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Dit document is opgesteld door de medewerker aangepast roeien en de 
Commissie Aangepast Roeien (CAR) van de KNRB. Mede gebaseerd op het 
stappenplan van de KNHB en de Adaptive Rowing Manual van de Canadese 
Roeibond. 
 
Het stappenplan is work-in-progress. Suggesties en commentaar zijn 
welkom. U kunt mailen naar a-roeien@knrb.nl. 
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Samenvatting Stappenplan opstarten Aangepast 
roeien 
 
 
Doelstelling KNRB: 
Dit stappenplan is bedoeld als handleiding om verenigingen een handvat te bieden 
bij het opstarten en integreren van aangepast roeien binnen de vereniging. 
 
De Koninklijke Nederlandsche Roeibond (KNRB) voert tussen 2009 en 2012 een 
beleid dat zich richt op jeugd en jong volwassen tussen 12 en 25 jaar met een 
lichamelijke of visuele beperking. Uiteraard zijn ook mensen met een verstandelijke 
beperking of anders genoemd van harte welkom om te gaan roeien. Het programma 
ondersteunt verenigingen in het creëren van randvoorwaarden, zoals het doen van 
aanpassingen aan materiaal en faciliteiten, het benaderen van kader, 
deskundigheidsbevordering of informatievoorziening. Binnen scholen en 
revalidatiecentra kan het programma deskundigheid bevorderen op het gebied van 
ergometer roeien en het uitbreiden van hun sportaanbod. Daarnaast kan de KNRB 
binnen het programma als intermediair optreden tussen de roei-verenigingen, 
scholen en revalidatiecentra. Dit stappenplan is een product van de ervaring die 
tijdens de uitvoering van dit beleid opgedaan wordt. 
 
Doelgroep 
Er zijn grof weg enkele doelgroepen te bepalen binnen het aangepast roeien: 
Roeiers met een: 

- lichamelijke handicap 
- visuele handicap 
- verstandelijke handicap 
- overig: onder andere chronisch zieken, doofheid 

De eerste twee groepen zijn tevens de groepen die op paralympische disciplines 
meedoen. Deze zijn onder te verdelen in de volgende klassen: 
 
LTA-PD: Legs Trunk Arms - Physical disability  
Dit houdt in dat de roeier zowel zijn benen, rug als armen voldoende kan inschakelen 
tijdens de roei-beweging. In Nederland valt de grootste groep roeiers in deze 
categorie.  
Tijdens officiële FISA wedstrijden wordt er gevaren in mixed 4 en 2x 
 
LTA-B1, B2 en B3  
Dit is de categorie voor blinde en slechtziende roeiers. Een roeier valt officieel binnen 
deze klasse wanneer hij is gekeurd door de International Blind Sports Federation 
(IBSA) 
 
TA: Trunk Arms  
Dit houdt in dat de roeier met alleen rug en armen roeit. De roeier kan zijn benen 
niet of nauwelijks gebruiken om de boot voort te bewegen. Gedacht kan worden aan 
een amputatie van beide benen of een lage dwarslaesie. Officiële wedstrijden worden 
gevaren in een mixed 2X met vaste bank. 
 
AS: Arms Shoulders 
Dit houdt in dat de roeier alleen zijn armen en schouders kan gebruiken tijdens het 
roeien. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer iemand een hoge dwarslaesie heeft. 
Officiële wedstrijden worden gevaren in een skiff met vaste bank en zijdrijvers. 
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Een aantal boten bij verenigingen en het PTC beschikt over vaste banken en zijdrijvers. 
 
 
Begeleiding 
Bij het aanleren van de roei-vaardigheden moet het accent niet liggen op de 
beperking, maar op dát wat binnen hun mogelijkheden ligt. In principe wordt 
uitgegaan van de normale regels en technieken die gelden in het reguliere roeien. 
Deze worden, indien nodig, aangepast aan de individuele mogelijkheden en 
behoeften van de sporters. 
Het streven is om op een vereniging een instructeur aangepast roeien te hebben. De 
oefenstof en methodische opbouwverschillen niet van die van het reguliere roeien. 
Daarnaast is het wenselijk om in het begeleidingsteam een of meerdere begeleiders 
te hebben die ervaring hebben met de doelgroep. 
 
Cursus RIAR (Roei-instructeur aangepast roeien) 
De KNRB heeft een een drietal cursussen instructeur aangepast roeien: RIAR-2, 
RIAR-3 en een module RIAR bedoeld voor instructeur die al een diploma RC-2 of RI-
2 hebben. Zie voor meer informatie op de website. 
 
Integratie 
Onder Organisatorische Integratie verstaan we dat mensen met een beperking 
sporten in een apart team of aparte groep bij een reguliere roei-vereniging. Voor de 
leden met een handicap is het van belang dat de vereniging hen beschouwt als 
volwaardig lid en dat zij dat ook zo ervaren. Naast de trainings- en 
wedstrijdfaciliteiten moeten zij ook betrokken worden bij en deelnemen aan niet-
roei-activiteiten, die de vereniging organiseert voor al haar leden. Mensen met een 
beperking zijn heel goed in staat bepaalde (commissie)taken voor de vereniging te 
vervullen. 
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Organisatorische Integratie – aangepast roeien- samenvatting 
 
Fase I Oriëntatie en Voorbereiding 
- Draagvlak creëren in de vereniging – samenstellen van een werkgroep Aangepast 
roeien 
- Analyseren van de verenigings- en omgevingssituatie 
- Bepalen van de doelgroep en doelstelling 
- Tussentijdse evaluatie: wel of niet aan de slag 
Fase II Planning van activiteiten 
- Ledenwerving: Benaderen van potentiële leden en interessante organisaties als 
Speciaal onderwijs / Mytylscholen, Revalidatie centra, instellingen voor blinden en 
slechtzienden e.d. 
- Contact leggen met externe instanties: KNRB – Provinciale Sportraden – 
Gemeentes 
- Publiciteit en Communicatie: Een breed publiek informeren over aangepast roeien 
en het hen laten zien en ervaren (demo- en proeftrainingen!) 
- Technisch beleid: Opleiding, werving kader, beschikbaarheid accommodatie en 
materialen, clinics e.d, afstemmen met Technische commissie 
- Financieel plaatje uitwerken: Sponsoren werven en informeren naar 
subsidiemogelijkheden 
Fase III Uitvoering van activiteiten 
- Leden en kader informeren 
- Behouden en werven van leden: kennismakingsactiviteiten, informeren van 
betrokkenen (leden, ouders, externe instanties) via allerlei communicatiekanalen. Dit 
is gelijk aan het werven van reguliere leden. 
Fase IV Afronding - Evalueren en Continueren 
Er dienen een of meerdere evaluatiemomenten gepland te worden waarbij de 
werkgroep het project 
Aangepast roeien bespreekt op: 
- Conclusie - Algemeen oordeel aangepast roeien 
- Resultaten - Haalbaarheid doelstelling – succes- en faalfactoren 
- Verloop - Functioneren betrokkenen 
- Vervolg - Hoe gaan we verder om continuïteit te waarborgen 
 
