




11 G-sport inspiratie tips 

1. Informeer naar beschikbare internationale middelen 

2. Dien een laagdrempelig of innovatief G-sportproject in 

3. Plaats G-sport informatie op je website 

4. Organiseer een G-sport vorming 

5. Gebruik de kracht van beelden 

6. Bied een platform aan sportclubs met een G-werking 

7. Communiceer over G-sport  

8. Betrek je topsporters bij G-sport 

9. Laat je bijstaan door experten uit het werkveld 

10. Organiseer of coördineer initiatiemomenten 

11. Check de inspiratietools van Parantee-Psylos 



Parantee-Psylos is de Vlaamse unisportfederatie G-sport 

en organiseert het sportaanbod voor personen met een 

beperking in Vlaanderen. Samen met Sport Vlaanderen 

en G-sport Vlaanderen geeft Parantee-Psylos vorm aan 

het Vlaamse G-sportbeleid.  

 

 

Parantee-Psylos creëert kansen zodat alle personen met 

een beperking volgens hun eigen behoeften, mogelijk-

heden en ambities, op een gezonde en kwaliteitsvolle 

manier aan sport en beweging kunnen doen. 

https://www.sport.vlaanderen/
https://www.gsportvlaanderen.be/
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjNje6T4-vaAhVMsKQKHbZYAK8QjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.parantee.be%2Fvlg%2Findex.asp%3FM%3D429%26lang%3D1&psig=AOvVaw3vwh0HKuMSqAbpmZAv3z70&ust=1525513599174602


Parantee-Psylos is een organisatie met een open blik. 

We vinden dat de sporter met een handicap de keuze 

moeten hebben om duurzaam te sporten in een  

exclusief of inclusief sportaanbod. 

 

Sinds 1999 werken we samen met reguliere sportfede-

raties om een ruimer en kwaliteitsvoller sportaanbod 

voor personen met een handicap te creëren.  

Dit integratiebeleid werd vanaf 2017 verankerd in 

het decreet voor de georganiseerde sportsector als 

extra basisopdracht. 

 

Welke G-sportacties kan je opnemen in je beleidsplan? 

We bundelen in deze “Inspiratie voor G-sport” goede 

praktijkvoorbeelden van reguliere sportfederaties. 

We zijn ervan overtuigd dat het uitwisselen van deze 

goede praktijken motiverend en inspirerend kan wer-

ken. Geef je integratiebeleid een nieuwe boost! 

Wens je meer informatie over de uitwerking, 

implementatie of praktische organisatie, neem dan 

gerust rechtstreeks contact op met de betreffende  

G-sportverantwoordelijke.  

 

Veel succes! 





 

 

De KBVB, Voetbal Vlaanderen en ACFF willen het  

G-voetbal op korte termijn volledig integreren en  

verder ontwikkelen. Via het UEFA HatTrick project  

ontvangen ze financiële ondersteuning voor de  

ontwikkeling van G-voetbal. 

Onder de slogan ‘Niemand buitenspel’ wordt ingezet op  

- het organiseren van promotionele G-sportactiviteiten 

- het uitbreiden van de G-sportclubs 

- het opleiden en informeren van trainers en begeleiders 

- de ontwikkeling en ondersteuning van nationale  

  G-teams. 

Meer info: Stefan Verheyen - Voetbal Vlaanderen 
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Golf Vlaanderen diende een vierjarig laagdrempelig G-

sport project in bij Sport Vlaanderen onder de noemer: 

golf doet je handicap vergeten. 

Sinds een tiental jaar bestaat bij Golf Vlaanderen het 

project ‘Golf met een échte handicap’, waarmee ze de 

integratie van G-golf beogen.  

Met deze middelen wil Golf Vlaanderen bestaande initia-

tieven samenbrengen, structureren en uitbreiden zodat 

G-golf een volwaardige G-sport wordt die mensen met 

een beperking begeleidt in het hele proces: van kennis-

making tot deelname aan de Paralympische Spelen. 

 

Meer info: Katrien Pauwels - Golf Vlaanderen 





 

Bij de opmaak van een nieuwe website besteedde de  

Vlaamse Atletiekliga ook aandacht aan het luik  

G-atletiek.  

Zowel onder de rubriek voor competitiesporters, als de 

rubriek voor recreanten is een subrubriek G-atletiek 

opgenomen. Een duidelijke structuur, aangepaste titels 

in functie van activiteiten en up to date informatie zijn 

een grote troef van hun website.  

 

Er wordt ook vaak verwezen naar sites die steeds de 

laatste info publiceren waardoor het niet te tijdsinten-

sief wordt om de website te onderhouden. 

Meer info: Paula Vanhoovels - Vlaamse Atletiekliga 
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Jaarlijks organiseert Gymnastiekfederatie  

Vlaanderen een opleidingsweekend voor trainers en 

bestuursleden. Naast de specifieke sessies gericht 

naar de verschillende disciplines worden ook enkele 

workshops rond G-gym geïntegreerd in dit  

kaderweekend. 

 

De Vlaamse Taekwondobond organiseerde bij de 

start van hun integratiebeleid een losstaande  

algemene vorming ’omgaan met G-sporters’ met  

aanvullend taekwondospecifieke informatie. Een  

ideale eerste stap om clubs te laten kennismaken met 

de doelgroep en om de drempel te verlagen om de  

clubdeuren open te stellen voor personen met een 

handicap. 

