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https://youtu.be/Xawgu5k1Ag4  

TED Talk van Floris Meijer, zitskier op weg naar Paralympics 2022  

Imagine you go to work tomorrow and when you are standing next to the coffee machine, 

one of your colleagues starts tying your shoelace. And when you are done working and you 

leave the office, a stranger grabs your hand at the side of the street. He looks at you and 

says, ‘don’t worry, I will bring you to the other side of the street in a safe way’. You might 

think that those people are crazy. But when this situation comes back every day you start 

feeling insecure. Most people start doubting themselves. Do I actually need help crossing the 

street?? 

Seven years ago, my life completely changed when I broke my back and got in a wheelchair. 

But it is not the rolling instead of the walking that changed my life. It’s how the world looks at 

me. It’s how society acts around me.  

Back in the days when I was still on two legs, I was always pushing myself physically. At this 

moment, I train hard to reach the Paralympics in 2022. I go downhill in a sitski, with speeds 

up to more than 100 km an hour. So nothing actually changed. I’m still the same person, 

doing the same things. But it looks like it does not matter how strong and fit I am. All 

everybody sees is the chair, and not the person that’s in it. 

There are 120.000 wheelchair users in the Netherlands. If that’s true, why don’t we see them 

in everyday life?  Because most of them are not fully taking part in society.  

I work with the Wheelchair Skills Team to change that. To make rollers more independent, 

teach people to overcome obstacles in their chair. Sidewalks, stairs, escalators and public 

transport can be boundaries but they don’t have to be. It’s all quite easy to learn. Just as you 

all have learnt how to ride a bike. People go back outside. They move, play with friends, go 

to school, to work, have relationships, are part of the world. They get their lives back. 

These are people. Just normal people, that have had some more bad luck then others. Let’s 

treat them that way.  
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Graag stellen we u voor aan Stichting Wheelchair Skills Team, een stichting die 

voortvloeit uit het succesvolle ‘Rolstoelvaardigheid op Niveau’-project van oud-

paralympiër Kees-Jan van der Klooster. 

 

De stichting heeft als doel rolstoelvaardigheid op een 

hoger niveau te krijgen én de beeldvorming rondom 

mensen met een fysieke beperking te veranderen. Er is te 

veel onbekendheid over de mogelijkheden van leven met 

een beperking. Zowel bij de rollers als bij de rest van de 

samenleving zorgt die onwetendheid vaak voor een kloof.  

De stelselmatige onderschatting van de mens met de 

beperking heeft een negatieve impact op het zelfbeeld 

van mensen in een kwetsbare positie, ondermijnt 

zelfvertrouwen en eigenwaarde waardoor zij vaker aan de 

zijlijn staan dan te participeren in de maatschappij. 

Het Wheelchair Skills Team wil de groep 

rolstoelgebruikers effectief coachen naar een actievere levensstijl waarbij eigenregie en 

eigenwaarde een belangrijke rol spelen. Dat doet het enerzijds door rollers vaardiger te 

maken en anderzijds door niet-rollers te laten zien dat leven met een handicap een 

volwaardig, actief leven kan zijn.  Meer actieve rollers in de samenleving levert meer 

wederzijds begrip op en daarop volgt een logische integratie van twee groepen die nu vaak 

nog ver van elkaar af staan.  

Gepassioneerde (oud)paralympische atleten zijn de drijvende kracht achter deze stichting. 

Deze rolmodellen zijn mensen die leven wat ze prediken. Zij staan met hun handicap midden 

in het leven, sporten, hebben een actief gezinsleven, zien zichzelf als volwaardig mens en 

weten als geen ander wat het betekent om behandeld te worden als minderwaardig. De 

handicap is een situatie waar ze mee moeten dealen. Dat weerhoudt hen er niet van het 

leven positief aan te vliegen en anderen de weg te wijzen. 

Geïnspireerd door Johan Cruyff “Alleen kan je niks, je moet het samen doen” maakt het  

Wheelchair Skills Team rollers niet alleen vaardiger, ze werkt ook aan mentale 

weerbaarheid, een grotere zelfstandigheid en meer zelfvertrouwen. De coaches nemen de 

brede sociale omgeving van de rollers mee. Wat is de bijdrage van ouders? Maar ook 

aspecten als school, werk en sport komen uitgebreid aan bod.  