Aangepast roeien bij u op de vereniging? 
Bent u geïnteresseerd om aangepast roeien bij u op de vereniging aan te bieden of 
heeft u vragen, neem dan contact op de medewerker aangepast roeien op a-
roeien@knrb.nl 
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1. Inleiding 
 
Programma aangepast roeien KNRB 
Uit de ‘Monitor van sportdeelname van mensen met een handicap 2008’ uitgevoerd 
door het W.J.H. Mulier Instituut in opdracht van Gehandicaptensport Nederland blijkt 
dat de sportdeelname van mensen met een handicap achterblijft ten opzichte van 
mensen zonder handicap. De drempel om te gaan sporten blijkt hoog te zijn. Als 
gehandicapten eenmaal sporten, blijken deze drempels echter mee te vallen en 
sporten ze gemiddeld gedurende een langere tijd. 
De Koninklijke Nederlandsche Roeibond (KNRB) besteedt steeds meer aandacht aan 
aangepast roeien. Van 2009 tot en met 2012 richt het beleid van de roeibond zich op 
jeugd en jong volwassen tussen 12 en 25 jaar met een lichamelijke of visuele 
beperking. De KNRB startte in 2010 in samenwerking met onder andere NOC*NSF en 
de Johan Cruyff Foundation een driejarig programma. 
Dit programma heeft als doel een groter roei-aanbod te ontwikkelen voor mensen 
met een handicap, voornamelijk gericht op jongeren en jongvolwassenen met een 
lichamelijke of visuele handicap. Het programma creëert een structurele 
samenwerking tussen verenigingen en (speciaal onderwijs) scholen, revalidatiecentra 
of andere instellingen. Het programma benadert de doelgroep actief en laat haar 
kennis maken met de roeisport. Er worden (indoor)clinics aangeboden en 
georganiseerd. Bij voorkeur sluiten deze activiteiten aan, of zijn een onderdeel van 
het reguliere sportaanbod van een school of een revalidatiecentrum. Daarop volgen, 
in samenwerking met de verenigingen in de regio, enkele kennismakingslessen op 
het water. De KNRB hoopt hiermee jeugd en jong volwassenen met een beperking 
enthousiast te maken voor het roeien en ze blijvend lid te laten worden van een roei-
vereniging.  
Het programma ondersteunt verenigingen in het creëren van algemene 
randvoorwaarden, zoals het doen van aanpassingen aan materiaal en faciliteiten, het 
benaderen van kader, deskundigheidsbevordering en informatievoorziening. Binnen 
scholen en revalidatiecentra kan het programma deskundigheid bevorderen op het 
gebied van aangepast roeien en het uitbreiden van hun sportaanbod. Daarnaast kan 
de KNRB het contact leggen tussen de roeiverenigingen en scholen, revalidatiecentra 
of andere instellingen. 
 
Stand van zaken 2010 
In 2010 heeft er een nulmeting plaatsgevonden over het aangepast roeien in 
Nederland. De belangrijkste conclusies hieruit zijn: 
1. Op basis van dit onderzoek blijkt dat ongeveer 300 roeiers met een handicap 
actief zijn binnen verenigingen in Nederland. De handicaps van deze roeiers zijn zeer 
divers waarbij de roeiers met een verstandelijke beperking de grootste groep vormt, 
gevolgd door CVA, reumatische aandoening en slechtzienden. Veruit de grootste 
groep is boven de 25 jaar, wat overeenkomt met de leeftijdsverdeling in het 
algemene ledenbestand. Daar is echter ook een opvallende piek te zien rond de 20 
jaar (studenten), die niet terug te vinden is onder de roeiers met een handicap. De 
roeiers met een handicap zijn dus over het algemeen ouder dan 25 en jeugd en 
jongvolwassenen (onder andere studenten) zijn duidelijk ondervertegenwoordigd ten 
opzichte van de totale leeftijdsopbouw, waar ongeveer 10% junior is (t/m 18 jaar). 
2. De begeleiding wordt veelal door vrijwilligers gedaan die zich naast het roeien met 
een handicap ook binnen het reguliere roeien als begeleider optreden binnen de 
vereniging. Er is weinig specifieke scholing bij de begeleiders, maar 15 verenigingen 
geven aan dat daar wel behoefte aan is. 
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3. De meeste verenigingen hebben verschillende aanpassingen aan gebouw en voor 
het roeien. 
4. Veelal is er geen actief beleid om de doelgroep te bereiken zijn er op kleine schaal 
samenwerkingsverbanden met andere organisaties of instellingen. 
5. De verenigingen zouden ondersteuning wensen van de KNRB op het gebied van: 
- opleiden kader 
- financiën 
- werven doelgroep 
- materialen 
- ontwikkelen en opstarten van het aanbod 
6. 27 verenigingen geven aan ondersteuning te kunnen bieden in vooral het delen 
van kennis met andere verenigingen. 
7. Wanneer gevraagd wordt naar specifieke ambities staan 40 verenigingen open 
voor jongeren en 44 verenigingen voor volwassenen met een handicap. 32 
verenigingen staan open voor een samenwerking met (revalidatie)instellingen en 22 
verenigingen voor deelname aan het programma van de KNRB. 26 verenigingen 
geven aan geen interesse in aangepast roeien te hebben. 
 
Eindconclusie 
De gegevens uit deze enquête geven een huidig beeld waaruit blijkt dat de keuze 
voor de doelgroep waar het programma zich op richt, namelijk jeugd en 
jongvolwassenen en met een lichamelijke of visuele handicap, ondersteund wordt. 
Er blijkt vanuit de verenigingen meer dan voldoende interesse, draagvlak en 
bereidheid te zijn voor ondersteuning van het programma aangepast roeien. 
 
