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De doelstelling van dit project was drieledig:

1. Het aanwezige sportaanbod in 
   De Sleutel professionaliseren.

2. Drempels wegwerken waardoor de 
   doelgroep vlot aansluiting kan vinden 
   bij het reguliere sportaanbod.

3. De verworven expertise structureel
   inbedden in onze reguliere werking 
   en ruim dissemineren naar de sector 
    van de geestelijke gezondheidszorg 
   en de jeugdhulp.

Om deze doelstellingen te bereiken kozen 
we voor de integratie van sportinitiaties 
in de standaard behandelprogramma’s, 
samenwerking met buurtsport Antwerpen, 
aankoop sport-na-school passen, samen-
werking met hogescholen, inzet van pro-
fessionele sportlesgevers en vrijwilligers, 
aankoop sportmaterialen, … 

Samenvatting

De globale balans van dit sportproject 
was positief. Dit waren de belangrijkste 
conclusies:

- Dankzij de evaluaties van de sportiniti-
aties en de feedback van de betrokken 
afdelingen over de andere initiatieven 
kunnen we concluderen dat we er in 
geslaagd zijn om sport professioneler te 
integreren binnen structurele therapie-
programma’s.

- Twee jaar is te weinig om de drempel naar 
het reguliere (sport)circuit te verlagen. 

  We realiseren ons dat de re-integratie in 
de samenleving in dit proces de moei-
lijkste stap is en dat we meer tijd zullen 
nodig hebben om dit te bewerkstelligen. 
We hebben wel concrete ideeën hoe we 
dit in de toekomst zullen aanpakken.

- Als organisatie binnen de drughulpverle-
ning heeft De Sleutel een nieuwe wereld 
leren kennen. We werden hierdoor 

 enthousiaster over sport als middel én 
we kunnen het beter implementeren 
om het als een volwaardige poot deel te 
laten uitmaken van het behandelaanbod.

Dit draaiboek is opgesteld voor organi-
saties die interesse hebben om een duur-
zaam sportbeleid binnen hun werking te 
implementeren. Het is een overzicht van 
de goede praktijken, de drempels en de 
valkuilen die De Sleutel heeft ondervonden 
gedurende een tweejarig sportproject.

De Sleutel is een hulpverleningscentrum voor mensen met een drugproblematiek. Dankzij 
financiële steun van Vlaams minister van Sport Philippe Muyters, via het Agentschap Sport 
Vlaanderen (het vroegere departement Sport), werd een tweejarig sportproject uitgewerkt 
met als titel ‘Sport als stimulans tot succesvolle re-integratie van (ex-)drugsverslaafden’.
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[Inleiding

1

1.1 Sportproject: project dat mensen 
die een verslaving overwonnen hebben 
terug aan het sporten wil krijgen

Sportbeoefening en beweging zijn belangrijk omwille van de positieve effecten op de 
algemene gezondheid en het welbevinden van elke persoon. Het in de praktijk brengen 
van deze stelling is geen evidentie bij een populatie van personen die kampen met een 
verslavingsproblematiek. Sport gebruiken als hefboom voor het verduurzamen van een 
gezonde levensstijl. En sport op een structurele manier een plaats geven in de methodieken 
van onze verslavingsprogramma’s. Dankzij projectmiddelen, via de minister van sport 
Philippe Muyters, kon De Sleutel hier twee jaar speciaal op focussen.

Het einddoel van de programma’s in 
onze drughulpverlening is de re-integratie. 
Dankzij dit project gaan we het element 
“Sport” in dit re-integratieproces kunnen 
verankeren. De manier waarop we dit in de 
praktijk willen inbedden is via het aanleren 
van een alternatieve levensstijl. Concreet 
willen we een levensstijl waarin alle acti-
viteiten in functie staan van druggebruik, 
ombuigen naar een levensstijl die geba-
seerd is op waarden. Hierbij is sport een 
belangrijk hulpmiddel. De meest gebruikte 
therapieën richten zich vandaag immers 
vooral op de expliciete, reflectieve systemen 