 

  

Samenleven doe je samen. 
Geïnspireerd door Johan Cruyff 

“Alleen kan je niks, je moet het 

samen doen” maakt het Wheelchair 

Skills Team niet alleen rollers 

vaardiger en zelfstandiger maar 

betrekt ook de directe omgeving en 

de maatschappij om zo een 

omgeving te creëren waarin mensen 

kunnen groeien. 
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Wat doet het Wheelchair Skills Team? 

 

De stichting focust zich primair op empowerment van mensen in een handbewogen rolstoel. 

In Nederland zitten meer dan 120.000 mensen in zo’n rolstoel. Voor lang niet iedereen is 

zelfstandig op pad gaan vanzelfsprekend, voor velen is een rondje over straat een jungle vol 

obstakels.  

Het Wheelchair Skills Team biedt verschillende trainingen aan voor kinderen en 

volwassenen die afhankelijk zijn van een handbewogen rolstoel. Alle trainingsprogramma’s 

bestaan uit meerdere lessen, expliciet  gericht op het verbeteren van de rijvaardigheid en het 

dagelijks gebruik van de rolstoel met als doel mensen meer zelfvertrouwen en autonomie te 

geven. We werken in deze trainingssessies o.a. samen met landelijke partijen als 

HandicapNL, Bosk, NSGK, Cruijff Foundation, Esther Vergeer Foundation, NOC-NSF en 

vele anderen. 

Jaarlijks organiseren we het Wheelchair Skills Event. Wat begon als een kleinschalig 

feestje om de lol van het rolstoelrijden te vieren, groeide uit tot een evenement van formaat 

waarin rollers elkaar en de wereld laten zien dat het schijnbaar onmogelijke mogelijk is. 

Jeugdjournaal, Klokhuis maar ook sportorganisaties als NOC-NSF kwamen al kijken om te 

zien hoe de rollende generatie van de toekomst zich hier presenteert. In 2020 zal de eerste 

buitenlandse editie plaatsvinden in Keulen.  

Ook werkt het Wheelchair Skills Team aan de beeldvorming rond mensen met een 

handicap. Niet alleen door de rollers vaardiger en daarmee zichtbaarder te maken, maar ook 

door lopers te laten ervaren hoe het is om in een rolstoel te zitten. De integratie van rollers 

en lopers wordt op een originele manier duidelijk in het door ons gemaakte stripboek 

‘Sam&Sarah, je kunt meer dan je denkt’, waarin de rollende helden Sam en Sarah op een 

school met lopende kinderen zitten. Wat komen ze voor problemen tegen? En hoe lossen ze 

die op?  Wat moet er gebeuren om samen te kunnen spelen. 

En helpt het?  

We zijn we ook benieuwd naar de effecten van wat we doen. Regelmatig voeren wij een 

monitor onderzoek uit om de effecten in kaart te brengen. De kindertrainingen van 

Wheelchair Skills Team zijn als enige ter wereld wetenschappelijk bewezen effectief. Van 

2013 t/m 2019 werd onderzoek gedaan door de Hogeschool Utrecht naar de effecten van de 

trainingen bij kinderen in het project ‘FitForTheFuture’. Hieruit blijkt dat kinderen meer dan 

anders actief blijven en hun zelfvertrouwen groeit, daarnaast geven veel ouders terug dat er 

structurelere veranderingen hebben plaatsgevonden in het gezin en zij anders om gaan met 

hun kind. 

In de toekomst wil het Wheelchair Skills Team op alle mogelijke manieren een springplank 

zijn om rollers actiever deel te laten nemen aan het maatschappelijk leven.  

We nemen u graag mee langs onze projecten in vogelvlucht.  
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1. De generatie van de toekomst:  

rollers rollen zekerder en lopers kijken anders.  

 

1.1 BOSK Training  
https://youtu.be/GUkwwUzRgDg  

Training voor kinderen in een rolstoel in het 

regulier onderwijs 

Deze trainingen lopen sinds 2011 en zijn op  

initiatief van de BOSK opgezet door Kees-Jan 

van den Klooster. Sinds 2013 worden ze mede 

mogelijk gemaakt door het NSGK.   

“Wij laten kinderen ervaren dat de rolstoel ook 

een speelmaatje kan zijn en dat er – wanneer je 

de baas bent over je stoel – een hoop dingen 

op straat niet meer zo eng zijn. Tijdens onze 

trainingen leren kinderen ervaren dat je met de 

rolstoel ook kunt spelen en zelf obstakels kunt 

overwinnen.” 

Voor wie 

Kinderen tussen 5 en 18 jaar, deels of volledig rolstoel 

gebonden met redelijk tot goede hand-armfunctie. Groep 

van maximaal 6 kinderen krijgt 4x een les van 2 uur.  