 
 

 
Pepijn: actieve jeugdroeier van Het Spaarne
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2. Doelgroepomschrijving 
 
Waarom roeien? 
Een aantal redenen waarom roeien een goede sport is voor mensen met een 
beperking is: 

- het wordt zittend uitgevoerd 
- je hoeft niet per se je benen te gebruiken 
- je kunt in je eigen tempo roeien 
- je hoeft niet te kunnen zien om te kunnen roeien. De visus uitschakelen wordt 

zelfs gebruikt in training van ziende roeiers 
- roeiers in een gestuurde boot hoeven niet te kunnen zien waar ze heen gaan 
- je kunt kort roeien en dan rust nemen 
- roeien is een veilige sport en een weinig risico op blessures 
- roeien heeft goede therapeutische voordelen (bijvoorbeeld de beweging van 

de armen/schouders is bij roeien tegengesteld aan de beweging om een 
rolstoel voort te bewegen en de mate van inspanning en kracht is goed te 
doseren) 

- roeien is toegankelijk, er zijn verenigingen verspreid over heel Nederland 
- voor roeien is niet veel verbale communicatie nodig 
- roeien is een repeterende sport en kan ook geleerd worden door mensen met 

een verstandelijke beperking 
Roeien is mogelijk voor bijna alle leeftijden en voor mensen met een diversiteit aan 
handicaps. We maken even grofweg een onderscheid in mensen met een lichamelijk, 
visuele of verstandelijke beperking, hoewel we ons er van bewust zijn dat deze 
vormen ook in combinatie met elkaar regelmatig voorkomen.  
 

• Lichamelijke beperking 
• Visuele beperking 
• Verstandelijke beperking 
• Overig zoals chronische zieken of auditieve beperking 

 
De twee eerstgenoemde categorieën zijn tevens de paralympische categorieën en 
deze zijn weer onder te verdelen in de volgende klassen: 
- LTA-PD: Legs Trunk Arms - Physical disability  
Dit houdt in dat de roeier zowel zijn benen, rug als armen voldoende kan inschakelen 
tijdens de roei-beweging. In Nederland valt de grootste groep roeiers in deze 
categorie.  
Tijdens officiële FISA wedstrijden wordt er gevaren in een mixed 4.  
- LTA-B1, B2 en B3  
Dit is de categorie voor blinde en slechtziende roeiers. Een roeier valt officieel binnen 
deze klasse wanneer hij is gekeurd door de International Blind Sports Federation 
(IBSA) 
- TA: Trunk Arms  
Dit houdt in dat de roeier met alleen rug en armen roeit. De roeier kan zijn benen 
niet of nauwelijks gebruiken om de boot voort te bewegen. Gedacht kan worden aan 
een amputatie van beide benen of een lage dwarslaesie. Officiële wedstrijden worden 
gevaren in een 2X met vaste bank. 
- AS: Arms Shoulders 
Dit houdt in dat de roeier alleen zijn armen en schouders kan gebruiken tijdens het 
roeien. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer iemand een hoge dwarslaesie heeft. 
Officiële wedstrijden worden gevaren in een skiff met vaste bank en zijdrijvers. 
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3. Aangepast roeien binnen de reguliere vereniging 
Mensen met een beperking willen hun sport zo gewoon mogelijk beoefenen en willen 
op een zo normaal mogelijke manier worden benaderd. Een positieve ontwikkeling is 
dat steeds meer verenigingen open staan om mensen met een beperking als 
volwaardig lid op te nemen in de vereniging. Deze organisatorische integratie, het 
opzetten van een ploeg of afdeling binnen de reguliere sportvereniging, wordt vanuit 
de overheid ook sterk aangemoedigd. Inmiddels is het merendeel van de 
gehandicaptensporten onder de hoede gebracht van de reguliere sportbonden. Het 
doel hiervan is om alle mogelijkheden die een sportbond te bieden heeft ook voor 
sporters met een handicap beschikbaar te stellen. Samen met de sportbonden werkt 
NOC*NSF aan het versterken van de georganiseerde sport, ook voor mensen met 
een handicap. Het doel is om zoveel mogelijk mensen te laten sporten binnen de 
georganiseerde sport en zo dicht mogelijk bij huis. Dit volgens het motto: Samen 
wat samen kan, apart wat apart moet. 
Zo zijn er binnen het roeien tal van voorbeelden waarbij een roeier met een handicap 
onderdeel is van een reguliere ploeg en niet in een aparte instructiegroep hoeft deel 
te nemen.  
 
3.1 Activiteitenaanbod 
Bij het aanleren van de roei-vaardigheden dient het accent niet liggen op de 
beperking, maar op datgene wat binnen hun mogelijkheden ligt. Bij het aangepast 
roeien gaan we uit van de normale regels, technieken en tactieken die gelden in het 
reguliere roeien. Indien noodzakelijk worden ze aangepast aan de individuele 
mogelijkheden en behoeften van de roeiers. 
 
3.2 Materialen 
Afhankelijk van de soort handicap zijn er aanpassingen nodig. Met name voor de 
roeiers die hun benen niet of niet volledig kunnen inzetten zijn specifieke boten 
beschikbaar. Daarnaast valt te denken aan zijdrijvers aan een boot, vaste bankjes, 
of hulpmiddelen voor een beter handfunctie. Andere zaken zijn hulpmiddelen aan het 
vlot, gebouw, of voor in en uit de boot komen. Zie voor meer informatie de 
handboeken op de website. 
 

 
Voor hulp bij instappen kan een glijplank gebruikt worden. 
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3.3 Instructie 
De KNRB heeft een opleiding aangepast roeien op niveau 2 en niveau 3 (RIAR-2 en 
RIAR-3) en een module RIAR2 bedoeld voor instructuers die al RI-2 of RC-2 
gecertificeerd zijn. Doelen hierin zijn: verbetering van de roei-techniek, verbetering 
van het uithoudingsvermogen, verhogen van de zelfredzaamheid en het geven van 
een veilige, leerzame en gezellige roei-les. 
 
3.4 Wedstrijden / Competitie 
In Nederland zijn op verschillende Nationale wedstijden deelname aan aangepaste 
nummers mogelijk. Hierbij wordt zoveel mogelijk de internationale reglementen en 
velden aangehouden. Om deelname te bevorderen zijn ook enkele alternatieve 
nummers in het leven geroepen, zoals de 2- voor LTA roeiers, waarbij een 
combinatie wordt gemaakt van een LTA roeier met een reguliere roeier. Voor deze 
nationale wedstrijden is een classificatie van Gehandicaptensport Nederland verplicht 
zodat je in het juiste veld eerlijk kunt uitkomen. Tevens zijn er recreatieve 
wedstrijden waar roeiers met een handicap aan kunnen deelnemen en enkele 
toertochten. Zie ook de jaarlijkse evenementenkalender in het blad Roeien (uitgave 
januari). 
 

