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Projectvisie 
 

Zwemmen is een zeer toegankelijke sport voor personen met een handicap. Uit een recent gepubliceerd 
onderzoek van G-sport Vlaanderen, uitgevoerd door de KU Leuven, komt naar voor dat zwemmen de 
populairste sport is bij personen met een handicap (1500 deelnemers). 63% van de bevraagden met een 
fysieke beperking zijn niet-(regelmatige) sporters en zetten zwemmen op 1 bij als voorkeursport. Ook de 
bevraagden met een verstandelijke beperking (25% niet-(regelmatige)sporter) en personen met autisme 
(33% niet-(regelmatige)sporter) geven zwemmen op als voorkeursport. 
 
VZF wil, met deze cijfergegevens in het achterhoofd,  werk maken van de integratie binnen de 
sportfederatie. Om geïnteresseerden naar onze clubs te kunnen leiden, is er nood aan een breder kader 
binnen de VZF en een uitvalsbasis binnen de VZF-clubs.  
Op dit moment zijn in Vlaanderen slechts 11 VZF-zwemclubs gekend waar G-zwemmers terecht kunnen in 
een afzonderlijke G-werking, met aangepaste en op maat begeleiding. 
 
De missie van de Vlaamse Zwemfederatie is om zoveel mogelijk van deze personen met een handicap  een 
laagdrempelig, duurzaam en kwalitatief zwemaanbod te bieden en dit engagement uit te bouwen over de 
komende twee jaar ( 2019-2020) gericht op volgende criteria: 
1. Het uitbouwen van initiatieven voor de niet-georganiseerde sporter en het voorzien van een 
opvolgprogramma van deze sporters binnen onze federatie. 
2. Het aanbieden van begeleiding voor sporters en clubs, zowel bij bestaande G-clubs als bij nieuwe clubs. 
3. Investeren in een laagdrempelig, creatief en uitdagend  aanbod op verschillende niveaus om sporters 
duurzaam aan de zwemsport te houden.  
 
Het is duidelijk aangewezen om de ’Grenzen’ binnen de zwemsport te verleggen want stilstaan is geen 
optie! Om dit te realiseren signaleren we binnen onze reeds bestaande  G-werking nog noden om de 
potentiële G-zwemmers tot onze G-sport te leiden en hen daar de nodige tools en acties voor aan te 
bieden:  

• Promotie en communicatieplan over potentiële clubs.  

• Behoefte aan meer clubs met duurzame G- werking en ondersteuning. 

• Een structurele basisdatabank  (voor registratie  G-leden / gerichte communicatie)  zodat een  
opvolgprogramma kan worden uitgewerkt. 

• Nood aan laagdrempelige initiatiemomenten voor alle sporters met een handicap.  

• Nood aan recreatieve en competitieve wedstrijdvormen. 
 
Binnen dit kader zullen de acties die worden georganiseerd bijdragen tot een positieve imago van de G-
sporter (zwemsporter in al zijn disciplines), de sociale integratie, de organisatorisch integratie ( 
infrastructuur en ondersteuning) , en de participatie op alle niveau aan wedstrijden, zowel recreatief, 
competitief  als op topsportniveau op nog langere termijn. Dit ‘G+ zwemmen’ project zal bijdragen tot een 
‘ waardengericht’ concept  waarin de ‘G’ staat voor: 

- ‘Grenzeloos’= onbeperkt/ duurzaam uitbouwen. 
- ‘Gelijkheid’ = verwantschap tussen alle leden. 
- ‘Geïntegreerd’ =  het samenvoegen, verenigen van krachten. 
- ‘Gelijkwaardig’ = gelijke ondersteuning en aanbod voor alle leden. 
- ‘Gedrevenheid’= iets nieuws in beweging zetten. 
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Evaluatie 
 

1) Toename van aantal geregistreerde G- leden 
 

In 2017 en 2018 werden volgende G-leden bij 11 VZF G- clubs bij de VZF manueel bijgehouden, vanaf 2019 
worden de G-leden mee verwerkt in assist. 
 