(bv. praten over motivatie, drijfveren,…). Via 
sport willen we de persoon die kampt met 
een verslaving de eigen impliciete systemen 
leren kennen en beïnvloeden en dit op een 
non-verbale wijze. Omdat we werken met 
cliënten die ook minder mentale en verbale 
mogelijkheden hebben is het belangrijk om 
ook deze non-verbale elementen structureel 
in therapeutische programma’s te integre-
ren. Naast ‘praten’ is het bij die doelgroep 
dubbel belangrijk samen dingen te ‘doen’. 
Extra knowhow over deze non-verbale aan-
pak betekent een belangrijke aanvulling op 
het arsenaal van therapeutische technieken.
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1.1 Sportproject: project dat mensen 
die een verslaving overwonnen hebben 
terug aan het sporten wil krijgen

Wanneer mensen met een verslavingspro-
bleem bij De Sleutel aankloppen, blijken 
ze vaak een ongezond en onregelmatig 
levensritme te hebben dat beheerst wordt 
door hun druggebruik. Ze slapen en eten 
te weinig en op onregelmatige tijdstippen. 
De cliënt heeft ook een gedragspatroon 
opgebouwd waarbij onmiddellijke behoefte
bevrediging en het ontlopen van pijn en 
ongemak centraal staan. Als gevolg daar-
van is hun lichamelijke conditie zwak. Het 
werken aan de lichamelijke conditie door 
regelmatig te leven, gezond te eten en 
regelmatig te sporten is dan ook één van 
de eerste doelen in de therapie. Het is een 
doel dat motiverend kan werken omdat 
het past in de cultuur (er verzorgd uitzien) 
en omdat men vaak op vrij korte termijn 
een vooruitgang kan zien. Het positieve 
effect van sportactiviteiten op korte termijn 
ondervinden en zien, is erg belangrijk.

Sportprojecten binnen onze werking zijn 
in het verleden ontstaan door te zoeken 
naar innovatieve activiteiten die parallel 
met het therapeutisch programma konden 
bijdragen aan de bevordering van de inte-
gratie van de cliënten. Binnen de residen-
tiële programma’s bouwden we hiervoor 
verder op de reeds bestaande traditie om 
via deelname aan sportieve activiteiten 
naar buiten te treden. De Sleutel heeft 
dus als netwerk een ruime ervaring in het 
integreren van sportieve projecten in de 
programma’s van onze verschillende re-
sidentiële afdelingen. Dit gebeurde echter 
te veel ad hoc. In onze Therapeutische 
Gemeenschappen hebben we knowhow 
opgebouwd destijds via integratie van 
een zeilopleiding in het hulpverlenings-
programma, met fietsprojecten zoals De 
Ronde Van Vlaanderen, de bergtocht door 
de Pyreneeën, de fitopiste in ons crisis-
interventiecentrum. Vertaald naar de leef-
wereld/doelgroep van de minderjarigen de-
den we ervaring op in het RKJ te Eeklo met 
het Fitness project, in ons dagcentrum te 

Brugge via de samenwerking met voetbal-
club Cercle Brugge. In het Antwerpse liep 
een gelijkaardig project met Germinal 
Beerschot. Deze in het verleden binnen 
ons netwerk opgestarte sportinitiatieven 
hadden steevast een meerwaarde voor 
onze hulpverleningsprogramma’s (naar 
motivatie, therapietrouw,…). Deze acti-
viteiten werden echter te vaak gepland 
en uitgevoerd zonder kader, zonder echt 
gedragen visie inzake sport en therapie.

Kiezen voor een clean leven betekent 
niet alleen dat je geen middelen meer 
gebruikt, maar ook dat je kiest voor een 
andere levensstijl die niet verenigbaar 
is met gebruik van middelen. Dergelijke 
cleane levensstijl uitbouwen, vereist dat 
we veel aandacht besteden aan de manier 
waarop vrije tijd wordt ingevuld. Naast al 
de zaken die in ieders leven echt moeten, 
heeft men nood aan zingeving. Engage-
menten waar ze kunnen in opgaan en 
deugd aan beleven. Een bezigheid die hen 
in staat stelt om tijd en ruimte los te laten. 
In onze therapieën leren we mensen hun 
passies (her)ontdekken, een drive vinden 