Daarnaast is er 1 coachingsmoment specifiek voor de 

ouders waarbij de ouders in gesprek kunnen gaan over de 

vraag hoe zij hun kind kunnen 

ondersteunen in hun weg naar 

meer zelfstandigheid. 

 

De rol van de ouders  

Wij verwachten dat ouders 

tijdens onze trainingen aanwezig zijn en betrekken hen ook bij 

het assisteren. Ouders spelen een belangrijke rol in het succes 

van een training. Zo is thuis oefenen noodzakelijk en de 

ondersteuning en coaching van de ouders is hierbij – zeker in het 

begin – onmisbaar. Tijdens de training krijgen daarom niet alleen 

de kinderen tips, maar ook de ouders krijgen handvatten om hun 

kind te begeleiden op de weg naar meer zelfstandigheid. 
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1.2 Roll4kids  

 
 

Training voor kinderen in een rolstoel in 

mytylonderwijs 

 

Roll4kids is een besloten trainingsprogramma dat is 

opgezet met ondersteuning van HandicapNL. Het 

project vindt zijn oorsprong in het onderzoeksproject ‘Fit 

for the future’ en wordt sinds 2018 uitgezet als 

Roll4kids. De trainingen worden gegeven in 

samenwerking met de kinderrevalidatie die aan de 

school is verbonden.  

De rol van de ouders 

Tijdens deze trainingen is de rol van de ouders 

ook weer een belangrijke factor voor het te 

behalen succes. 

In samenwerking met BOSK wordt tijdens 

iedere reeks trainingen een ouderbijeenkomst 

georganiseerd, waarbij de ouders in gesprek 

kunnen gaan over de vraag hoe zijn of haar 

kind kunnen ondersteunen in hun weg naar 

meer zelfstandigheid. 

 

Achtergrond & ontwikkeling 

Sinds 2013 geven wij trainingen in het speciaal onderwijs, 

deden meer dan 140 kinderen mee en deelden we onze 

kennis met meer dan 60 therapeuten. De effecten van de 

trainingen op zelfstandigheid en zelfvertrouwen zijn 

wetenschappelijk bewezen positief en hebben grote impact 

op de zelfstandigheid en het zelfbeeld van het kind.  

 

Uit de ervaringen met deze trainingen is een handleiding 

ontstaan waar de therapeuten verder mee aan de slag kunnen. Ook is het parcours dat 

Kees-Jan ontwikkelde voor de trainingen vanaf 2020 met dank aan HandicapNL permanent 

beschikbaar op 19 mytylscholen in Nederland. 

 
Roll4Kids wordt ook ondersteund door fonds FNO 
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1.3 Evenementen en dagactiviteiten voor kinderen 

Elke onderwijsinstelling, sportclub of vereniging kan het Wheelchair Skills Team 

inhuren. Voor basistrainingen, besloten of open activiteit.  

Ons Team biedt verschillende mogelijkheden om kennis te 

maken met rolstoelvaardigheid en leven met een handicap in 

bredere zin. 

Het WST komt graag met parcours en rolstoelen op uw 
evenement, of het nu gaat om een kleinere sportdag of een 
groot festival, is er >80m2 vlakke verharde vloer beschikbaar 
dan passen wij erin en garanderen een activiteit die aanslaat. 

Groot netwerk 
Omdat wij een groot netwerk hebben in de branche 
en paralympische sportwereld kan het skills team 
ook partners meebrengen die een sport of andere 
ervaring kunnen inbrengen om kennis te maken met 
sport en leven met een beperking.  
 

 

Speciale verzoeken 

Wil je met je club leren hoe je een boswandeling aanpakt? 

Zou je heel graag willen zitskiën, wakeboarden of bv karten? 

Het wheelchair skills team is specialist in grensverleggende 

activiteiten. Onze mensen weten als geen ander hoe een 

uitdagende activiteit en omgeving te creëren voor kinderen.   

 

Wij staan open voor maatwerk om het thema leven met een 

handicap op uw evenement een positieve invulling te geven. 
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1.4 Gastlessen op reguliere scholen 

Sinds 2003 gaat Kees-Jan al reguliere basis- en middelbare scholen af met een 

voorlichtingsproject om kinderen kennis te laten maken met de onmogelijkheden, 

maar vooral mogelijkheden van leven met een handicap. Hij neemt vooroordelen 

weg, maakt lastige punten bespreekbaar en laat lopende kinderen aan den lijve 

ervaren hoe het is om in een rolstoel te zitten. Deze voorlichting maakt kinderen al op 

jonge leeftijd vertrouwd met en handig in het omgaan met je rollende medemens. 