Meer info: Annelies Raman - GymnastiekFederatie Vlaanderen 

Anja Walraevens— Vlaamse Taekwondobond 
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Ter promotie van regionale initiatiesessies rolstoeltennis 

maakte Tennis Vlaanderen een promotiefilmpje 

waar je een duidelijk beeld krijgt van hoe het er op een 

initiatiedag aan toe gaat. Naast het sporttechnische  

gedeelte is er ook heel veel fun en plezier te beleven, 

dat zie je zo! 

 

Cycling Vlaanderen illustreert op haar website de  

verschillende disciplines met foto’s. G-wielrennen is  

direct terug te vinden op de homepage en door middel 

van de foto’s krijg je als ‘leek’ onmiddellijk een kijk op 

de verschillende doelgroepen. 

Meer info: Dieter Dellaert - Tennis Vlaanderen   

Massimo Van Lancker — Cycling Vlaanderen 
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Om een goede basis te leggen voor de uitbouw van 

een breedtesportwerking G-zeilen en G-surfen  

installeerde Wind en Watersport Vlaanderen een  

G-sportcommissie. Met de input van clubs met een  

G-werking en zij die een G-werking willen starten,  

worden de krachten en ideeën gebundeld om  

duurzame initiatieven en structuren op te zetten. 

 

Door het stijgend aantal clubs en initiatieven werd de  

G-sportcommissie later opgesplitst in een  

G-zeilcommissie en een G-surfcommissie. Elke  

commissie wordt ondersteund door een  

partnerfederatie van WWSV. 
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Meer info: Sara Verhoken - Wind en Watersport Vlaanderen 





 

De maandelijkse digitale nieuwsbrief van de Vlaamse  

Tafeltennisliga bevat een aantal terugkerende  

rubrieken, waaronder de rubriek G-sport. Hierin wordt 

informatie over specifieke vormingen, G-sport-

evenementen en resultaten topsport opgenomen en dus 

heel breed gecommuniceerd. 

Deze informatie wordt ook opgenomen op de website 

van de VTTL. Via een rubriek G-sport kan je heel snel  

informatie over G-tafeltennis terugvinden. 

Op hun facebookpagina worden G-sportactiviteiten 

aangekondigd, verslagen gepubliceerd en breaking news 

gemeld.  

Meer info: Jo Willems - Vlaamse Tafeltennisliga 
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De finale van de Beker van België is de hoogdag 

voor volleyballiefhebbers. Volley Vlaanderen 

maakt van dit evenement gebruik om het brede 

publiek te sensibiliseren voor de  

volleybalmogelijkheden van personen met een  

beperking aan de hand van een demonstratie. 

 

De Vlaamse Hockey Liga integreert G-hockey op 

(bijna) elk nationaal event (vb. Play-off finales) en 

internationaal toernooi (vb. EK hockey) in  

Vlaanderen. Hierdoor wordt een band gecreëerd 

tussen de  G-hockeyspelers en de Red Lions en Red 

Panthers. Mede hierdoor ontstaat ook een  

omgekeerde integratie en komen spelers van de 

nationale teams ook langs op G-hockeytoernooien 

en tijdens G-hockey activiteiten.  

Meer info: Stefaan De Brabandere - Volley Vlaanderen 

Cindy Vanduffel - Vlaamse Hockey Liga ©
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Basketbal Vlaanderen ondersteunt haar clubs die 

een G-werking willen opstarten met een specifiek 

clubbezoek. Om de club zo goed mogelijk te  

informeren over de ondersteuningsmogelijkheden, 

vindplaatsen, promotionele activiteiten… nodigt de 

federatie ook de regionale G-sportconsulent uit 

voor het eerste intakegesprek. Op deze manier  

kunnen goede praktijkvoorbeelden worden  

uitgewisseld. 

 

De experten zitten ook in de sportclubs met een 

duurzame G-werking. De Vlaamse Hockey Liga laat 

één van haar G-hockeyclubs aan het woord op een 

infomoment/vorming waarbij de clubs worden  

geïnformeerd over het opstarten van een G-werking. 

Meer info: Lisa Van Ranst— Basketbal Vlaanderen 

Cindy Vanduffel - Vlaamse Hockey Liga ©
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Waterski Vlaanderen organiseert jaarlijks een 

aantal initiatiedagen G-waterski. Met een team van 

ervaren trainers en medewerkers staan ze klaar met 

aangepaste materialen om geïnteresseerden een  

fijne kennismaking of een vervolmaking aan te  

bieden. Alle initiatiemomenten zijn terug te vinden 

in hun activiteitenkalender.  

Met de folder G-waterski wordt het ook duidelijk dat 

je kan waterskiën met eender welke beperking. 

 

Badminton Vlaanderen is heel actief in de  

promotie van haar G-sporttak. Opportuniteiten om 

een initiatie of demonstratie te geven op activiteiten 

gericht naar de doelgroep worden met beide handen 

gegrepen. 

Meer info: Karin Desart - Waterski Vlaanderen 

 Arno Boonants - Badminton Vlaanderen ©
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 Fiche voor de sportbegeleider 

 Clubfiche 

 Boomstructuur databestand G-sport 

 Stappenplan met checklist opstart G-sportwerking 

 Infofiche sporters met een psychische kwetsbaarheid 

 Inspiratie rubriek website G-sport 

 G-sportvormingswijzer 

 ... 

Ontdek onze inspiratietools in de Flash integratiebeleid 

www.parantee.be - integratiebeleid - Flash Integratiebeleid 



Parantee-Psylos vzw 

Zuiderlaan 13 

9000 Gent 

09 243 11 70 

info@parantee-psylos.be 

www.parantee-psylos.be  

 @paranteepsylos 
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