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Aangepast sporten:
aanbieden alleen is
onvoldoende
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Sport kan een belangrijke hefboom zijn om mensen met een beperking maatschappelijk actief en
gezond te houden, maar die beperking impliceert ook dat het sportief worden niet vanzelf gaat.
Meestal is er extra begeleiding en aanmoediging nodig en dat kost extra tijd en geld. Gemeenten
moeten bereid zijn die bijkomende investering te doen, al was het maar omdat commerciële
partijen dat niet altijd willen of kunnen.

Als het op aangepast sporten aankomt is de
gemeente Hoorn zonder meer een voorloper. Er zijn veertig verschillende sportactiviteiten in niet minder dan twintig sporten
beschikbaar. Leden van de gebiedsteams die
voor hun cliënten een geschikte sport zoeken kunnen gebruikmaken van de speciaal
daarvoor ontwikkelde activiteitenzoekmachine. Op basis van hun lichamelijke of psychische klachten kan snel en makkelijk de
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Maar gelukkig begrijpen alle betrokkenen
in Hoorn dat aangepast sporten een niet
te berekenen sociaal rendement heeft.
Daarom kunnen we als gemeente blijven
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