clubs 2017 2018 2019 

ATLZ   13 

AZL 5 3 3 

AZSC   1 

BEST   1 

BOAS 2 26 5 
DAZ   4 

DIZV   1 

GBZ   2 
GOLD   1 

GZVN 25 29 15 

HOZT   3 

HZA 34 33 4 
IBK   2 

IZV   3 

KAZS   2 
KVZP   1 

KWZC   1 

KZ   9 

LAQUA 61 52 40 

LSVZ 12 0  

MEGA   1 

MZE   8 
OZEKA   1 

RGSC 25 29 21 

ROSC 17 13 11 

RSC   1 
SCB   1 

SCZ   17 

SKF   1 
STW   1 

TRUST   2 

TZT   1 
WPCN   1 

ZCK   2 

ZCM   1 

ZCT   1 

ZCW 19 32 28 

ZGEEL 59 61 59 

ZOLA   1 
ZTZ   1 

ZVL   3 

ZWIM 8 4 5 

  267 282 279 
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We beogen een toename van een 40 tal  ( 15%) niet- leden tegen 2020. 
 
2) Toename van het aantal G-initiaties / lessenreeksen tegen 2020: registratie ( aantal 
subsidiereglementen)  
 
3) Toename recreatieve en competitieve wedstrijdvormen op verschillende en deelnemers: kalender en 
deelnemerslijsten. 
 

Acties 2019 en 2020 
 
De twee komende jaren richt zich dan ook op volgende acties om via G- integratie alle invalshoeken van de 
zwemsport samen te brengen. 
 
 
Actie 1: Registratie G- leden opstarten ( extra ‘automatiseren’) onder het ledenbestand  voor opstarten 
communicatieplan en analyse ifv invulling promotionele  en communicatieve acties.  (= waarde: 
‘Grenzeloos’) 
 
Actieplan en realisatie 2019: 
 

✓ Databank opstellen voor de integratie van de G- leden in functie van registratie beperking / 
classificatie en niveau sportbeoefening. => september Assist online 

✓ Uitbreiding mailing in functie van gerichte communicatie en ondersteuning op maat van het G- lid & 
G-club. => september, ledenregistratie, lijsten met contactgegevens (GDPR) 

✓ Bijsturing ‘clubinfo’ op website ter promotie  van het G-aanbod. => website online september 
✓ Uitwerking van een ‘brochure/ presentatie’ ter ondersteuning aansluitende G- sporters/ G-clubs/ G- 

lessenaanbod ( initiatiedagen & lessenreeksen) => opstarten van een G-werking (dynamo) als 
leidraad nemen 

 
Actieplan 2020: 
 

✓ Databank bijsturen volgens de noden competitie en recreatie 
✓ Uitwerking van een ‘ brochure/ presentatie’ ter ondersteuning G- aanbod recreatief/competitief) 

=> handvaten voor een club, hoe omgaan met G-sporters, aanleren 
✓ Bijeenkomen Task-force voor deze ontwikkeling  (bijsturingen volgens noden) samenwerking met 

Parantee 
 
 
Actie 2: Coördineren/organiseren van G-zwemaanbod; van initiatie, naar recreatie, tot competitie (= 
waarde: ‘Gelijkwaardig’)  
 
Actieplan en realisatie 2019: 
 
Het voorbije jaar heeft ons geleerd dat we eerder moeten inzetten op een goede wedstrijdbegeleiding, 
voornamelijk opleiding officials, en het vormen van een scheidsrechtercommissie waarbij de leden een IPC 
jury licentie behalen om opleidingen te kunnen geven. We verschuiven hierdoor enkele items naar 2020 
 

✓ G- lessenreeksen ‘leren zwemmen’ uitwerken en ondersteunen (subsidiereglement- logistiek, 
ondersteuning met didactisch materiaal). => het boek ‘leren zwemmen’ wordt ter promotie aan de 
G-clubs gratis aangeboden in ruil voor feedback rond de haalbaarheid van de lessenreeksen ifv de 
beperkingen van hun leden. (opvolging welke clubs zitten in het proefproject) 



Jaarverslag G+ Zwemmen 2019 – Beleidsfocus laagdrempelig sporten 6 

✓ Uitwerking integratie  van G-zwemmen in de ‘ recreatieve wedstrijden’. => Paco concept is 
uitgebreid naar G-zwemmen 

 
Actieplan 2020: 
 

✓ G- lessenreeksen ‘leren zwemmen’ promoten en ondersteunen (financiële ondersteuning via 
subsidiereglement) – logistieke ondersteuning met didactisch materiaal.  