 
Salland tijdens de Eemhead 
 
3.5 Begeleiding 
Het instrueren/begeleiden van een een roeier met een beperking vraagt, net als het 
trainen van een regulier roeier, kennis van de roei-methodiek, techniek en tactiek. 
• Dient de instructeur/begeleider kennis te hebben over de doelgroep in het 
algemeen en moet hij op de hoogte zijn van de beperkingen en de mogelijkheden 
van zijn roeiers 
• Behoort de instructeur/begeleider voor iedere roeier een veilig en uitdagend 
klimaat te scheppen. Het aantal instructeurs en begeleiders is afhankelijk van de 
organisatiestructuur, het niveau, de heterogeniteit en de zelfstandigheid van de 
doelgroep en kwaliteit en ervaring van de instructeur. 
Binnen de roei-academie zijn een drietal opleidingen beschikbaar voor de instructie 
aan roeiers met een handicap. 
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3.6 Veiligheid 
De algemene veiligheidsregels gelden natuurlijk ook voor deze doelgroep. Op de 
kennisbank van de website staan verschillende richtlijnen met betrekking tot 
veiligheid in het algemeen.  Extra aandachtspunten die specifiek onder de aandacht 
gebracht moet worden voor deze doelgroep en waarvoor documenten beschikbaar 
zijn, zijn: 

- richtlijn epilepsie 
- vastleggen van onder andere medische gegevens in bijvoorbeeld een 

roeierskaart 
- veiligheid en aangepast roeien 

 
3.7 Integratie en betrokkenheid 
Voor de roeiers met een handicap is het van belang dat de vereniging hen beschouwt 
als volwaardig lid en dat zij dat ook zo ervaren. Zorg ervoor dat na de training het 
clubhuis open is om nog wat te drinken en na te praten, samen met ouders, 
begeleiders, trainers en overige leden van de vereniging. Naast de trainings- en 
wedstrijdfaciliteiten kunnen zij ook deelnemen aan niet-roei-activiteiten, die de 
vereniging organiseert voor al haar leden. De vereniging kan jeugdbesturen actief 
betrekken iets voor deze doelgroep te organiseren. Ook de roeiers met een handicap 
horen op de hoogte te zijn van het totale verenigingsgebeuren en moeten hierbij 
betrokken worden. Mensen met een beperking zijn wel degelijk in staat bepaalde 
(commissie)taken voor de vereniging te vervullen. Hierdoor vergroot de 
betrokkenheid van de roeiers met een beperking bij de vereniging wat zowel van 
belang is voor het lid als voor de vereniging. Daarnaast zal het imago van een 
vereniging die zich maatschappelijk verantwoordelijk voelt door een plaats binnen de 
vereniging te creëren voor mensen met een beperking, een positieve impuls krijgen. 
Dit zou een positieve uitwerking kunnen hebben op de betrokkenheid van de eigen 
leden maar ook van derden uit de directe omgeving (o.a. sponsors, 
overheidsinstellingen en scholen). 
Uit de nulmeting bij de verenigingen blijkt dat de verhouding aantal 
instructeurs/begeleiders staat tot aantal roeiers, zeer divers is. Sommige 
verenigingen hanteren een één op één begeleiding terwijl dit op andere verenigingen 
nauwelijks afwijkt van de reguliere instructie. Eén en ander is natuurlijk sterk 
afhankelijk van de soort handicap van de roeiers. De praktijk zal uitwijzen welke 
verhouding in uw situatie volstaat. 
Ook de ouders en begeleiders van deze groep moeten, net als alle ouders, betrokken 
worden bij het verenigingsgebeuren. Bijvoorbeeld: Tijdens de instructie kunnen 
ouders uitgenodigd worden om mee te trainen. Wellicht zijn zij geïnteresseerd in een 
(vrijwilligers)functie binnen een commissie van de vereniging. 
 
3.8 Lidmaatschap KNRB – Verzekering 
Alle roeiers die lid zijn van een reguliere vereniging, zijn automatisch lid van de 
KNRB. Omdat iedere roeier binnen aangepast roeien lid is van een vereniging valt zij 
ook onder de verzekering die de vereniging voor haar leden afsluit. 
 
 
 

 10 



4. Organisatorische integratie: vier fasen 
Voordat een vereniging haar plannen ten aanzien van het opstarten van aangepast 
roeien-afdeling concreet kan maken, zal ze de haalbaarheid van haar ideeën moeten 
bepalen. Hieronder staan vier fasen beschreven die de vereniging helpen bij het 
opstarten van een aangepast roeien afdeling. Het plan biedt de vereniging richtlijnen 
die zij zelf aan haar specifieke situatie kan aanpassen.  
De vier fasen zijn: 

1. Oriëntatie en voorbereiding 
2. Planning van activiteiten 
3. Uitvoering van activiteiten 
4. Afronding 

 
4.1 Fase 1: Oriëntatie en voorbereiding 
4.1.1 Draagvlak creëren 
Het initiatief om een aangepast roeien-afdeling te starten ligt vaak bij een lid van de 
vereniging die om verschillende redenen een band heeft met de doelgroep 
bijvoorbeeld  een ouder van kind met een beperking, een leerkracht uit het speciaal 
onderwijs, een revalidatie arts uit het ziekenhuis. 
 
Werkgroep aangepast roeien 
Stel een werkgroep aangepast roeien samen, die zich gaat inzetten voor het plan, de 
haalbaarheid gaat inventariseren en uiteindelijk verantwoordelijk is voor de 
uitvoering van de plannen. In de werkgroep, die tevens als een soort adviesgroep zal 
fungeren, is het ideaal als er personen met kennis vanuit diverse achtergronden in 
plaats nemen. 
Het blijkt dat er niet altijd een aparte instructiegroep nodig is voor roeiers met een 
handicap maar dat met enige aanpassingen zij ook met de reguliere instructie mee 
kunnen doen. Het is wel belangrijk een contactpersoon voor deze mensen te hebben 
die zich meer verdiept in het aangepast roeien.  
 
Adviesgroep/werkgroep Aangepast roeien kan bestaan uit: 
- Bestuurslid jeugdzaken 
- Hoofdtrainer van het begeleidingsteam roeiers met een handicap 
- Een persoon met een medische achtergrond voor de kennisoverdracht van de 
pathologie, belangrijk voor het ontwikkelen van richtlijnen voor trainers 
Bijvoorbeeld: 

- Fysiotherapeut 
- Orthopedagoog 
- (Huis)arts 
- Psycholoog 
- Leerkracht Speciaal Onderwijs 
- Ouder van een kind met een beperking 

