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Binnenkort een sportieve opvang in elke sportclub? 
Sportieve ouderopvang laat ouders sporten als hun kinderen sporten. 

 
Hoe krijg je gezinnen aan het sporten die zelf aangeven dat ze te weinig tijd hebben? 
De sportdienst van Maldegem heeft daar een mooie oplossing voor: de sportieve 
ouderopvang. Vlaams minister van Sport, Philippe Muyters, en het sportagentschap Sport 
Vlaanderen geloven sterk in dit initiatief als deel van de oplossing om gezinnen aan het 
sporten te krijgen en ze willen het graag promoten over heel Vlaanderen.  
 
Bijna 60% van de Vlaamse gezinnen slaagt er niet in om de norm van een halfuur sporten per 
dag te halen. 44% van de vrouwen en zelfs 53% van de mannen geven aan dat niet te 
kunnen omdat ze er de tijd niet voor vinden.  
 
Nochtans sport in 95% van de gezinnen al minstens één gezinslid. Hij is de gedroomde 
ambassadeur om zijn gezinsleden mee te nemen en hen te laten ondervinden wat je dankzij 
sport allemaal kan beleven. In Maldegem begrepen ze heel goed dat de tijd die ouders 
spenderen aan de zijlijn of in de kantine terwijl hun kinderen sporten beter besteed zou zijn 
als ze hen op hetzelfde moment ook sport konden aanbieden. 
 
“We waarderen de inzet van onze sportdiensten en sportclubs enorm om met dit soort ideeën 
te komen”, zo zegt minister Philippe Muyters. “Ik heb het agentschap Sport Vlaanderen laten 
uitzoeken hoe we met dit initiatief de duizenden andere sportclubs in Vlaanderen kunnen 
inspireren.” En dat wordt misschien wel sneller realiteit dan je denkt: ondertussen liet een 
sportclub in Dilbeek weten ook al een sportieve opvang te voorzien, deze keer specifiek voor 
kinderen van sportende ouders. 
 
Sport Vlaanderen ging samen met Gezinssport Vlaanderen op zoek naar goeie 
praktijkvoorbeelden. Clubs die al van alles organiseren om gezinnen meer samen te doen 
sporten, hen samen een sport aan te leren en G-sporters samen met hun ouders, broers en 
zussen te laten sporten. Negen van zulke initiatieven hebben we nu gebundeld in een 
handige brochure voor sportclubs, om ze op te pikken en zelf toe te passen, in alle mogelijke 
varianten:  

• www.sport.vlaanderen/sportersbelevenmeer/gezinssport/  
• www.sport.vlaanderen/sportersbelevenmeer/club-of-sportdienst/download-

promotiemateriaal/ 

 
Sportpsycholoog Jef Brouwers is ervan overtuigd dat de waarde van sporten met je gezin 
nauwelijks onderschat kan worden: “De aanmoediging van ouders is de grootste stimulans 
om kinderen te doen sporten. Bovendien smeed je daarmee een band en boost je het 
zelfvertrouwen.” 

http://www.sport.vlaanderen/sportersbelevenmeer/gezinssport/
http://www.sport.vlaanderen/sportersbelevenmeer/club-of-sportdienst/download-promotiemateriaal/
http://www.sport.vlaanderen/sportersbelevenmeer/club-of-sportdienst/download-promotiemateriaal/


 
 
Meer info:  
Thomas.pollet@vlaanderen.be, woordvoerder minister Muyters: 0474 69 56 08 
Jan.mahy@sport.vlaanderen, directeur sportpromotie: 0478 79 02 42 
Tanja.vanhoecke@sport.vlaanderen, communicatieverantwoordelijke: 0496 82 76 54 
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