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Toekomst zonder

Visie van TeamNL  
op paralympische sport

beperkingen



“Ik realiseer me 
dat ik met mijn 
prestaties ook als 
voorbeeld voor 
anderen fungeer. 
Van mijn beperking, 
maak ik mijn kracht. 
Altijd 100% gefocust 
om het beste uit 
mezelf te halen en 
mijn tegenstanders 
te verslaan. En als 
je daarnaast ook 
anderen kan helpen, 
zet ik me daar graag 
voor in. Ook dát 
is paralympische 
sport”

Jetze Plat



TeamNL I 3

Nederlandse visie 
voor krachtige 
paralympische
Nederland. TeamNL. De Nederlandse sportbonden en NOC*NSF. 
Sporters, coaches en staf. Wij zijn samen één team. Olympische, 
niet-olympische en paralympische topsporters. Wij zijn uniek. Wij zijn 
verschillend. Wij zijn gelijk. En hier zijn we trots op. 

We veroveren medailles en harten. Medailles 
tijdens wedstrijden en harten van fans. Met 
deze prestaties en verhalen willen we zoveel 
mogelijk Nederlanders inspireren met de 
kracht van topsport. Met aandacht voor de 
unieke eigenschappen van de paralympische 
sporter. Altijd vanuit onze teamwaarden 
excelleren, respect en samen.  

Rol
Nederland behoort tot de wereldtop op het 
gebied van prestaties, innovaties en sporttech-
nische structuur in paralympische sport. Dat 
geeft ons een verantwoordelijkheid en daarom 
stellen we ons op als gidsland. Daar gedragen 
we ons naar. Om onze kennis te delen met 
de wereld en bij te dragen aan wereldwijde 
professionele en eerlijke paralympische sport 
met grote, competitieve deelnemersvelden. 
Met duidelijke regels. Eenvoudig uit te leggen 
en begrijpelijk voor het grote publiek. 

sport
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We nemen vanuit onze maatschappelijke 
functie de verantwoordelijkheid voor een 
inclusieve sportmaatschappij. Het beste uit 
jezelf halen in een veilige sportomgeving. Van 
de club bij jou om de hoek tot aan de TeamNL 
Topsportcentra. Van hier, tot Tokio. 
Onze visie op de paralympische sport vatten 
we samen aan de hand van zes kernpunten:
 

 Professionaliseren van classificatie

 Doorontwikkelen van het paralympische 
programma

 Integreren van paralympische topsport in 
de infrastructuur

 Structuur aanbrengen in het identificeren 
van sporters met paralympische potentie

 Organiseren van geïntegreerde topsport- 
evenementen 

 Vergroten van aandacht onder het grote 
publiek
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Nederland

Wat betekent dit voor Nederland?
De basis voor topsport is dat het eerlijk en 
objectief wordt georganiseerd. Daar staan 
we voor en stellen alles in het werk dit te 
bereiken. Dit betekent voor de paralympische 
sport dat Nederland een leidende rol pakt 
als aanjager en regisseur in de verdere pro-
fessionalisering van classificatie. Dit doen we 
door middel van investeringen in objectieve 

meetapparatuur, het opleiden van nationale 
classifiers en het laten uitvoeren van de clas-
sificatie door een internationaal onafhankelijk 
classificatie instituut. Op vaste momenten, met 
regelgeving die duidelijk is en ruim van tevoren 
bekend. Dit komt op de lange termijn ten 
goede aan de eerlijkheid, de competitiviteit, 
de aandacht en begrijpelijkheid, instroom van 
nieuwe sporters, kwaliteit van topsportpro-
gramma’s en positionering ten opzichte van 
valide sport.

In Nederland focussen wij ons op disciplines 
waar een grote competitie dichtheid is. 
Focusbeleid blijft hierbij overeind: investeren 
in kansrijke sporten met sterke competities. 
Grote sterke competitieve deelnemersvelden, 
spannende wedstrijden. Medailles met glans. 
Banddikte verschil. Dit is bijvoorbeeld zicht-
baar in het uitzendbeleid van sportbonden 
en NOC*NSF voor sporters die uitkomen 
op internationale wedstrijden en multisport 
events. 

Medailles 
met glans
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“We zijn één 
TeamNL, de 
voorwaarden voor 
paralympische en 
valide topsporters 
zijn gelijkwaardig 
en het niveau 
stijgt met de 
dag. Vanaf dit 
punt werken we 
toe naar een 
toekomstige 
generatie die 
opgroeit in een 
volledig inclusieve 
maatschappij” 
Esther Vergeer
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Stip aan de horizon is dat alle paralympische 
topsportprogramma’s onderdeel zijn van 
hun eigen sportbond. Hiervoor moet volledig 
geïntegreerd denken en handelen de norm 
worden binnen alle sportbonden. De top-
sportinfrastructuur is hét voorbeeld van totale 
inclusiviteit en integratie.

Om succesvol te blijven, moeten we continu 
zoeken naar nieuwe paralympische potentials. 
Hierbij zien we een belangrijke rol voor 
sportkoepel NOC*NSF. De structuur bij 
sportbonden om de talentvolle sporters 
op te vangen en te ontwikkelen is er klaar 
voor. Externe communicatie en inzet van het 
netwerk is hierbij cruciaal om de potentiële 
doelgroep te bereiken. Zowel de potentials 
zelf, als de omgeving van deze persoon. 
Zoals revalidatiecentra, lokale sportclubs en 
gymdocenten. Bonden hebben een scherp 
beeld van de eigenschappen die een potentiële 
paralympiër moet bezitten. Gezamenlijk gaan 
we de zoektocht aan waar we deze sporters 
kunnen vinden. 

