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Betreft 	Doorontwikkeling Paralympische sporten 

Geachte heer Van Praag, 

Ik stuur u hierbij een aanvraag om een advies uit te brengen over de 
doorontwikkeling van Paralympische sporten. 

Aanleiding 
De Paralympische topsport heeft zich de afgelopen decennia krachtig ontwikkeld. 
In Nederland is gekozen voor een integrale aanpak dat zijn vruchten afwerpt. 
Tijdens de Paralympische Spelen in Rio behaalde Nederland met 62 medailles de 
7e plaats in het landenklassement. 

Nederland lijkt internationaal voorop te lopen als het gaat om de integratie van 
olympische en Paralympische sporters. Belangrijk is de maatschappelijke waarde 
die deze resultaten met zich meebrachten. Nog nooit keken zoveel Nederlanders 
naar de Paralympische Spelen en ontwikkelen de paralympiërs zich tot een bron 
van inspiratie en rolmodel. Nu is het moment om door te gaan en niet stil te gaan 
staan. We willen de NL Sportraad vragen een advies te geven op de 
doorontwikkeling van de Paralympische sport, zowel nationaal als internationaal. 

De aanleiding van deze adviesaanvraag is gebaseerd op 4 punten: 
1. Deelakkoord 6 van het nationaal Sportakkoord (Topsport die inspireert); 
2. Visie op Paralympische sport van NOC*NSF; 
3. Ontwikkelingen classificaties; 
4. Maatschappelijke ontwikkelingen. 

Toelichting op de ontwikkelingen 

1. Deelakkoord 6: Topsport die inspireert! 
In deelakkoord 6 is specifiek aandacht voor de doorontwikkeling 
(professionalisering) van Paralympische topsport. Voor de ondertekenaars, 
waaronder het ministerie van VWS, is het van belang te bepalen welke rol zij 
willen en kunnen spelen bij het bepalen van de wijze waarop de Paralympische 
sport zich door ontwikkelt. Het gaat hierbij om een aantal zaken: 

a. de doorontwikkeling van de Paralympische sport op de internationale 
agenda zetten. "Professionele classificatie moet zorgen voor een 
aantrekkelijke sport en eerlijk strijd. Een eenduidige internationale 

Kenmerk 

1809000-216764-S 

Bijlage(n) 

Correspondentie uitsluitend 
richten aan het retouradres 
met vermelding van de datum 
en het kenmerk van deze 
brief. 

Pagina 1 van 4 



governance moet zorgen voor helderheid over de verantwoordelijkheden. 
We zorgen ervoor dat Nederland een heldere visie op de toekomst van de 
Paralympische sport heeft, zodat we internationaal 'gidsland' en partner 
voor derden kunnen zijn op dit gebied. We gaan het 'merk' Paralympisch 
in Nederland neerzetten en daarmee zorgen we voor meer bekendheid 
binnen en buiten de sportwereld." 

b. het vergroten van de maatschappelijke waarde. De prestaties en verhalen 
van Paralympische sporters dragen bij aan saamhorigheid en nationale 
trots. Dit kan worden vergroot door de zichtbaarheid en 'beleefbaarheid' 
van de Paralympische sport te vergroten. De media spelen daarbij een 
belangrijke rol. 

c. het vergroten van de aantrekkelijkheid van Paralympische evenementen 
voor toeschouwers, media en sporters. 

d. de relatie met andere ambities van het Sportakkoord leggen. We willen in 
deelakkoord 6 nadrukkelijk de verbinding leggen tussen de ontwikkeling 
van topsport en de 5 andere ambities van het Sportakkoord. 
Inclusief sporten loopt als een rode draad door het Sportakkoord. Het 
spreekt dan ook vanzelf dat we bij de doorontwikkeling van de 
Paralympische topsport vanaf het begin het bredere thema 'inclusief 
sporten' betrekken. Dat doen we door de inspirerende waarde van 
Paralympische topsport (maatschappelijke waarde) voor mensen met en 
zonder handicap een integraal onderdeel te maken van onze plannen. Dit 
betekent dat we bij de doorontwikkeling dus niet alleen kijken naar de 
verbetering van topsportprestaties maar gelijktijdig naar vergroten van de 
maatschappelijke waarde van die prestaties. 