1
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voor zaken die ze zelf graag willen doen, 
die hen ontspannen, ontlading bezorgen. 
Sport is een belangrijke hefboom om die 
vrije tijd op een plezierige en ontspannende 
manier een plaats te geven in het dagelijks 
leven van onze cliënten. Een invulling ge-
ven aan de gapende innerlijke leegte bij het 
wegvallen van de roes (waar sommige ver-
slaafden over klagen) doen we ook dankzij 
zingeving, het uitdiepen van waarden, 
het zich engageren in maatschappelijke 
bewegingen. Veel mensen zijn ‘zoekende’. 
Mensen hebben weinig houvast, maar 
krijgen een overaanbod van prikkels, 
alles lijkt mogelijk. Tegelijk is men steeds 
minder tevreden met wat er is. Dit is een 
maatschappelijk thema waar veel mensen 
op verschillende wijze mee worstelen. 
Sport is een middel om hierrond zaken in 
gang te zetten, om hiermee aan de slag te 
gaan. Sport kan de goesting in het leven als 
het ware bruisend voelbaar helpen maken.

Wat wilden we vooraf met dit project 
bereiken? Met dit project heeft De Sleutel 
een geïntegreerd beleid op vlak van sport 
uitgewerkt. Welk verbindingspunten zien 
we tussen sport en ons hulpverlenings-
aanbod? Hoe kan sport bijdragen tot 
maatschappelijke re-integratie?

De beoogde effecten waren:

Primair:

- re-integratie in de maatschappij: via sport 
makkelijker kunnen aansluiten bij de 
maatschappij

- gezondheidsbevordering: sport om het li-
chaam weer gezond te krijgen / beheerst 
omspringen met sport: niet alles in 1 keer 
maar opbouwen.

- vrije tijdsbesteding: op een zinvolle ma-
nier vrije tijd invullen.

Secundair: 

- motivatie versterken voor het volgen van 
het hulpverleningsprogramma

1.1 Sportproject: project dat mensen 
die een verslaving overwonnen hebben 
terug aan het sporten wil krijgen1
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het aanwezige sportaanbod 
professionaliseren in De 
Sleutel: de sportontdekking 
en sportbeleving op struc-
turele manier inbedden in 
de standaard programma’s 
van de residentiële en 
ambulante groepsprogram-
ma’s van De Sleutel. We 
onderzoeken hiervoor welke 
sporten geschikt zijn voor 
de doelgroep van De Sleutel, 
rekening houdend met:
- sporten waar mensen met 

een verslavingsprobleem 
na de programma’s auto-
noom mee verder kunnen

- mogelijkheden van resi-
dentiële en ambulante 
afdelingen ;

- mogelijkheden in groeps-
programma vs. individuele 
therapie (ambulant) ;

- onderzoeken van mo-
gelijkheid inbedden van 
sport als instapmodule ;

- mogelijkheden tijdens het 
nazorgprogramma.

drempels wegwerken 
waardoor onze doelgroep 
vlot aansluiting kan vinden 
bij het reguliere sportaan-
bod zodat ze sport op een 
duurzame manier leren 
integreren in hun levensstijl 
en een vaste plek weten te 
geven binnen hun vrijetijds-
besteding. Hiervoor gaan 
we een netwerk uitbouwen 
van sportprofessionals 
die ons helpen om onze 
doelgroep te begeleiden bij 
de sportuitoefening in de 
verschillende regio’s waar 
De Sleutel zich situeert.

de verworven expertise 
structureel inbedden in 
onze reguliere werking. 
We planden om dit ook 
ruim te dissemineren naar 
de sector van de geeste-
lijke gezondheidszorg en 
de jeugdhulp. Naast de 
organisatie van een groot 
afsluitend sportevenement 
planden we de ruime 
bekendmaking van onze 
methodiek, de goede prak-
tijk (draaiboek) binnen de 
drughulpverlening, de gees-
telijke gezondheidszorg en 
de jeugdsector.