 

In de afgelopen 20 jaar hebben Mustafa, Kees-Jan en 
Floris gezamenlijk meer dan 10.000 kinderen kennis laten 
maken met leven met een beperking en een ervaring in 
een rolstoel gegeven.  
 
Met deze ervaring zetten zij dit werk nu voort vanuit het 
Wheelchair Skills Team.  
 
 
Wat houdt een 

voorlichting in? 
Het programma voor lager en middelbaar onderwijs 
bestaat uit een theoriedeel en een praktijkdeel. 
Tijdens de theorie krijgen de leerlingen een inkijk in 
het leven met een beperking en krijgen zij de 
gelegenheid vragen te stellen. Dit deel wordt gevolgd 
door een deel in de sporthal waar het aankomt op 
teamwork en ze elkaar over obstakels moeten 
helpen. 

Voor hoger onderwijs en beroepsonderwijs wordt het 
theoriedeel afgestemd op de betreffende opleiding. 

Opleiding en werkervaring. 

De stichting zal zich tevens 

inzetten om jongeren met 

een handicap op te leiden en 

werkervaring op te laten doen 

in het voorlichtingswerk. 
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1.5 Child Health Campus  

De persoonlijke ontwikkeling van het kind en de mogelijkheden om hierin voor het kind een 

leerrijke en uitdagende omgeving te bieden is een belangrijk thema binnen de stichting.  

Kees-Jan is één van de initiatiefnemers en inspiratoren van de ontwikkeling van de Child 

Health Campus.  

In dit project worden kindvriendelijke verbindingen gelegd 

tussen de WKZ, Prinses Maxima centrum en de afdeling 

kinderpsychiatrie op het Utrecht Science park. De komende 

jaren zal hier een speelse en uitdagende omgeving 

gerealiseerd worden waar alle kinderen samen moeten kunnen 

spelen en bewegen en waar ruimte is voor training en 

onderzoek.   

Een onderdeel binnen het project zal een plein zijn voor alles 

wat rolt. Kinderen met skateboards, stepjes, fietsen en 

rolstoelen zullen een uitdaging vinden op dit plein. Een locatie 

die wij voor de toekomst als een vaste basis zouden kunnen 

inzetten. We kijken dan ook uit naar realisatie van dit project.   

 

Een eerste plek die gerealiseerd zal worden is de inrichting van de omgeving rondom de Fr. Redl School. Omwille van de omvang van het 

projects er voor gekozen om de bouw te faseren over aankomende jaren. 

 

De  Child Health Campus (CHC)  

is ontstaan vanuit programma 

WKZ Sportief, een 'spin off' 

vanuit de Grand Départ Tour de 

France 2015.  Binnen de 

Campus kan (samen)gewerkt 

worden aan een gezonde 

toekomst van in eerste 

instantie kinderen: 

http://www.wheelchairskillsteam.nl/
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2. Ook voor volwassenen nog een wereld te winnen. 
https://youtu.be/d4-PrGOiUI8  

 

2.1 Volwassenen Basiscursus 

Niemand vraagt om een leven in een 

rolstoel, maar als je er dan toch in 

terecht komt is het wel zo handig dat 

je er met vertrouwen de straat mee 

op durft te gaan. Wij van het 

Wheelchair Skills Team weten als 

geen ander wat rolstoelvaardigheid 

voor persoonlijke zelfstandigheid kan 

betekenen. 

Wij 

geloven dat acceptatie van de rolstoelgebondenheid en 

vertrouwen op de rolstoel aan de basis van een actief leven 

staan. Onze trainingen zijn geschikt voor alle niveaus en 

tijdens de trainingen krijgt iedereen individueel coaching op 

zijn of haar niveau. Tijdens de trainingen is altijd een 

gespecialiseerde ervaringsdeskundige aanwezig. 

4 lessen van 2 uur, groepen van maximaal 8 personen.  

 

2.2 Volwassenen Vervolgcursus  

We zijn er ons van bewust dat niet iedereen 

toekomt met 4 lessen en daarom bieden we 

oud cursisten de mogelijkheid om vervolg 

lessen te volgen. Deze lessen vinden buiten 

plaats en richten zich op het overwinnen van 

grotere obstakels op straat.  

2 lessen van 2 uur, groepen van max 8 

personen, landelijk. 