2. Visie NOC*NSF: Uitdagingen voor de Paralympische sport 
NOC*NSF heeft een ambitie geformuleerd mbt de Paralympische sport: 
"Professionele en eerlijke Paralympische sport met grote, competitieve 
deelnemersvelden waar Nederlandse sporters door middel van het leveren van 
prestaties zorgen voor betekenis in de Nederlandse samenleving" 
In de visie wordt een aantal thema's waarop verdere ontwikkeling noodzakelijk is, 
beschreven. Deze thema's zijn onder andere: 

a. Classificaties; De basis van de Paralympische sport is dat sporters met 
vergelijkbare aandoeningen, worden ingedeeld in een klasse. Deze 
zogenaamde classificatie is noodzakelijk om een spannende en eerlijke 
competitie te krijgen. Het classificatie moment is bepalend voor de 
carrière van de sporter. Uiterste zorgvuldigheid, professioneel en 
consequent handelen is tijdens dit moment cruciaal. 

b. De Paralympische sport wint aan kracht als er volle deelnemersvelden zijn 
en sterke competities. De spanning neemt dan toe en de sport wordt 
serieuzer genomen, ook door de media. Dit betekent: 

i. Meer atleten per klasse, grotere deelnemersvelden. 
ii. Beter te begrijpen voor fans 
iii. Beter integreerbaar in Olympische sport (zoals roeien) 
iv. Alle door IPC erkende handicaps doen mee, echter niet alle 

sporten voor alle handicaps (zoals Boccia, CP-voetbal, Goalball). 
Keuzes maken welke sporten voor welke handicaps op het 
Paralympische programma staan. 

c. Verdergaande borging van Paralympische topsportbeleid binnen het 
huidige topsportbeleid/-structuur. Verdere integratie zowel nationaal als 
internationaal. IPC is zelf ook bezig met een heroriëntatie op haar positie 
en taken. 
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d. Vernieuwende zoektocht naar topsportpotentieel onder mensen met een 
handicap. Dat is net iets anders dan talentherkenning zoals bij valide 
sporters. Daar ga je uit van het sportieve talent terwijl bij Paralympische 
topsport het startpunt in eerste instantie bij het benaderen van de 
doelgroep ligt. 

3. Ontwikkelingen classificaties 
NOC*NSF stelt duidelijk in haar ambities dat het thema classificaties beter 
ingericht zou kunnen worden. De aanname zou kunnen zijn dat het onderdeel 
classificaties de basis is voor de Paralympische sport en als het onderwerp 
classificaties beter wordt ingericht, een aantal andere uitdagingen gemakkelijker 
aangepakt kunnen worden. Het gaat hierbij over eerlijke competitie, duidelijke 
regels (begrijpelijk voor sporters én het grote publiek). De basis van de 
Paralympische sport is dat sporters met vergelijkbare aandoeningen, worden 
ingedeeld in een klasse. Deze zogenaamde classificatie is noodzakelijk om een 
spannende en eerlijke competitie te krijgen. Classificatie is bepalend voor de 
carrière van de sporter. Uiterste zorgvuldigheid, professioneel en consequent 
handelen zijn daarbij cruciaal. 

Op dit moment is de classificatie een belangrijk onderwerp van gesprek zowel in 
Nederland als internationaal. Een gehoorde klacht is dat classificatie niet overal op 
de wereld gelijk wordt toegepast en er daarom oneerlijke verschillen ontstaan in 
de mondiale wedstrijden. Een van de opties die wordt geopperd is om classificatie 
meer 'publiek' te maken waarbij overheden een rol krijgen in een model zoals 
deze ook bij de WADA wordt gehanteerd. De voor en nadelen in de verschillende 
scenario's van deze publiek/private discussie zou goed onderzocht kunnen worden 
door de sportraad, Bijvoorbeeld in het bepalen van een Nederlands standpunt in 
deze discussie en het opzetten van een Nederlandse strategie in deze 
internationale discussie. 

