beperking
• Regionaal vervoer in samenwerking met provincie en lokaal vervoer.

Wilt u zich aanmelden voor een van bovenstaande pilots of wenst u meer informatie over deze 
inventarisatie, dan kunt u contact opnemen met:

Vanessa Habets
M vhabets@specialheroes.nl
T 06 45 776 378 

Meestal geen kosten 

Alleen bij medische noodzaak

Het kilometerbudget betreft voornamelijk 
maatwerk. Als de sporter kan aantonen dat 
meer kilometers nodig zijn om naar de 
sportactiviteiten vervoerd te worden, dan is 
dat vaak mogelijk binnen zowel de WMO 
collectieve als de WMO individuele 
maatwerk voorziening. 

Combinatieritten zijn standaard bij de 
collectieve maatwerk voorziening. 

mailto:vhabets@specialheroes.nl