Van belang is dat de hele vereniging het initiatief draagt. Het bestuur, het kader en 
de leden moeten van de plannen op de hoogte gebracht worden en moeten deze 
plannen steunen. Dit kan door bijvoorbeeld het aangepast roeien op de agenda van 
de ALV te plaatsen. Niet ieder lid zal in beginsel enthousiast reageren. Daarom is een 
goede voorlichting aan alle leden en betrokkenen (bijvoorbeeld tijdens de ALV, 
kaderbijeenkomsten, informatie in het clubblad) erg belangrijk om eventuele 
onzekerheden en vooroordelen weg te nemen. 
Motivatie 
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Redenen en voordelen zouden kunnen zijn: 
- de vereniging is voor iedereen, dus ook voor mensen met een handicap 
- de aanwas van gehandicapte roeiers draagt bij aan de groei van het ledenbestand 
- het kan een vereniging niet alleen nieuwe leden, maar ook nieuwe vrijwilligers 
opleveren; mensen met een handicap zijn vaak uitstekend in staat tot het verrichten 
van vrijwilligerstaken 
- het imago van de vereniging kan in positieve zin worden versterkt; een vereniging 
die mensen met een handicap in haar midden heeft laat haar sociale gezicht zien en 
geeft uiting aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid 
- het kan een verrijking voor de vereniging betekenen. De intensieve beleving van de 
sport door gehandicapten kan een positieve uitstraling hebben op de rest van de 
vereniging 
- de vereniging kan zo een bijdrage leveren aan de maatschappelijk integratie van 
mensen met een handicap 
- de middelen die nodig zijn voor de roeiers met een handicap kunnen ook gebruikt 
worden voor andere roeiers en draagt bij aan de algemene inventaris van de 
vereniging (bijvoorbeeld voor beginnende roeiers) 
 
4.1.2 Analyseren van de situatie 
Voordat over gegaan wordt tot het opzetten van activiteiten en het werven van 
leden, zal de vereniging haar eigen situatie en de omgevingssituatie in kaart moeten 
brengen. 
 
De werkgroep aangepast roeien is verantwoordelijk voor de organisatie en 
communicatie rondom het aangepast roeien (binnen de vereniging en ook naar 
buiten toe). Om er voor te zorgen dat het Aangepast roeien deel uitmaakt van de 
vereniging en niet een ´clubje op zichzelf´ is, is het belangrijk dat een bestuurslid 
plaats neemt in de werkgroep. 
 
Verenigingsanalyse: 

• Heeft de vereniging al leden die binnen de doelgroep vallen en wat zijn de 
ervaringen? 

• Zijn er mensen in de vereniging die affiniteit hebben met de doelgroep? 
• Zijn zij bereid een bijdrage te leveren aan het realiseren van de plannen? 
• Zijn er in de vereniging voldoende vrijwilligers beschikbaar voor het opzetten 

van een aangepast roeien afdeling en voor het trainen/begeleiden van deze 
groep? 

• Kan in de toekomst ook op hen gerekend worden? 
• Beschikt de vereniging over voldoende capaciteit en materialen? 
• Op welke dagen en tijdstippen zijn boten beschikbaar en zou er getraind 

kunnen/willen worden? 
 
Omgevingsanalyse: 

• Zijn er voldoende potentiële leden in de omgeving die geïnteresseerd zij in 
Aangepast roeien? 

• Is er een vereniging in de omgeving met aangepast roeien of die het plan om 
dit op te starten? Wat zijn hun ervaringen? 

• Welke andere sportverenigingen/organisaties in de omgeving zijn er die zich 
richten op mensen met een verstandelijk dan wel lichamelijk beperking? Wat 
bieden zij aan, hoe is het animo en wat zijn de ervaringen? 

• Het heeft geen zin een concurrentieslag aan te gaan. Het is zinvoller om te 
bekijken of je vereniging zich niet beter op een andere doelgroep kan richten, 
of wellicht zijn er mogelijkheden om bepaalde samenwerkingsverbanden op te 
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zetten met betrekking tot activiteitenaanbod voor bepaalde doelgroepen. Een 
regionale sportservice of de gemeente heeft vaal goed zicht op de activiteiten 
die al bestaan, ga daar informeren. 

• Zijn er andere organisaties in de buurt die activiteiten aanbieden voor 
mensen met een beperking? Wat bieden zij aan, hoe is het animo en wat zijn 
de ervaringen? 

• Welke organisaties zijn werkzaam op het gebied van mensen met een 
beperking en op welke manier zou eventueel samengewerkt kunnen worden? 

• Hoe is het beleid van de gemeente ten aanzien van sporten met een 
beperking? Wat kan de gemeente voor de vereniging betekenen? 

 
4.1.3 Bepalen van de doelgroep en doelstelling 
De vereniging zal voor zichzelf duidelijk moeten maken op wie de vereniging haar 
activiteiten wil richten. Voor welke doelgroep is de vereniging geïnteresseerd in het 
opzetten van aangepast roeien? 
Denk aan: 

• Junioren/senioren 
• Lichamelijk/visueel/ verstandelijk/overig 

 
Proeftraining 
Een proeftraining is niet bedoeld om te achterhalen of iemand binnen de doelgroep 
past, dit moet vooraf al bekend zijn om grote teleurstellingen bij ouder en kind te 
voorkomen. Aan de hand van een ´intakegesprek´ met kind en ouders of de 
potentiele roeier zal de werkgroep een beoordeling maken of iemand wel of niet in de 
doelgroep past en of roeien een geschikte sport is. Een intakegesprek is vaak een 
eerste kennismaking waarin duidelijkheid verkregen wordt over medische, sociale 
(gedrags-) en fysieke (belasting – belastbaarheid) kenmerken van het potentiële lid. 
Voor het achterhalen van deze informatie kan de vereniging vragen naar medische 
gegevens, eventuele motorische beperking, soort onderwijs en sportervaring. Het 
Intake formulier  en de Roeierskaart kunnen hierbij helpen. Blijkt uit het gesprek dat 
zowel het kind, als de ouders of potentiële roeier en de vereniging (werkgroep) allen 
enthousiast zijn, geven een of meerdere proeftrainingen duidelijkheid of het kind 
roeien echt leuk vindt en of hij/zij zich er thuis voelt. 
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4.2 Fase 2: Planning van activiteiten 
Inleiding 
Als blijkt dat de doelstelling van het opstarten van aangepast roeien binnen de 
vereniging haalbaar is, zal een opsomming gemaakt moeten worden van de taken 
die daarbij komen kijken. Advies is een planning voor langere termijn te maken 
(ongeveer 5 jaar). 
Dit hoofdstuk beschrijft de stappen die de vereniging voor iedere activiteit doorloopt. 
Voor aangepast roeien zijn deze stappen niet anders. 
Taken voor de werkgroep zijn te verdelen in o.a.: 
• Ledenwerving 
• Leggen en onderhouden van contacten met externe instanties 
• Publiciteit en Communicatie 
• Sporttechnisch beleid (incl. kader en accommodatie) 
• Financieel beleid: subsidies en sponsorwerving 
Bovenstaande taken moeten in een actieplan concreet uitgewerkt worden, Wat 
wordt door Wie, op Welke manier, Wanneer gedaan. Welke kosten brengen 
bovenstaande plannen met zich mee en welke financiële middelen staan er 
tegenover. 
 