Doelstellingen van het project:

De algemene doelstelling van het sportproject was het stimuleren en faciliteren van 
individuele sportbeleving als zinvolle vrije tijd tijdens en vooral ná het drughulpver-
leningsprogramma. De vraag die we hier willen beantwoorden is de volgende: hoe 
kunnen we mensen met een verslavingsprobleem stimuleren zodat ze na een intensief 
behandelprogramma op een duurzame manier kiezen voor een gezonde levensstijl 
waarin sport en beweging een belangrijke plaats innemen? En via welke indicatoren 
kunnen we dit objectiveren. In het licht hiervan willen we:

Bij de uitvoering van dit sportproject - dat werd uitgevoerd 
in nauwe samenwerking met de afdeling Sport van het 
Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media - werden ook 
externe partners betrokken. Zo werd samengewerkt met 
o.m. Psylos, de Vlaamse Federatie voor sport en recreatie 
in de geestelijke gezondheidszorg en met de Vakgroep 
bewegings- en sportwetenschappen (onder leiding van 
Professor Cardon) van de Universiteit Gent.

1.1 Sportproject: project dat mensen 
die een verslaving overwonnen hebben 
terug aan het sporten wil krijgen1
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1.2 Handleiding draaiboek

Dit draaiboek is opgesteld voor organisa-
ties die interesse hebben om een duur-
zaam sportbeleid binnen hun werking te 
implementeren. Het is een overzicht van 
de goede praktijken, de drempels en de 
valkuilen die De Sleutel heeft ondervonden 
gedurende een tweejarig sportproject.

Het is zodanig opgesteld dat de verschil-
lende fases van de opbouw van het project 
(de gevolgde weg) duidelijk zijn.

Het is een praktische gids met de nodige 
informatie om een gelijkaardige sportwerk-
ing op te zetten in een andere organisatie. 
Er wordt weergegeven welke accenten er 
gelegd werden. Er wordt ook voldoende 
aandacht besteed aan de evaluatie van de 
gekozen werkvormen en de mogelijkheden 
naar de toekomst.

Eerst wordt algemene info gegeven. In 
hoofdstuk 2 wordt De Sleutel kort toegelicht. 
Het volgend hoofdstuk behandelt de visie op 
sport. Hoofdstuk 4 geeft weer hoe de invulling 
van het sportproject tot stand kwam.

Vanaf hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de 
gekozen pistes. In hoofdstuk 5 wordt de 
sportwerking binnen de afdelingen van 
De Sleutel besproken. In hoofdstuk 6 wordt 
de link met het reguliere circuit uitgelegd en 
hoe we de nazorg beschouwen. Hoofdstuk 7 
gaat dan nog in op het sportevenement.

Hoofdstuk 8 bespreekt welke acties er onder-
nomen werden om de opgezette sportwerking 
(en het element ‘sport en bewegen’) te ver-
ankeren binnen de structuur van De Sleutel.

Hoofdstuk 9 bespreekt nog de belangrijkste 
partners binnen dit project. 

Hoofdstuk 10 geeft een algemene evaluatie 
van het sportproject weer en gaat dieper in 
op positieve en negatieve effecten en gaat na 
wat voor verbetering vatbaar was. 
Hoofdstuk 11 gaat tenslotte in op de toe-
komst. Welke bezorgdheden zijn er? Wat is het 
ideale scenario? Wat is nodig om de sportwerk-
ing in de toekomst verder uit te bouwen? 

1

In dit draaiboek worden de afdelingen van De Sleutel dikwijls 

afgekort. De afkortingen worden hieronder verduidelijkt:

- DCBG: Dagcentrum Brugge 

- DCG: Dagcentrum Gent

- DCA: Dagcentrum Antwerpen

- DCM: Dagcentrum Mechelen

- RKJ: Residentieel Kortdurend Jongerenprogramma (Eeklo)

- CIC: Crisisinterventiecentrum (Wondelgem)

- TGG: Therapeutische Gemeenschap Gent

- TGM: Therapeutische Gemeenschap Merelbeke

- SW: Sociale Werkplaats (Gent of Antwerpen)

Indien er nog onduidelijkheden of vragen 
zijn, neem dan contact op met
Robrecht Keymeulen of Thomas Sintobin:

Robrecht Keymeulen
robrecht.keymeulen@fracarite.org
09/210 87 32

Thomas Sintobin
sport.desleutel@fracarita.org
09/210 87 36
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[De Sleutel

2
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De Sleutel situeert zich binnen de gezondheidszorg en richt zich naar mensen met 
drugproblemen en risicogroepen met een aanbod van preventie, crisisopvang, ambulante en 
residentiële hulpverlening en werkgelegenheid in Vlaanderen. Geloof in de meerwaarde van 
een drugvrij leven is onze drijfveer. Vanuit dit geloof helpen we de cliënt zich zelf optimaal te 
realiseren en zich te re-integreren in de samenleving. Wij kiezen er voor om verandergericht 
te werken in samenspraak met elke cliënt.