 

Wij geven in eigen beheer i.s.m. HandicapNL landelijk rolstoeltrainingen of op verzoek  

i.s.m. bijvoorbeeld sportserviceorganisaties of patiëntenverenigingen. 

Informeer naar de mogelijkheden. 
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2.3 Volwassenen (dag)activiteiten op aanvraag  

Kennismaking met diverse aangepaste sporten, advies en training voor op vakantie, vertel 

ons je wens en we kijken hoe we je kunnen helpen.  

Ons team verzorgt ook workshops 

rondom rolstoelvaardigheid en 

beeldvorming voor organisaties en 

particulieren. Met het team eens uit de 

comfortzone rollen of als groep 

vrienden die eens wil ervaren wat hun 

vriend of vriendin in de rolstoel ervaart. 

Ons team geeft een onvergetelijke 

ervaring die uw kijk op leven met een 

handicap voorgoed verandert. 

 

Bussinesworkshops. 

Diversiteit en verandering zijn belangrijke thema’s 

vandaag de dag, ook op de werkvloer is behoefte 

aan tools om hier mee om te gaan.  

Dit vergt inlevingsvermogen en kennis over jezelf. In 

onze business workshops geven we inzichten in wat 

diversiteit kan brengen en leer je vanuit eigen 

ervaring welke kansen diversiteit biedt en hoe 

inzichten hierin kunnen bijdragen aan je persoonlijke 

ontwikkeling. 

 

 

2.4 Lezingen en presentaties 

Onze trainers in de rolstoel leven wat we prediken: een rolstoel hoeft geen grote 

belemmering te zijn om mee te doen in de samenleving. Natuurlijk zijn we ons bewust van de 

toegankelijkheid, of soms beter gezegd de ontoegankelijkheid van de maatschappij, maar 

dat is reden te meer om ons werk vol overgave te doen.  

Onze paralympiërs kan je met recht ‘rolmodellen’ noemen. Ze vertellen hun verhaal met 

liefde, aan iedereen.  Laat je inspireren op het gebied van exclusiviteit, denken in 

mogelijkheden en natuurlijk grenzeloos doorzettingsvermogen. 
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3. De professionals professioneler door koppeling met 

praktijkervaring. 

Wij willen rolstoelvaardigheid graag de plaats geven die het verdient! 

De afgelopen jaren heeft het Wheelchair Skills Team regelmatig 

met therapeuten samengewerkt en training gegeven aan 

professionals in de revalidatiesector. Logisch, want om onze 

missie te laten slagen en rolstoelvaardigheid op niveau te 

brengen, is kennisoverdracht aan professionals voor ons 

vanzelfsprekend. Wij willen hierin bijdragen door onze kennis te 

delen en op die manier het belang van goede rolstoelvaardigheid 

op de kaart zetten. 

Door de jaren heen heeft ons team een ruime ervaring 

opgebouwd in het overdragen van rolstoelvaardigheid aan jonge en oude(re) 

rolstoelgebruikers en aan professionals. Onze combinatie van inzicht en ervaring maakt ons 

uniek en geeft ons een schat aan praktijkinformatie die aan de basis ligt van onze 

workshops. 

Wij bieden workshops en gastcolleges aan voor professionals in de revalidatie en de zorg en 

gerelateerde opleidingen, zoals ergotherapeuten, fysiotherapeuten, rolstoelleveranciers, 

sportagogen en studenten die in hun opleiding in aanraking komen met rolstoelvaardigheid. 

Kennisdeling 

We willen het belang van goede rolstoelvaardigheid hoger op de agenda krijgen in de 

(kinder)revalidatiewereld en we zien het als onze taak om de kennis die wij in de afgelopen 

jaren hebben opgedaan te delen met professionals (i.o.).  

Vaste partners uit het opleidingsveld: 
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4 Het Wheelchair Skills Event:  

In teken van het plezier van rolstoelrijden. 

Tijdens het Wheelchair Skills Event kan je je als 

rolstoeler op alle niveaus laten inspireren. Er zijn 

workshops voor beginners en gevorderden, er is 

een Skills contest voor de vaardigste rollers van het 

land, probeer een nieuw type rolstoel of een 

zitsegway, maak kennis met aangepaste kleding of 

probeer van zo hoog mogelijk naar beneden te 

springen met je stoel. Op dit event kan het allemaal.  

In 2016 vond het 

eerste Wheelchair Skills Team plaats in de skatehal in 

Utrecht. De tweede editie was met de 70 beschikbare 

plekken binnen no-time uitverkocht. De derde editie vond 

plaats in 2019 in skatepark Area 51 Eindhoven en trok 

ruim 250 bezoekers.  