4.2.1 Ledenwerving 
De sportparticipatie van mensen met een beperking blijft ver achter bij die van de 
rest van de bevolking. Dus liggen er voldoende kansen voor roeivereniging om 
hierop in te spelen. De vereniging moet er zich wel van bewust zijn, dat de potentiële 
leden niet in rijen voor de deur zullen staan. Het aantal potentiële sporters met een 
beperking is, met name op lokaal en regionaal niveau gering. Bij het opzetten van 
plannen om roeiers met een handicap te werven, is het raadzaam informatie in te 
winnen bij organisaties die reeds bekend zijn met de doelgroep. 
Belangrijke omgevingsfactoren die een rol spelen in de sportkeuze bij kinderen zijn: 
Familie, vrienden, begeleiders, leerkracht op school en (para)medici. 
Onderstaande instanties kunnen een rol spelen bij het werven van roeiers met een 
handicap: 

• Gemeente – gemeentegids biedt vaak een goed overzicht van aanwezige 
scholen en patiëntenverenigingen in de omgeving 

• Regionale Sportservices (zie voor een overzicht www.sportkracht12.nl) 
• Locale sportservices 
• Kranten (regionaal) 
• Kinderartsen 
• Fysiotherapeuten 
• Huisartsen 
• Regionale patiënten- en gehandicapten organisaties 
• Roeiende familieleden 
• Revalidatiecentra  
• Speciaal (basis)onderwijs 
• Sociaal Pedagogische Dienst (afd. Vrije Tijd en Vorming) 
• Instellingen voor mensen met een verstandelijk beperking 
• Mytylscholen 
• Sociaal Pedagogische Dienst (afd. vrije tijd besteding) 

TIP: Ga ook zeker eens een kijkje nemen bij andere verenigingen met veel ervaring! 
 
Het document ‘Samenwerkingspartners’ geeft een beschrijving van verschillende 
instanties waar een samenwerking me gezocht kan worden. 

 14 

http://www.sportkracht12.nl/


 
 
 
4.2.2 Leggen en onderhouden van contacten met externe instanties 
Organisaties en instellingen die de vereniging kunnen ondersteunen en/of waar de 
vereniging een samenwerkingsverband mee kan aangaan zijn: 
• KNRB 
- ondersteunt verenigingen door als communicatiemedium te fungeren 
- promoot, stimuleert en coördineert huidige aanbod en breidt huidige activiteiten uit 
- ondersteunt in het organiseren van kennismakingsclinics  
- organiseert voor trainers een opleidingen roei-instructeur Aangepast roeien 
- faciliteert het verspreiden en delen van kennis door middel van bijeenkomsten en 
opzetten van een structuur met expertise-verenigingen (een vereniging die een 
bepaalde regio expertise heeft en verzamelt en dit kan uitdragen naar andere 
verenigingen binnen die regio) 
- uitlenen van materiaal 
• Kenniscentrum Gehandicaptensport 
Gehandicaptensport Nederland geeft met haar expertise, deskundig advies en 
innovatieve projecten een impuls aan sporten en bewegen voor mensen met een 
handicap. Gehandicaptensport Nederland stimuleert en faciliteert sporten en 
bewegen voor alle mensen met een handicap. Onderdeel hiervan is het Classificatie 
Instituut. Om een eerlijke strijd tussen sporters met een handicap mogelijk te 
maken, worden sporters vaak ingedeeld in categorieën met gelijkwaardige 
mogelijkheden. In de gehandicaptensport is classificatie een aanvullend middel om 
sporters met een handicap naar gelang hun functionele mogelijkheden in te delen in 
klassen. Nationaal en internationaal wordt met deze classificaties gewerkt. 
Gehandicaptensport Nederland voert de classificatie uit namens de sportbonden. De 
KNRB hanteert een verplichting van een classificatie bij deelname aan Nationale 
wedstrijden. 
• Fonds gehandicaptensport 
Bij dit fonds kunnen aanvragen voor subsidie worden ingediend met betrekking tot: 
- Ontwikkeling en aanschaf van aangepast sport- en spelmateriaal 
- Speciale aanpassingen voor sporters met een beperking in sportaccommodaties 
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- Organisatie van speciale toernooien voor mensen sporters met een beperking 
• Provinciale Sportraad 
Iedere provincie heeft een provinciale sportraad die het doel heeft de kwaliteit van 
sport- en bewegingsactiviteiten in stand te houden. Zij werken aanvullend op de 
ondersteuning die de landelijke sportbonden bieden aan verenigingen. De 12 
provinciale sportraden zijn verenigd in organisatie Sportkracht12. 
• Special Heroes 
Special heroes is een landelijk sportstimuleringsproject om leerlingen binnen het 
speciaal onderwijs te laten zien en ervaren hoe leuk sport en bewegen kan zijn. 
Hierbij staat de leerling en zijn sportwensen centraal en worden ook ouders actief bij 
de sportkeuze en wijze van uitvoering betrokken. Doel is om jongeren blijvend deel 
te laten nemen aan sportactiviteiten. Het programma wordt in nauwe samenwerking 
met scholen en lokale sportverenigingen uitgevoerd. Special Heroes is een 
gezamenlijk initiatief van LVC3, NOC*NSF en Gehandicaptensport Nederland.  
• Gemeente 
De gemeente heeft een ondersteunende taak en functie en kan met de vereniging 
een 
samenwerkingsverband aangaan. De gemeente kan oplossingen bieden bij 
problemen 
waar men tegenaan loopt zoals de vervoersregelingen. Kinderen met een beperking 
zijn vaak afhankelijk van anderen en kunnen niet altijd op eigen gelegenheid naar de 
vereniging komen en ook ouders of begeleiders zijn hier niet altijd toe in staat c.q. 
bereid. De vereniging kan informeren bij de gemeente naar de vervoersregeling voor 
gehandicapten. Ook bestaan er specifieke regelingen voor het aanschaffen van 
sportmateriaal. 
• Gemeentelijke instellingen / Plaatsgebonden Stichtingen 
Deze instellingen en stichtingen zijn gespecialiseerd op het gebied van de 
begeleiding van mensen met een beperking. Zij kunnen ondersteuning bieden bij het 
informeren van trainers/begeleiders en de rest van de leden van de vereniging en bij 
het werven van leden. Ook de SPD (consulent vrije tijd en vorming) kan zorgen voor 
aanwas van nieuwe leden. 
 
