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Parantee-Psylos vzw is een warme en gedreven 
Vlaamse sportfederatie voor personen met 
een beperking of kwetsbaarheid. De federatie 
telt 5.000 leden en heeft een team van vaste 
en vrijwillige medewerkers. Dat team werkt 
elke dag actief aan de dienstverlening voor 
meer dan 120 sportclubs en aan een uitgebreid 
sport- en beweegaanbod.

We ondersteunen sportclubs en andere 
sportfederaties die zich op een competitieve of 
recreatieve manier richten naar mensen met 
een beperking of kwetsbaarheid.

Topsporters met een beperking begeleiden 
we op maat, zodat zij hun ambities kunnen 
waarmaken.

Door de uitbouw van een strategisch netwerk 
met professionals én vrijwilligers uit de sport-
sector en andere maatschappelijke actoren 
verleggen we grenzen.

Parantee-Psylos vormt een hefboom om 
mensen volgens hun eigen behoeften, 
mogelijkheden en ambities op een gezonde 
en kwaliteitsvolle manier te laten sporten en 
bewegen.

Non-stop
voor G-sport
Samen met Parantee-Psylos



Wat is G-sport? 

De term G-sport wordt gebruikt voor het sporten 
of bewegen door een persoon met een beperking 
of kwetsbaarheid. Die beperking kan zowel fysiek, 
psychisch, verstandelijk, auditief als visueel zijn. 
G-sporters worden door verschillende drempels 
belet om op gelijke voet met andere sporters te 
spelen of in competitie te gaan.

Wat doen we nog? 

Opleidingen
Onze G-sportorganisatie organiseert kwaliteitsvolle opleidingen en 
bijscholingen voor trainers, clubbestuurders, scheidsrechters en 
classificeerders.

Jeugdsport
We geven iedere jonge sporter de kans om zich te ontplooien in een sportieve 
omgeving door o.a. het opzetten van jeugdsportprojecten, sport-op-maat 
trajecten voor jongeren met een beperking en het organiseren van een groot 
jeugdsportfeest.

FUNdamentals en netwerkFUNdamentals
Een leuke en laagdrempelige manier om kennis te maken 
met de brede waaier aan G-sporten.

Sensibiliseren over G-sport
Krachtige campagnes waarin G-sporters de hoofdrol spelen.
Lees en bekijk de verhalen van onze G-sporters op onze website. 

Classificatie
Door sporters te groeperen in sportklassen volgens de impact van 
de beperking, maken we eerlijke wedstrijdsport mogelijk.

Zeven doelgroepen

Parantee-Psylos werkt voor zeven doelgroepen. 
Sporters binnen één bepaalde beperkingsgroep 
hebben nu eenmaal vaak te kampen met een 
gelijkaardige problematiek. Maar natuurlijk is 
elke beperking of kwetsbaarheid verschillend en 
is elk individu anders. De indeling in zeven doel-
groepen helpt ons wel om de communicatie te 
structureren en om meer gericht en op maat te 
ondersteunen.

Autismespectrumstoornissen (ASS)
Blinden en slechtzienden (VI)
Doven en slechthorenden (AU)
Fysieke beperking – sporten met rolstoel (FYS-R)
Fysieke beperking – sporten zonder rolstoel (FYS)
Psychische kwetsbaarheid (PSY)
Verstandelijke beperking (VE)




