
Bonustip: Prikkels! Prikkels? Wat bedoel je dan? 
 Sommige mensen, dus ook sporters, hebben sneller last van prikkels, die jou

helemaal niet opvallen. Denk aan (harde) muziek, felle kleuren of lichten
(bijvoorbeeld in het zwembad). Je kunt hen helpen door te kijken of sommige

hiervan op bepaalde momenten verminderd kunnen worden.

Onbeperkt welkom! - FAQ

Wat kunnen we als sportlocatie verwachten van sporters met een beperking? 
* Geef niet meteen al invulling aan wat jij denkt dat een sporter met een beperking nodig
heeft, maar vraag er open naar. 
* Vraag binnen je eigen vereniging/locatie naar ervaringen: er is vaak al expertise aanwezig,
misschien bij mensen van wie je nog niet weet dat zij ook een beperking hebben!

Waar moeten we rekening mee houden met hoe wij ons als sportlocatie
gedragen? 
* Vraag hulp als je niet weet waar je moet beginnen.  
* Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden, er is al veel kennis en ervaring waar je op verder
kan bouwen. Ook gaat er vaak al veel goed!

Hoe zorgen we voor veiligheid voor sporters met
een beperking? 
* Op slot doen van gevaarlijke ruimtes. 
* Extra bewustzijn: sommige mensen zien gevaar zoals 
scherpe randen minder goed.

Wij werken als sportlocatie met vrijwilligers en 
jonge mensen, hoe gaan we daarmee om? 
* Kijk per medewerker/vrijwilliger wat bij diegene past. 
* Onderzoek goed wat er mogelijk is, beslis niet uit 
angst om iets niet te doen. 
* Organiseer een workshop/training voor vrijwilligers die meer over dit onderwerp willen
weten. Tip: Via Mee Rotterdam kun je een gratis groepsvoorlichting volgen.

Hoe kunnen we ook in de ‘corona situatie’ nog rekening houden met sporters
met een beperking? 
* Denk na hoe je deze situatie kan aanpassen op een manier die ook vriendelijk is voor
mensen met een beperking (bijv. een EHBO/invalide ruimte wordt nu vanwege corona
gebruikt als uitgang, maar waar houd je dan ruimte voor mensen die deze ruimte nodig
hebben?). 
* Laat je inspireren door wat er kon tijdens corona. Bijvoorbeeld: pijlen met looprichtingen op
de grond werken voor sommige mensen altijd prettig: veel mensen kijken het liefst naar
beneden. 

Meer vragen?
SportMee heeft veel expertise op dit

gebied, zij kunnen je helpen of
doorverwijzen.

Neem contact op via sport@meerotterdam.nl 
 

 Bij SportSupport kun je als vereniging
terecht voor ondersteuning.

Neem contact op via
info@rotterdamsportsupport.nl

Hoe verwelkomen we sporters met een
beperking* op onze sportlocatie?

 

*zowel zichtbaar als onzichtbaar

mailto:sport@meerotterdam.nl
mailto:info@rotterdamsportsupport.nl