De skatehal bouwde een heuse jump-in waarin jonge 

rolstoel-talenten als Dagmar van Hinte en Kevin van 

Eekert  hun salto’s konden showen.  Een dag om je te 

laten inspireren, te proberen en grenzen te verleggen.  

In Eindhoven kregen we het Jeugdjournaal en 

Klokhuis op bezoek, het Skills event haalde de 

lokale en landelijke media, op TV en in de krant.  

 

Skills event Duitsland 

Ook is er belangstelling uit het buitenland. In 

oktober 2020 vindt de eerste buitenlandse editie 

van dit evenement plaats in Keulen, Duitsland. 

Wellicht volgen er ook edities in Belgie, Engeland 

en Denemarken.  

Skills Event XXLv 2020  

De SupportBeurs in Utrecht, georganiseerd door 

de Jaarbeurs, heeft het Wheelchair Skills Team 

uitgenodigd om tijdens de SupportBeurs 2020 dit 

evenement nog grootser en mooier neer te zetten. 

Een groot deel van de Jaarbeurshal wordt 

omgetoverd tot een Skills Event XXL waar niet 

alleen rollers, maar iedereen met een handicap 

vier dagen lang zijn of haar grenzen kan 

verleggen in een inspirerende setting! 
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5. Maak kennis met Sam en Sarah, een strip over twee 

ROLmodellen 

 
Sam en Sarah vertelt het verhaal van twee helden. Twee 

helden in een rolstoel, Sam en Sarah. In een prachtig 

getekende strip leren we deze twee rollende kinderen 

kennen die in de klas zitten met lopende kinderen. De klas 

van Sam en Sarah is er eentje die je op elke school kan 

tegenkomen, maar toch is het nog steeds zo dat er maar 

weinig kinderen in een rolstoel in een klas met lopende 

kinderen zitten. In Sam&Sarah ’je kunt meer dan je denkt’, 

zien we tegen welke problemen Sam en Sarah aanrollen 

en hoe ze daarmee omgaan.  

 

Hun verhaal gaat over meedoen, over 

grenzen verleggen en angsten overwinnen. 

En vooral over hoe kinderen elkaar leren 

kennen en begrijpen door samen te spelen, 

rollend én lopend. 

Samen met de 
scenarioschrijver Paul 
Reichenbach en 
striptekenaar Arie van 

Vliet kwamen karakters Sam en Sarah tot leven. Stichting De 
Speeltuinbende is een testteam van kinderen met én zonder handicap 
die ervoor willen zorgen dat speelplekken in Nederland toegankelijk 
worden gemaakt. Met hen gaan Sam en Sarah op pad om te laten ze 
zien dat alle kinderen – met én zonder handicap – samen kunnen 
spelen.  
 
De strip is een grensoverschrijdend project van het Wheelchair Skills Team. Het raakt aan 

alle aspecten van de missie en visie van het Team. De strip is er voor lopers en voor rollers, 

voor kinderen en ouders, voor iedereen die graag leest over nieuwe helden. We hopen dat 

Sam en Sarah in de toekomst nog veel meer avonturen gaan beleven, zowel in Nederland 

als over de grens! 

Video Tutorials 

 

Sam en Sarah ‘Je kunt meer dan je denkt’ is meer 

dan een stripboek, on-video instructie is 

gekoppeld aan het boek. Een praktische tool 

kinderen en hun ouders uitleg krijgen hoe ze  

thuis aan hun vaardigheid kunnen werken.  
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6. De mensen achter het Wheelchair Skills Team 

6.1 Kern 

Kees-Jan van der Klooster 

Geestelijk vader van het Wheelchair Skills Team is 

paralympisch zitskier Kees-Jan van den Klooster, die op zijn 

23e na een snowboardongeluk terechtkwam in een rolstoel. In 

2008 won hij goud op de X-Games in Aspen, Colorado. In 2010 

kwam hij als enige Nederlandse atleet uit op de Paralympische 

Spelen in Vancouver. In 2014 nam hij voor de 2e maal deel aan 

de spelen in Sochi. 

Kees-Jan is samen met Evelien waarmee hij sinds hij zijn dwarlaesie opliep 

samen is, samen hebben ze 2 kinderen. Geconfronteerd met de 

onwetendheid van mensen over leven met een beperking en wat dit kan 

doen met je zelfbeeld en zelfvertrouwen ontstond een passie. Kees-Jan wil 

het beeld dat er bestaat veranderen en vliegt hier met visie en een heldere 

kijk in. 