4.2.3 Publiciteit en Communicatie 
Een goede voorlichting over het Aangepast roeien binnen de vereniging is een 
“must”. Naast haar eigen leden en vrijwilligers moet de voorlichting ook gericht zijn 
op de potentiële leden en hun mogelijke beïnvloeders. Bovendien is het belangrijk 
dat het gemeentelijk en regionaal bekend is, dat er de mogelijkheid is voor mensen 
met een beperking aan deze tak van sport mee te doen. Hoe meer publiciteit en hoe 
beter de communicatie, hoe groter is de kans van slagen van het opzetten van de 
aangepast roeien afdeling en het waarborgen van de continuïteit ervan. Indien u een 
activiteit ook via de KNRB wilt promoten kunt u contact opnemen via a-
roeien@knrb.nl 
 
4.2.4. Sporttechnische beleid (incl. kader en accommodatie) 
De Instructie commissie van de vereniging zal de werkgroep aangepast roeien op 
een aantal roei-technische zaken kunnen ondersteunen. Onderwerpen die onderling 
goed afgestemd moeten worden zijn: opleiding, werving en vergoeding kader, 
beschikbaarheid van accommodatie en materialen, clinics voor de jeugd e.d, 
toegankelijkheid clubterrein en sanitaire voorzieningen. 
 
4.2.5 Financieel beleid: Inkomsten, uitgaven, subsidies en sponsorwerving 
Voor de plannen ten aanzien van het Aangepast roeien dient ook een begroting 
opgesteld te worden. De inkomsten- en kostenposten van het aangepast roeien zijn 
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niet veel anders dan die van een reguliere roeiers. De roeiers met een handicap zijn 
leden van de vereniging en daarom is het ook gebruikelijk deze tak binnen de 
begroting van de totale vereniging te laten vallen. 
Inkomsten: 
• Contributie leden 
• Evt. bijdrage sponsors 
• Subsidies van bijvoorbeeld gemeente of via andere subsidieverstrekkers. Zie 
hiervoor ook het document ‘wegwijzer subsidie aangepast roeien’. 
Noodzakelijk te maken kosten: 
• Organisatie (vergoeding kader) 
• Materiaal voor de trainingen 
Beide kostenposten zijn posten die iedere roeier heeft. Evt. extra te maken kosten 
specifiek voor de doelgroep zijn: 
• Accommodatie: noodzakelijke aanpassingen ter bevordering van de 
toegankelijkheid (veiligheid) voor (lichamelijk) gehandicapten 
• Publiciteit: kosten voor drukken promotiefolder 
• Aangepaste materialen als drijvers, vaste zitjes, specifieke boten, instaphek of 
tillift. 
 
4.3 Fase 3: Uitvoering van activiteiten 
4.3.1 Kader voorlichten, leden informeren 
Het is voor het creëren van draagvlak binnen de vereniging van belang dat de leden 
goed en regelmatig geinformeerd worden. Men kan de leden informeren via het 
clubblad, website of via een aparte ledenbrief. Regelmatig aandacht schenken aan de 
activiteiten is nodig om het Aangepast roeien binnen de vereniging te laten leven. 
Mondeling toelichting geven op de plannen tijdens een verenigingsavond, zoals een 
ALV of een kaderbijeenkomst werkt effectief. Dan kan worden ingegaan op vragen 
van leden. Voorlichting over de opvang van en de omgang met deze sporters is 
noodzakelijk om niet noodzakelijke drempels en vooroordelen weg te halen (zie ook 
4.1.1. Draagvlak creëren). Vooral het kader dat met hen te maken krijgt, zal goed 
geïnformeerd moeten worden. Voor de mensen die de begeleiding van de roeiers 
met een beperking op zich nemen, heeft de KNRB opleidingen Roei-instructeur 
aangepast roeien ontwikkeld om de instructeurs meer vertrouwd te laten worden 
met de doelgroep. 
 
4.3.2 Informeren en interesseren van mensen met een beperking 
Bij de ledenwervingscampagne gaat het in eerste instantie om de doelgroep te 
informeren over de activiteiten van de vereniging en hen kennis te laten maken met 
roeien. In een later stadium zal dit moeten uitmonden in een lidmaatschap en zullen 
de activiteiten zich moeten richten op het vasthouden van deze leden. Dit is dus niet 
anders als bij het werven van andere leden. Wel is het bereiken van deze doelgroep 
niet altijd even makkelijk is. Mensen met een beperking leiden vaak een leven dat 
zich afspeelt binnen de speciale woonvoorzieningen en dagactiviteiten. 
Sportbeoefening is voor velen van hen geen vanzelf sprekende vrijetijdsactiviteit. 
Om onderstaande doelgroep te interesseren voor het roeien, adviseren we een 
combinatie van promotiemiddelen te gebruiken  
- Ouders/verzorgers/familie 
- (Huis)artsen, (fysio-)therapeuten 
- Medewerkers revalidatiecentra (fysiotherapeuten, bewegingsagogen, 
sportconsulenten, revalidatie-artsen) 
- Vakleerkrachten Lichamelijk Opvoeding (Z)ML-onderwijs 
- Medewerkers van vrijetijdsinstellingen en activiteitencentra. 
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Media: 
- Mond-tot-mond reclame! 
- Folders en flyers 
- Posters 
- Thema nummer clubblad 
- Clubblad omliggende verenigingen 
- Lokale of regionale bladen 
- Lokale of regionale radio en tv zenders 
- Schoolkrant 
- Social media (facebook, twitter) 
Het bezoeken van de doelgroep persoonlijk is ook een goede optie. Zie ook weer 
hiervoor het document samenwerkingspartners. 
 
4.3.3 Kennismakingsactiviteiten organiseren 
Voordat mensen met een beperking lid worden van een vereniging zullen ze vaak 
eerst met de sport willen kennismaken en de sfeer willen proeven bij de vereniging. 
De eerste kennismaking moet direct aanslaan en kan op verschillende manieren: 
- Open dag of instuif voor mensen met een beperking uit de buurt: van instituten, 
scholen en instellingen 
- Sportdag organiseren voor leerlingen van scholen van het (Z)ML-onderwijs 
- Het verzorgen van gastlessen in het Speciaal onderwijs (in dit kader aansluiten bij 
bijvoorbeeld Special Heroes project) 
- Demonstratiewedstrijden en clinics organiseren 
- Uitnodigingen verspreiden om gratis en vrijblijvend een aantal weken bij de club te 
komen trainen 
- denk ook aan een eerste kennismaking door middel van indoor roeien op de 
ergometer, dit kan goed op locatie; later is dan een kennismaking op het water te 
organiseren 
 

 
Roei-clinic bij revalidatiecentrum De Hoogstraat in Utrecht 
 
Randvoorwaarden waaraan de kennismakingsactiviteiten dienen te voldoen: 
- Aansluiten bij mogelijkheden, wensen en behoeften van de potentiële deelnemers 
- Zo laag mogelijke kosten, liefst gratis 
- Het aanbod dient mede gericht te zijn op het bevorderen van sociale contacten.  
 