Deze geografische spreiding zorgt ervoor 
dat veel overleg moet plaatsvinden om 
nieuwe zaken te implementeren. Daar-
door vraagt dergelijk sportproject de 
nodige tijd om vorm te krijgen. De vele 
afdelingen van De Sleutel bieden echter 
ook kansen. Zo kunnen diverse ideeën in 
verschillende omgevingen uitgetest en 
geëvalueerd worden. Op deze manier is 
dit sportproject een zeer nuttige en 
leerrijke ervaring.

Meer info over De Sleutel is te vinden op 
www.desleutel.be. 

2

Dagcentrum Antwerpen

Dagcentrum Gent

Dagcentrum Brugge RKJ Eeklo

CIC Wondelgem
TG Merelbeke

TG Gent Dagcentrum Mechelen
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[Visie op sport en bewegen

3
Een einddoel van onze drughulpverlening is de re-integratie in de maatschappij. 
Een manier waarop we dit doel in praktijk omzetten, is aanleren van een alternatieve 
levensstijl. We willen een levensstijl waarin alle activiteiten in functie staan van drug-
gebruik ombuigen naar een levensstijl die gebaseerd is op waarden en normen. 
Hierbij zien we sport als een belangrijk hulpmiddel.

Hoewel iedereen weet wat met sport 
bedoeld wordt, is het moeilijk om hiervan 
een eenduidige definitie te geven. De term 
evolueert immers continu om nieuwe 
activiteiten die men als sport ervaart 
onder deze noemer te brengen. Volgens 
het decreet ‘Sport voor Allen’ wordt onder 
sport, activiteiten verstaan die individueel 
of in ploegverband worden beoefend met 
een competitief of recreatief karakter en 
waarbij de fysieke inspanning centraal 

staat. Uitgaande van deze definitie kiest 
De Sleutel ervoor om vooral het recre-
atieve karakter van sport te benadrukken. 
Natuurlijk zit ook het competitieve aspect 
van sport vervat in onze sportwerking, 
maar aangezien wij sport voornamelijk 
inzetten om duurzame sociale effect-
en te bereiken (e.g., re-integratie in de 
maatschappij), spreekt het voor zich dat 
competitie geen doel op zich is.
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Sport bezit een aantal belangrijke eigen-
schappen. Zo werkt sport positief in op de 
algemene gezondheid en de lichamelijke 
conditie van een individu. Verder verlaagt 
sport de stressgevoeligheid, verhoogt het 
de mentale weerbaarheid en creëert het 
een positief zelfbeeld. Ook op het sociaal 
functioneren van een individu heeft sport 
invloed. Zo draagt sport bij tot sociale 
interacties, leert het mensen sociaal aan-
vaardbaar gedrag vertonen op vlak van fair 
play, loyaliteit, regelgeving, hiërarchie en 
bij het uiten van bedenkingen, opmerkin-
gen en gevoelens. Sport leert de mensen 
samenwerken en draagt bij tot teamvorm-
ing. Daarenboven bevordert sport de mob-
iliteit van mensen en moedigt het mensen 
aan om grenzen te verleggen. Verder is 
sport een plezierige en ontspannende 
activiteit die intrinsiek motiveert.

De Sleutel kiest er daarom voor om het 
element sport in het re-integratieproces 
van mensen met een drugsproblematiek 
te verankeren. Zo hanteert De Sleutel 
sport als een belangrijk middel om cliënten 
echt te leren loskomen van hun chronische 
en complexe druggebruik. De meeste van 
onze behandeltherapieën zijn verbaal en 
gericht op de expliciete, reflectieve syste-
men (bijvoorbeeld: praten over motivatie, 
praten over doelstellingen). Sport daaren-
tegen richt zich vooral op de impliciete 
systemen. Bovendien biedt sporten struc-
tuur en zorgt het voor ontlading; twee 
héél belangrijke elementen voor cliënten 
met een drugsproblematiek. Daarnaast 
erkent De Sleutel sport als een waardevol 
middel om de vrije tijd, waarmee cliënt-
en zowel tijdens als na een behandeling 
geconfronteerd worden, zinvol in te vul-
len. Wie chronisch verslaafd was, spen-
deerde immers een zeer groot deel van 
zijn tijd en energie aan drugs verwerven, 
consumeren en onder invloed zijn. Der-
halve voorziet De Sleutel niet louter in een 
‘sport-therapeutisch’ aanbod, maar ook in 
een sportaanbod om de vrije tijd tijdens 
en na een behandeling zinvol in te vullen. 
Daarenboven wordt bij de cliënten een 
mentaliteitswijziging beoogd ten aanzien 
van sport, zodat ze het belang van sport 
erkennen en het een structurele plaats leren 
geven in hun leven. Kortom, De Sleutel 
hanteert o.m. sport als een belangrijk 
middel in het verwerven en behouden van 
een cleane en prettige levensstijl. 