4. Maatschappelijke ontwikkelingen 
Er zijn belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen waardoor het van belang is 
om weer naar de positionering en professionalisering van de Paralympische Sport 
te kijken. We denken aan de implementatie van het VN verdrag met betrekking 
tot de emancipatie van mensen met een beperking, maar ook aan het stimuleren 
van sporen en bewegen van mensen met een handicap en het benutten van 
sporten en bewegen bij revalidatie. Daarbij gaat het zeker niet alleen om fysieke 
aspecten maar ook om mentale aspecten. De Paralympische topsport kan een 
belangrijke bijdrage hier aan leveren, zowel als inspiratiebron maar ook een 
trekkersrol. Daar waar topsport wordt bedreven is ook sprake van innovatie. En 
die innovaties kunnen ook worden ingezet voor iedereen met handicap die wil 
sporten en bewegen. Denk hierbij ook sporthulpmiddelen. 
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Vraag 
Op basis van bovenstaande ontwikkelingen en uitdagingen willen we de Sportraad 
vragen om haar visie op de internationale doorontwikkeling van de Paralympische 
Sport te geven, en het effect op het nationale beleid hiervan. Centraal staat de 
vraag welke rol Nederland kan nemen om de Paralympische sport in de wereld te 
ontwikkelen. De doorontwikkeling heeft als uitgangspunt dat de Paralympische 
sport is gebaseerd op de combinatie van het leveren van een topprestatie met 
daarbij gepaste aandacht voor de unieke eigenschappen van de omstandigheden 
waarin deze prestatie geleverd wordt. Daarnaast is het kijken van de sport 
begrijpelijk en aantrekkelijk en zorgt de governance van de Paralympische sport 
voor een professionele en transparante organisatie van de sport. Hierbij vragen 
we een onderscheid te maken in de rol die de Nederlandse overheid kan nemen en 
de rol die de Nederlandse georganiseerde sport kan nemen. 
Onderliggende vragen kunnen zijn: 

• Hoe ziet een toekomstperspectief eruit op gebied van: 
o de inclusie van Paralympische atleten? 
o de aantrekkelijkheid van de Paralympische sport? 
o de governance van de Paralympische sport? 

• Welke invloed heeft hebben de verschillende toekomstperspectieven op de 
huidige classificatie en het programma van de Paralympische spelen? 

• Op welke manier kan Nederland internationaal bijdragen een de 
doorontwikkeling van de Paralympische sport en welke rolverdeling tussen 
de sportsector en de overheid kan hierbij het beste worden gehanteerd? 
Hoe kunnen we het beste in de internationale omgeving opereren? 

We willen van de NL Sportraad graag een rapport ontvangen met daarin 
uitgewerkt: een omgevingsscan, een stakeholdersanalyse, het 
toekomstperspectief en advies over de strategie (strategische keuzes), die ook 
inzicht geeft in de rollen en verantwoordelijkheden van de Rijksoverheid 
(ministerie VWS) en de sportsector (NOC*NSF). Waarin zowel de Paralympische 
sportwereld als geheel is uitgewerkt als het onderdeel classificaties en hoe dit zich 
verhoudt tot elkaar. 

We zouden graag met de leden van de Nederlandse Sportraad in gesprek willen 
om na te gaan wat de beste fasering is voor dit onderzoek. Het advies wat we 
vragen is breed en we zien het als een zoektocht om de juiste informatie op tafel 
te krijgen om zo een gefundeerde visie op de doorontwikkeling te krijgen. Mochten 
de Paralympische Spelen van 2021 in Tokyo doorgaan en bezoek mogelijk is, 
willen we de minister een eerste verkenning mee kunnen geven als achtergrond 
informatie. 

Hoogachtend, 

de minister voor Medische Zorg 
en Sport, 

T. van Ark 
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