
Als het ff tegenzit 
heb je MEE!
Met de training ‘Iedereen doet MEE’ leren trainers, coaches en (bege)leiders
van reguliere sport- en scoutingclubs hoe zij ook kinderen met ADHD,
autisme of licht verstandelijke beperking met plezier kunnen laten meedoen.

Bij reguliere (sport)verenigingen doen steeds meer kinderen en
(jong)volwassenen mee, die extra begeleiding nodig hebben. Begeleiders
van (sport)verenigingen spelen een belangrijke rol bij het met plezier laten
meedoen van deze groep. Dat vraagt dan een andere houding en
deskundigheid. Door een beperking als autisme, ADHD of een licht
verstandelijke beperking kunnen deze kinderen en (jong)volwassen namelijk
ander gedrag vertonen dan je verwacht.

Een groep enthousiaste vrijwilligers/trainers van diverse sportverenigingen uit Beekdaelen
namen eerder dit jaar 2 avonden deel aan de training 'Iedereen doet MEE'. Tijdens deze
training kregen de vrijwilligers van trainers Wendy Rutten en Diana Nelissen van MEE
informatie over het herkennen van gedrag, dat wellicht kan wijzen op een beperking, en
praktische tips hoe hiermee om te gaan. 

Trainer Wendy Rutten: ''In de training kan je leren om op een andere manier naar het gedrag
van het kind te kijken. Het geeft nieuwe inzichten in het waarom een kind bepaald gedrag laat
zien en hoe je vervolgens kunt omgaan met dit gedrag.'' 

MEE Academie

  Iedereen doet MEE!



De redenen voor cursisten om deel te nemen aan deze training variëren van meer inzicht
krijgen over bepaald gedrag bij groepen tot het leren omgaan met kinderen met autisme. Berry
Brummans van Voetbalvereniging VV Schimmert neemt bijvoorbeeld deel met het doel om
kinderen met een beperking beter te kunnen herkennen en begrijpen. ''Vooral de praktische
handvaten zijn me bijgebleven.'' 

Een aantal vragen voor de trainers: 
Kun je kort iets vertellen over de training?
Diana: ''De training geeft informatie over wat is ADHD, Autisme en een Verstandelijke
beperking. Je krijgt tips en adviezen hoe je als trainer kan omgaan en communiceren met het
kind met een (on)zichtbare beperking.''

Wat leert iemand door deel te nemen aan deze training? 
Wendy: ''Het Herkennen van en omgaan met ander gedrag van kinderen met een zichtbare en
onzichtbare beperking bij de sportvereniging.''

Waarom is het volgens jou belangrijk dat ook mensen die extra begeleiding
nodig hebben bij een reguliere (sport)vereniging mee kunnen doen?
Diana: ''Allereerst omdat sporten goed is voor iedereen. Sporten draagt bij aan een gezonde
leefstijl. Sporten in een reguliere sportvereniging draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling
van het kind en de sociale contacten die het heeft met kinderen in zijn buurt. Dit kan
vervolgens weer bijdragen aan de leefsfeer in een buurt i.k.v. de sociale cohesie.'' 

Aan tafel zittend: Diana Nelissen (trainer van MEE)
Overig: deelnemers aan de training vanuit Beekdaelen 
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Meer informatie

Een aantal vragen voor de deelnemers aan de training:

Wat is je van de training bijgebleven?
Tom Tubee (volleybalclub Vludoc): ''Het leren geduld te hebben, niet te veel prikkels én
beperking in het aantal opdrachten.'' 
Caroline de Ruijter-Simis (boogschietvereniging de Ster): ''Vooral het stuk over hoe de
hersenen werken bij iemand met autisme, hoe de informatie binnen komt en hoe ze het
verwerken.'' 

Heb je iets geleerd dat je hebt kunnen toepassen binnen je club/vereniging?
Caroline de Ruijter-Simis: ''1 opdracht tegelijk en duidelijkheid geven.'' Een andere deelnemer
geeft aan: ''dat ik nu weet hoe je met mensen met een beperking kunt communiceren zonder
dat er frustratie optreedt aan beide kanten.''

Waarom ook u deze training zou moeten volgen, dit is wat deelnemers zeggen; ''Deelname
aan de training zorgt voor herkenning, begrip en je krijgt concrete handvaten'', ''je krijgt meer
inzicht in mensen die anders functioneren dan de gemiddelde Nederlander'', ''omdat het
handvaten geeft hoe je hiermee moet omgaan en niet denken lastig gedrag; het heeft degelijk
een oorzaak en andere aanpak nodig.''

MEE heeft de training 'Iedereen doet MEE' inmiddels al op meerdere plekken in Nederland
gegeven. 

Voor de bekostiging van de training kun je als vereniging tot en met 31 maart 2023
gebruikmaken van een subsidie vanuit het lokaal Sportakkoord. Het aanvragen van deze
subsidie kan de sportadviseur van de gemeente (vóór 30 november 2022) voor je vereniging
doen.

   MEE is er ook voor u!
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