Waarom willen we nu net sport promoten?

3
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We waken over de kwaliteit van onze 
sportwerking en houden rekening met 
de bestaande ‘evidence-based’ richtlijnen 
betreffende sport binnen de verslavings-
problematiek. Onze sportwerking voldoet 
dan ook aan een aantal belangrijke criteria:

We bieden een zo breed 
mogelijke waaier aan 
recreatieve sporten aan 
(i.e., van individuele- tot 
teamsporten, van typische 
mannensporten tot meer 
vrouwensporten,…). Op 
die manier proberen onze 
cliënten verschillende 
sporttakken uit en kunnen 
ze voor zichzelf uitmaken 
wat ze graag en/of minder 
graag doen. 

Tijdens onze sportsessies 
streven we naar succes-
ervaring(en) bij elke cliënt. 
Elke cliënt moet met andere 
woorden de mogelijkheid 
krijgen om op zijn/haar 
tempo vooruitgang te 
boeken.

Van alle therapeuten wordt 
verwacht dat ze zowel 
binnen het ‘sport-thera-
peutische’ luik als binnen 
het concept ‘zinvolle 
vrijetijdsinvulling’ de 
cliënten stimuleren tot 
sportparticipatie. 

We doen een beroep op 
kwalitatief geschoolde 
sportlesgevers voor het 
begeleiden van de sport-
sessies. De begeleiders 
(i.e., de groepswerkers) 
staan dus niet zelf in voor 
het geven van de sport, 
maar zorgen wel voor een 
veilige context. 

Om bovenstaande criteria te hanteren en 
het element sport stabiel in te bedden in 
de reguliere werking van De Sleutel wordt 
een passende organisatiestructuur op-
gezet. Daarnaast zal structureel worden 
samengewerkt met sportprofessionals en 
sportclubs/centra om drempels weg te 
werken waardoor onze doelgroep vlotter 
aansluiting kan vinden bij het reguliere 
sportaanbod.

3
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[Start project

4
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4.1 Netwerk binnen de sleutel

Voor de start van het sportproject werd 
een netwerk binnen De Sleutel opgezet. 
Hiervoor werd in elke afdeling een con-
tactpersoon aangeduid die fungeerde als 
‘sportpromotor’. Deze sportpromotoren 
waren tevens de aanspreekpunten voor 
de projectmedewerker sport.

Centraal werd dit project opgevolgd door 
de directeur zorgverlening, beleidsmede-
werker behandeling en stafmedewerker 
communicatie en projecten. Het sport-
project werd gedragen en ondersteund 
door het bestuur.

De sportpromotoren vormen samen 
met de centrale opvolging de werkgroep 
sport. Deze werkgroep komt vier keer per 
jaar samen. Het doel van deze interne 
werkgroep is om het sportproject vorm 
te geven en feedback te verzamelen over 
de opgezette sportwerking, advies tot 
verbetering verkrijgen en ondersteuning 
bieden voor de verdere uitwerking.

4.2 Netwerk buiten de sleutel

Voor de opvolging van dit sportproject 
én om expertise uit de sportwereld en de 
academische wereld binnen te brengen 
werd een externe stuurgroep opgericht. 
Deze stuurgroep kwam gedurende 2 jaar 
elk kwartaal samen.