✓ Opstarten van G-zwemmen in ‘ Paco – project/recreatief circuit ‘ voor 6 tot 18 jarigen. 
✓ G-initiatiedagen ter promotie van G- aanbod bij G- clubs ondersteunen (logistiek met materiaal/ 

subsidiereglement).   
✓ Integratie van recreatieve/competitieve G-wedstrijden in de reguliere wedstrijdkalender => 

vermelding VE wedstrijden op de VZF website, reguliere competitie openstellen voor G-zwemmers 
met een competitievergunning 

✓ Ondersteuning in de recreatieve / competitieve organisatie (wedstrijdprogramma) => 
MeetManager / TeamManager  

✓ Doorstroming naar ‘competitief’ wedstijden vanuit het ‘recreatief aanbod’ motiveren (tussenkomst 
kosten lidmaatschap). 

 
 
Actie 3: G – Organisatiestructuur opstellen van de verschillende G- doelgroepen door overlegmomenten.(= 
waarde= ‘Gelijkheid’) 
 
Actieplan en realisatie 2019: 
 

✓ Oprichten van G- commissie (VE en FYS/VI) binnen de federatie. => we hebben geopteerd voor G-
werkgroep ipv commissie.  

✓ Oprichten Task Force G-zwemmen in samenwerking met stakeholders (externe experten / 
mogelijke samenwerkingen partnerfederaties..) ter ondersteuning van een gedragen 
integratiebeleid. => samenwerking met Parantee 
 

Actieplan 2020: 
 

✓ G-werking wordt integraal mee opgenomen met de nieuwe structuur van de Vlaamse 
Zwemfedertie 

✓ Bijeenkomsten van G- commissie (VE en FYS/VI) onder de federatie. Isw Parantee 
✓ Overlegmomenten Task Force G-zwemmen. Isw  Parantee 

 
 
Actie 4: G- coach engageert en ondersteunt de werking in kringen met verschillende stakeholders. (= 
waarde: ‘Geïntegreerd’) 
 
Actieplan en realisatie 2019: 
 

✓ Binnen de federatie hebben we een contactpersoon van de G-werking. Zij staat in voor de 
integratie in samen werking met Parantee. Zij wordt ondersteund door verschillende experts elk op 
hun domein ivm integratie van de g+ zwemmen  

✓ Analyse van noodzaak aan ondersteuning voor clubs (integratie/subsidiering/accommodatie, 
zwemwater…) door G-coach.   

✓ Overlegmomenten met G-Sportconsulenten, mogelijk andere stakeholders. Op 7 november is zo’n 
moment voorzien 

✓ Overlegmomenten met G-sportconsulenten (stedelijk, Vlaams .. ). Uitbreiding aanbod leren 
zwemmen voor G-zwemmers (cfr stad Gent) In kaart brengen van het G-zwemaanbod van andere 
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steden en gemeenten. Er zal een verwijzen zijn naar de brochures van Sport Vlaanderen, 
sportdiensten, ……, accommodatie (app) 

 
Actieplan 2020: 
 

✓ Clubbezoeken bij opstartende, nieuw aansluitende G-clubs. 
✓ Vormingen in samenwerking met Parantee volgens noodzaak. 

 
 
Actie 5: Organiseren van laagdrempelige ‘trainingen/lessen ’ op maat van de verschillende 
niveaus/doelgroep.(=waarde: ‘Gedrevenheid’) 
 
Actieplan en realisatie 2019: 
 

✓ Promoten G- Initiatiedagen en G- lessenreeksen bij zwemclubs via website 
✓ Opmaken vervolgsessie   ‘ leren zwemmen ‘ (vervolmaking) en doorstroming naar recreatief 

engagement stimuleren. Momenteel in testfase 
 
Actieplan 2020: 
 

✓ Opmaken vervolgsessie   ‘ leren zwemmen ‘ (vervolmaking) en doorstroming naar recreatief 
engagement stimuleren. 

✓ Opmaken club overschrijdende ‘open trainingen’ voor competitieniveau/kring.  
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