Met de komst van Mustafa Jebari en Floris Meijer ziet Kees-Jan zijn kans om 

zijn missie naar een volgend level te brengen. 

  

Mustafa Jebari 

Mustafa Jebari sloot zich als eerste aan bij de missie van Kees-Jan. 

Mustafa is 4-voudig Paralympiër rolstoelbasketbal en was in 2016 

assistent bondscoach van het heren basketbalteam. Op zijn derde 

jaar raakte mustafa deels verlamd als gevolg van kinderpolio. In zijn 

jeugd groeide hij op in zijn rolstoel met de kinderen uit de buurt en 

weet als geen ander wat het betekent om als kind met een handicap 

mee te doen met de rest. 

Mustafa is getrouwd en vader van 3 dochters en is ook in het 

opvoedkundige vak ervaringsdeskundig. 

Mustafa werkte na zijn sportcarrière voor Fonds Gehandicaptensport 

en volgde net als Kees-Jan de master in coaching aan het Cruyff Institute in Amsterdam, daarnaast 

volgde hij de coachopleiding van het NOC NSF en begeleidde 4 jaar de Nederlandse selectie 

rolstoelbasketbal. 

 

Floris Meijer 

Floris is een enthousiaste en gemotiveerde jongen die zich door 

een dwarslaesie niet laat weerhouden het leven vol energie aan 

te gaan. In 2012 volgde hij het CIOS toen hij bij een ski-ongeval 

zijn rug brak. Sindsdien nam Floris’ leven een flinke wending. 

Niet alleen raakte hij verlamd, na zijn revalidatie ging hij 

samenwonen, ging hij terug de sneeuw in en skiede zichzelf in 

de Nederlandse selectie. Nu traint Floris om een kwalificatie 

binnen te halen voor de spelen in Bejing 2022. 

 

Floris is een mensen mens en gepassioneerd om anderen 

verder te helpen. Ook hij deelt voor de volle 100% de missie van Kees-Jan en heeft zich 

gecommitteerd om zich hier naast zijn ski carrière voor in te zetten. 
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6.1 Het Bestuur 

 

Prof. Dr. Thomas Janssen, Voorzitter 

Prof. Janssen is sinds 2008 hoogleraar Revalidatieonderzoek aan de 

Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen van de VU waar hij 

doceert in vakken als inspanningsfysiologie en revalidatie. Hij leidt tevens 

het onderzoek op het gebied van dwarslaesie en aangepast sporten in 

revalidatiecentrum Reade en is wetenschappelijk verantwoordelijk voor het 

Centrum voor Aangepast Sporten Amsterdam. 

 

Cem Bayrak, Secretaris 

Cem liep in 2000 een C4 dwarslaesie op tijdens een duik ongeluk. Tegen 

het advies van het UWV in ging Cem in 2003 weer aan het werk. De 

afgelopen 15 jaar heeft hij zich bewezen als re-integratie specialist en weet 

hij als geen ander wat het betekend om met een arbeidshandicap mee te 

doen in het arbeidsproces. Momenteel werkt Cem full-time als rekruteer bij 

de Nederlandse Spoorwegen. 

 

Walther Rasche, Penningmeester 

Walther is afgestudeerd bewegingswetenschapper en nu werkzaam als 

manager IT Uitvoering bij Alliander.  

 

 

 

 

Een betrokken bestuur stuurt de stichting aan. Het dagelijkse reilen en zeilen van is in 

handen van mensen die zorgen dat onze rolmodellen alle mogelijkheden die ze hebben ten 

volle kunnen benutten. 

 

 

6.2 Drijvende krachten achter de schermen 

Maike van Eijndthoven, Algemene organisatie 

Na haar studie schreef Maike voor het NCDO mee aan beleidsvoorstellen voor 

sport en cultuur in ontwikkelingssamenwerking. Ze bleef beide kanten van haar 

studie combineren, werkte zowel voor maatschappelijke projecten als in de 

culturele sector. O.a. productie voor muziekfestival 'Into the Great Wide Open' en 

programmering voor Culturele Zondagen in Utrecht en klussen op het gebied van 

de Sustainable Development Goals of inclusiviteit in de samenleving. 

 

Erik Peters (Kubus), Financiën  

Erik Peters is verbonden aan Kubus administratie- en advieskantoren. 

Ten behoeve van stichting Wheelchair Skills Team zal hij ondersteunen bij de financiële 

huishouding.    
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6.3 Het operationele team 

Naast ervaringsdeskundige specialisten werken we ook met professionals en trainees.  