Stimuleer de kinderen en ouders bekenden, familie en vrienden mee te nemen. 
Belangrijk is dat zij ook ´opgevangen´ en goed geïnformeerd worden over roeien en 
het ´verenigingsleven´ daaromheen. 
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- Niet eenmalig, maar met vervolgaanbod 
- Vrijblijvend: tot een niets verplichtend 
- Aanwezigheid van enthousiaste leden 
- Het aanbod dient een recreatief karakter te hebben 
- Aanwezigheid van deskundige begeleiding 
Betrek ook bijvoorbeeld de begeleidende mensen hierin zoals de fysiotherapeuten, 
bewegingsagogen, sportconsulenten, docenten. Laat hen deelnemen aan de clinic 
zodat zij zelf ervaren hoe geschikt het roeien is voor mensen met een handicap. 
 
4.3.4 Leden inschrijven 
Het uiteindelijke doel van de kennismakingsactiviteiten is de deelnemers als lid in te 
schrijven bij de vereniging. Het is verstandig voor de kennismakingsgesprekken een 
vast contactpersoon binnen de vereniging aan te stellen waarbij het nieuwe lid vanaf 
dat moment terecht kan. Naast de vragen die tijdens een ´intakegesprek´ aan de 
orde komen, kunnen onderstaande punten ook in het gesprek verduidelijkt worden: 
- Contributie 
- Rechten en plichten lidmaatschap 
- Adressen en telefoonnummers van contactpersonen 
- Medische aspecten (bv gebruik medicijnen, dragen reddingsvest) 
- Wensen, behoeften en verwachtingen 
- Reilen en zeilen van de vereniging, nevenactiviteiten, vrijwilligerstaken. 
- Wedstrijden 
- Trainingen: data, tijd, plaats 
- Vervoer 
De roeierskaart kan hierbij als hulpmiddel dienen. Op de website staat een 
voorbeeld. 
 
4.3.5 Leden behouden 
Wanneer de vereniging een aantal nieuwe leden heeft geworven, is het belangrijk 
deze ook te behouden. Mensen met een beperking worden niet alleen lid van een 
vereniging om te kunnen sporten, maar ook om erbij te horen. Acceptatie en 
integratie zijn voor hen (en hun ouders) hele belangrijke factoren die hierbij een rol 
spelen. Dit kan op veel verschillende manieren: 
- Informeren over rechten en plichten lidmaatschap 
- Rekening houden met de specifieke wensen en mogelijkheden 
- Bevordering van de sociale contacten 
- Onderhouden van de contacten met de nieuwe leden en hun ouders/verzorgers 
 
Voor de roeier zullen er verschillende vervolgtrajecten ontstaan: 
- ze gaan door in een afzonderlijke groep aangepast roeien binnen de vereniging 
(roeit vaak op een vast dag/tijd) 
- ze worden opgenomen in een gewone verenigingsploeg (dit zal vooral gelden voor 
visueel gehandicapten en roeiers met een milde handicap die weinig invloed op de 
roeibeweging heeft) 
- ze gaan wedstrijdroeier met een vaste coach (en doen mee aan een 
talentontwikkelingsprogramma van de KNRB) 
 
4.4 Fase 4: Afronding 
Inleiding 
Wanneer de leden zijn ingeschreven en de eerste trainingen zijn gestart, is het goed 
om alles nog eens op een rijtje te zetten en na te gaan of alles naar wens is 
verlopen. Bovendien moet worden vastgesteld welke zaken in de toekomst de 
aandacht verdienen. In deze fase komen de volgende aandachtspunten aan de orde: 
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• Evalueren 
• Continueren 
 
4.4.1 Evalueren 
Evalueren gebeurt in veel gevallen automatisch, als verschillende mensen in de 
vereniging terloops gevraagd wordt wat zij ervan vinden. Na afloop van het project 
dient echter systematisch en georganiseerd te worden geëvalueerd. De verschillende 
stappen uit het project moeten worden nagelopen. De resultaten moeten afgezet 
worden tegen de vooraf geformuleerde doelstellingen. Het verdient aanbeveling een 
aparte bijeenkomst te organiseren, waarbij de verschillende betrokkenen hun 
mening kunnen uiten. Vergeet hierin vooral niet de roeiers met een handicap in mee 
te nemen. Na afloop van de evaluatie kan een beslissing worden genomen over de te 
volgen strategie voor de toekomst. De continuïteit zal immers gewaarborgd dienen te 
worden. Onderwerpen van evaluaties zijn: 
- Conclusie: Hoe luidt het algemene oordeel over het project? 
- Resultaten: In hoeverre is de doelgroep bereikt en zijn de doelstellingen van de 
verschillende onderdelen gerealiseerd? Welke factoren en omstandigheden zijn 
bepalend geweest voor het slagen cq. mislukken van het project? 
- Verloop: Hoe heeft de werkgroep gefunctioneerd? Hoe was de medewerking binnen 
en buiten de vereniging? Zijn alle plannen uitgevoerd en is eraan vastgehouden? Is 
de begroting gehaald? 
- Vervolg: Is het Aangepast roeien voldoende ingekaderd in het verenigingsbeleid? 
Zijn er op termijn voldoende instructeurs/begeleiders beschikbaar voor de roeiers 
met een handicap? Is er ook in de toekomst voldoende animo te verwachten? 
Opmerking: Niet alleen na afloop van het project maar ook tussentijds moet er 
geëvalueerd worden. Door geregeld bovenstaande vragen te stellen, kunnen 
plannen, indien nodig, tijdig bijgestuurd worden. 
 
4.4.2 Continueren 
Als eenmaal de resultaten bekend zijn, kan er een plan voor de toekomst worden 
opgesteld. Het gaat er nu om de leden te behouden en eventueel om het ledenaantal 
uit te breiden. Het proces van volledige integratie en acceptatie zal niet direct 
gerealiseerd zijn en dient ook blijvend de nodige aandacht te krijgen. 
Een aantal items die op langere termijn aan de orde komen: 
- Van tijd tot tijd bezoeken van activiteiten van andere verenigingen, 
themabijeenkomsten en districtsbijeenkomsten gericht op het aangepast roeien 
- Bezoeken van bijeenkomsten georganiseerd door de KNRB, sportservices of 
Kenniscentrum gehandicaptensport 
- Bevorderen van participatie binnen de vereniging 
- Zorgen voor tijdige opvolging van sleutelpositie 
- Regelmatig evalueren en meningen uitwisselen met mensen met een beperking en 
hun ouders/verzorgers en de vrijwilligers 
- Regelmatig contact onderhouden met externe instanties, personen en organisaties 
- De leden met een beperking serieus (blijven) nemen
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