Op het gebied van evenementen geloven wij 
in een gecombineerde aanpak. We dagen 
sportbonden en evenementenorganisaties uit 
om waar mogelijk Paralympische sport onder-
deel te maken van evenementen zoals NK’s 
en internationale toernooien georganiseerd in 
Nederland. Dit om impact en aandacht voor de 
paralympische sport te vergroten. De kracht 
van samen. Maar met behoud van de aandacht 
op de unieke eigenschappen over presteren 
onder bijzondere omstandigheden. 

De kracht 
van samen
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Nadruk op wat je wél kunt

Deze inspiratie benutten we in communicatie, 
media en marketing. Allereerst door het een 
vast onderdeel te maken van alle communicatie 
vanuit NOC*NSF, TeamNL en alle sportbon-
den. We brengen bij de paralympische sport 
veel meer dan enkel de prestatie in beeld. 

De verhalen van presterende sporters met een 
beperking zitten bomvol indrukwekkend door-
zettingsvermogen, wilskracht, energie en zijn 
een voorbeeld voor de samenleving waarbij de 
handicap naar de achtergrond verdwijnt. De 
nadruk komt te liggen op wat je wél kunt. 
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Internationaal

Wat betekent dit voor de paralympische sport 
wereldwijd?
De volledige potentie van paralympische sport 
wordt internationaal nog onvoldoende benut. 
Willen we sneller stappen maken, dan zijn 
we grotendeels afhankelijk van internationale 
ontwikkelingen. Wij gaan hierin een actieve rol 
nemen om dit te versnellen vanuit een posi-
tieve, transparante, coöperatieve opstelling. 
Hierin pakken we onze rol als gidsland. 

Wij staan voor professionele, eenduidige en 
onafhankelijke classificatie. We zijn gebaat bij 
transparante systematiek die helderheid geeft 
over verantwoordelijkheid inzake classificatie 
en de organisatie hiervan wereldwijd. Zoals 
WADA internationaal gezien staat voor schone 
sport, zou een nog te ontwikkelen internati-
onale organisatie moeten staan voor eerlijke 
onafhankelijke classificatie.

Om de paralympische sport overzichtelijker en 
aantrekkelijker te maken, maken wij ons sterk 
voor het doorontwikkelen van het paralym-
pisch programma. Verhogen van competitivi-
teit, vergroten van de waarde van een medaille 
en onderdelen begrijpelijker maken voor 
publiek. De sport dient leidend te zijn, boven 
de handicap. Daarnaast dienen we paralympi-
sche sporters te beschermen zodat regels niet 
vlak voor een evenement veranderen. Vanuit 
ethisch verantwoord handelen zien we dit 
als onze morele plicht. Sterke internationale 
federaties zijn voorwaardelijk om de sport te 
ontwikkelen op alle facetten. 

We streven naar een geïntegreerde inter-
nationale sportstructuur, met moderne 
sportbesturen gebaseerd op good governance. 
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“Onze integrale aanpak 
van paralympische sport 
werpt zijn vruchten af. In de 
vorm van sportprestaties, 
maar juist ook het aantal 
Nederlanders dat deze 
sportprestaties ziet via 
de media. De volgende 
stappen zijn een eerlijke 
competitie, duidelijke regels 
en begrijpelijk uit te leggen 
voor het grote publiek. 
Internationaal willen we 
onze rol als gidsland stevig 
oppakken. Voor de gehele 
paralympische sport willen 
we ons internationaal hard 
maken vanuit onze visie” 
Maurits Hendriks
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Dit betekent onder andere dat de tien para-
lympische sporten die nog worden bestuurd 
door het Internationaal Paralympische Comité 
onafhankelijk worden. Ze kunnen als zelfstan-
dige organisatie verder gaan of bij de reeds 
bestaande internationale federatie van de 
betreffende sport ondergebracht worden.

Hoe doen we dit

Hoe realiseren we dit?
Alle initiatieven die door ons of andere landen 
worden opgestart gericht op bovenstaande 
kernpunten ondersteunen we (pro)actief. 
Waar Nederland aan tafel zit als onderdeel 
van internationale discussies, werpen we ons 
op als actieve ambassadeur. Wanneer we als 
Nederland niet vertegenwoordigd zijn binnen 
een voor ons belangrijke discussie of vitaal 
platform, zorgen we voor spoedige deelname 
via de juiste inzet van mensen. Waar mogelijk 
werken we op de kernpunten zoveel mogelijk 
samen met andere landen die deze insteek 
ondersteunen, waardoor we meer slagkracht 
hebben.

Dit betekent een flinke stap naar voren en 
het benutten van ons leiderschap binnen de 
paralympische sport. De houding van Neder-
land als gidsland is een cruciaal onderdeel van 
alle bovenstaande pijlers. Dit is nooit belerend 
of oordelend. Volledig in de geest van de 
paralympische sport is het ondernemend, 
probleemoplossend en positief. En vanuit 
een internationaal perspectief dat objectief 
kijkt naar bestaande structuren en potentiële 
oplossingen. Met respect voor het verleden en 
voorbereidend op de toekomst.

Dit doen we samen. En ook binnen Nederland. 
Want het begint altijd bij jezelf. We werken 
samen met sportbonden, maar ook andere 
organisaties in ons netwerk. Ook in het 
nationale sportakkoord ‘topsport die inspi-
reert’ is hier aandacht voor. In dit deelakkoord 
bundelen partijen zoals de Rijksoverheid, 
gemeenten en sportbonden de krachten om 
de verbindende, economische en innovatieve 
waarde van topsport te versterken. 
 

Want het begint 
altijd bij jezelf



“We zijn heel blij met de richting die  
het IPC heeft gekozen om de governance 
structuur van het IPC te hervormen. Met 

Nederland ondersteunen we dit volledig en 
dragen we er graag een steentje aan bij”

Raymon Blondel