Leden van de stuurgroep:

- Beleidsmedewerkers van het agentschap 
Sport Vlaanderen (vroegere Departement 
Sport)

- Raadgever sport van de Vlaams minister, 
bevoegd voor sport

4

- Hoogleraar van de Universiteit Gent, Vak-
groep Bewegings- en Sportwetenschappen

- Clubondersteuner en/of sporttechnisch 
coördinator van Psylos, sportfederatie ggz

- Directeur Zorg, De Sleutel

- Beleidsmedewerker behandeling, 
  De Sleutel

- Stafmedewerker communicatie en 
  projecten, De Sleutel

- Projectmedewerker sport, De Sleutel
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4.3 Literatuurstudie 

Bij de start van het project werd eerst een 
literatuurstudie gedaan naar good prac-
tices binnen dit domein. Er is nog niet veel 
onderzoek gedaan om de invloed van sport 
na te gaan op verschillende vlakken die be-
trekking hebben op de specifieke doelgroep 
(personen met een drugproblematiek).

Er is echter wel positieve evidentie dat sport 
een positief effect zou hebben op diverse 
zaken (bv. herval, craving, depressie, posi-
tief welzijn…), maar dit is nog onvoldoende 
wetenschappelijk onderbouwd. In bijlage 1 
zit een samenvatting van de voornaamste 
resultaten uit de literatuurstudie. 

4

4.4 Bevragen van de cliënten

Om de sportwerking zoveel mogelijk af te stemmen op de wensen en noden van de doelgroep 
werd een vragenlijst afgenomen bij de cliënten van de verschillende afdelingen van De Sleutel. 
De vragenlijst is te vinden in bijlage 2.

4.4.1 Vragenlijst 

Resultaten

- Hoofdzakelijk mannelijke populatie 
(+-92%) 

- 83% percipieert zijn lichamelijke 
  conditie als matig – goed
- Duidelijk chronische problematiek
- Positieve attitude ten opzichte van sport
- Grootste groep in contemplatie-
  preparatie fase ten opzichte van het 

sporten. Ze realiseren zich dat sport 
belangrijk is en ze hebben er wel 
interesse in, maar ze moeten het nog 
georganiseerd krijgen en de effectieve 
stap zetten tot deelname 
  -> vooral ‘motivatie-werk’ te doen

- 83% was ooit aangesloten bij sport-
club, 50% weet zeker dat ze zich ooit 
terug gaan aansluiten

- Benefits van sport: conditie verbetert, 
spieren versterken, maakt mij fitter, 
uitleven, gezondheid verbetert

- Barrières t.o.v. sport: drugs, persoon-
lijke problemen, gebrek aan tijd, ge-
brek aan energie, gebrek aan doorzet-
tingsvermogen

- Barrières t.o.v. sportclub: financieel, 
andere mensen, gebruik, tijdsgebrek, 
blessure

- 70% heeft interesse in initiatielessen, 
85% heeft interesse in een individu-
eel fitnessprogramma en 72% heeft 
interesse in een individuele toeleiding 
naar een sportclub

- Top 10 sporten: voetbal, fitness, lopen, 
volleybal, basketbal, badminton, tafel-
tennis, boksen, vechtsport, fietsen com-
binatie van individuele- en teamsporten.

- Voldoende lichamelijke activiteit hangt af 
van: sociale steun, doorzettingsvermo-
gen, het hebben van een sportuitrusting 
en de attitude ten opzichte van sport.

Een uitgebreid overzicht van de resultaten 
van de vragenlijst is te vinden in bijlage 3.

Een opsomming van de belangrijkste bevin-
dingen uit de analyse van de vragenlijsten:
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Het analyseren van een probleem is de eerste stap op weg naar de oplossing ervan. Hoewel het 
verleidelijk is om bij problemen direct over mogelijke oplossingen na te denken, is het veel beter 
om eerst na te denken over het probleem op zich. Met andere woorden, waarom is de situatie 
anders dan wat je wilt of verwacht? Wat gebeurt er dat niet zou moeten gebeuren en wat 
gebeurt er niet wat wel zou moeten gebeuren? Wat is er echt aan de hand? Pas na een grondige 
probleemanalyse kunnen passende oplossing bedacht worden. Met betrekking tot het sportproject 
stellen we ons de vraag hoe het zit met de sportwerking binnen de verschillende afdelingen van 
De Sleutel. Wat volgt is een oplijsting van problemen waarmee de sportwerking van De Sleutel 
te kampen heeft en die de sportwerking binnen De Sleutel in negatieve zin beïnvloeden.