Bij trainingen zetten wij gediplomeerde therapeuten in die samen met de (gespecialiseerde) 

ervaringsdeskundige de groep coacht.  

Opleiding en werkplek 

Wij werken er naar toe ons team in de toekomst met meer ervaringsdeskundige trainees te 

versterken. Zo wil het Wheelchair Skills Team niet alleen mensen coachen en trainen naar 

een actievere levensstijl met hun handicap maar ook fungeren als opleidings- of werkplek 

voor de doelgroep. 
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7. Het Wheelchair Skills Team in de media 

 

 

 

  

 

NOS JEUGD JOURNAAL                                      NTR Het Klokhuis 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOSK MAGAZINE            Dwarslaesie Magazine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trouw 2017                           Dagblad vh Noorden   
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8. Referenties 
Wat deelnemers, partners en professionals vinden. 

Ouders:  Mijn dochter is enorm veranderd door de trainingen. Ze is veel vrolijker geworden. 

Dat komt vooral doordat ze haar vrijheid terug heeft. Sinds de training speelt haar handicap 

een veel minder grote rol in haar leven.  

Ouders: "voor het kind: zelfvertrouwen en inzicht in mogelijkheden. Voor ouders: ook 
eyeopener, er is veel meer mogelijk met een rolstoel!! kind meer zelf laten doen." 
 
Kind: "Je wordt er zelfverzekerder van en je leert omgaan met je rolstoel en je kan dingen 
beter zoals stoep op en af. Als je bijvoorbeeld alleen op stap bent en dan is het handig dat je 
het zelf kan.  
 
Kind:  "Mijn techniek van rijden is nu anders waardoor de snelheid hoger is en ik durf meer 
met stoepranden op en af te rijden. Ik probeer het nu vaker. 
 
Volwassenen: Ik ben echt een stuk zekerder geworden en durf nu gewoon weer een 
vreemde stad te bezoeken. 
 
Volwassenen: De training is een aanrader voor iedereen, ik doe nu dingen waarvan ik nooit 
gedacht had dat ik die zou kunnen. 
 

 Therapeuten: “De houding en het voorbeeld van het Wheelchair Skills Team laten de 
deelnemers en ouders/therapeuten/leerkrachten zien dat er veel meer mogelijk is in de 
rolstoel, dan de huidige doelstellingen van school en therapeuten beogen.” 

 

 Therapeuten “De vaardigheden die een ervaringsdeskundige kan overbrengen aan iemand die een 
rolstoel gebruikt, overtreft veruit datgene wat een lopende begeleider iemand aan kan aanleren. Dit 

is een essentieel element in het lesaanbod van het Wheelchair Skills Team. “ 

 

Partners  

Martijn Klem, directeur BOSK (tot 2019): “BOSK werkt sinds 2011 op zeer prettige manier samen met 

K-J Projects. Door zijn unieke manier van werken heeft K-J niet alleen de rolstoelvaardigheden van 

onze kinderen vergroot maar ook hun zelfvertrouwen en succeservaringen. Bovendien heeft hij 

ouders en therapeuten laten zien hoe belangrijk het is om kinderen te stimuleren en los te laten.”  

Cruyff foundation: “De Cruyff Foundation en Kees-Jan heb reeds een jarenlange samenwerking, dit 

doen wij omdat we de doelstellingen van Kees-Jan en hiermee het Wheelchair Skills Team 

omarmen.“ 
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9. Partners 

Het Wheelchair Skills Team werkt (voorheen als concept van K-J Projects) reeds samen met 

de volgende partijen. 
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Meer informatie en contact 

 

Voor meer informatie over ons werk en mogelijkheden tot samenwerking kunt u kijken op 

onze website www.wheelchairskillsteam.nl of contact met ons opnemen via onderstaande 

gegevens. Wij staan open voor partijen zoals sportservice organisaties, scholen, 

patiëntenverenigingen, profit en non-profit organisaties en overheidsinstellingen. Wij gaan 

graag me u in gesprek om te kijken waar we kunnen samenwerken om voor mensen met 

een handicap een volwaardige plek in de samenleving te creëren. 

 

De stichting zal per januari 2020 opgericht worden. 

Contact gegevens t/m januari 2020 

Westbroeksebinnenweg 42A-33 

3612 AJ Tienhoven 

Kees-Jan van der Klooster : 0611346172 

Maike van Eindhoven : 0616482992 

info@kjprojects.com    

www.wheelchairskillsteam.nl  

www.samensarah.nl  
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