4

Infrastructuur (~ binnenaccommodatie)

Omschrijving
De Sleutel beschikt niet over de nodige 
infrastructuur (~ binnenaccommodatie) 
om een duurzame sportwerking uit te 
bouwen. De ruimtes/lokalen waarover 
men beschikt zijn vaak te klein en lenen 
zich niet voor sport (e.g., gladde onder-
grond). In sommige afdelingen is er zelfs 
geen ruimte voorzien om te sporten (i.e., 
DCA). Ook de afwezigheid van douches en 
kleedkamers vormt een groot probleem.

Gevolg
Om de sportwerking verder uit te bouwen en 
te professionaliseren is men genoodzaakt 
om op locatie te gaan sporten. Men zal 
beroep moeten doen op de sportzalen 
en –lokalen in de buurt van de afdelingen. 
Een oplijsting van dergelijke sportzalen 
en –lokalen in de buurt van de afdelingen 
dringt zich bijgevolg op.

1 2
Aanbod aan sporten

Omschrijving
Het sportaanbod dat geïntroduceerd wordt 
is heel beperkt. Dit aanbod beperkt zich 
hoofdzakelijk tot voetbal, volleybal, basket-
bal, tafeltennis en fitness. Daarnaast hangt 
het sportaanbod vaak vast aan personen bin-
nen teams met deze specifieke interesse. Bij 
het wegvallen van deze sportieve krachten 
valt er een leemte. Ook opportuniteiten 
bepalen vaak welk sportaanbod geïmple-
menteerd wordt.

Gevolg
Om de sportwerking verder uit te bouwen en 
te professionaliseren is men genoodzaakt om 
een brede waaier aan sporten aan te bieden 
volgens een welbepaalde systematiek. Het 
is de taak van de sportwerking om cliënten 
tijdens de behandeling met verschillende 
sporttakken in contact te brengen. 
Initiatielessen, gegeven door professioneel ge-
schoolde lesgevers (extern), in verschillende 
sporttakken vormen een mogelijke oplossing 
voor dit probleem. Enkel zo zal de cliënt kun-
nen bepalen welke sporttak(ken) hem liggen 
en kan doorstroom naar reguliere sportclubs 
gefaciliteerd worden. Een oplijsting van 
voorkeuren van cliënten betreffende sport-
takken en verdere details (i.e., intensiteit,
type sport,…) dringt zich bijgevolg op.

4.5 Probleemanalyse sportwerking De Sleutel
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Geen professionele begeleiding 
(Begeleider vs. Lesgever)

Omschrijving
In verschillende afdelingen zien we heel 
vaak dat de begeleider ook optreedt/fun-
geert als ‘sportlesgever’. De begeleiders 
zijn daar echter niet voor opgeleid. Deze 
probleemstelling heeft ook zijn aandeel 
in andere problematieken:

- Ontstaan van blessures tijdens het sporten
- Gebrekkige opbouw/structuur van een 

sportmoment
- Gebrek aan vooruitgang/motivatie

Blessures tijdens het sporten
Omschrijving

In verschillende afdelingen (e.g., 
TGG, TGM, CIC) kampt men vaak met 
blessures ten gevolge van het sporten. 
Oorzaken van dergelijke blessures zijn:

- Grenzeloosheid van de doelgroep (ken-
merk doelgroep)

- Beperkt lichaamsbewustzijn
- ‘Niet willen onderdoen’ voor de andere ~ 

‘image-building’
- Ontbreken van sporttechnische feedback

Probleemanalyse sportwerking De Sleutel
4
3

Structuur/opbouw van een sportmoment
Omschrijving

De structuur/opbouw van een sport-
moment is niet altijd wat het zou moeten 
zijn. Vaak ontbreekt een goede opwarming, 
wordt er tijdens de kern van het sportmo-
ment hoofdzakelijk een wedstrijdje gespeeld 
en ontbreekt elke vorm van cooling down. 
Dit alles is voornamelijk een gevolg van 
voorgaand probleem, namelijk dat de bege-
leider ook fungeert als lesgever/trainer. 

Gevolg
Om de sportwerking verder uit te 
bouwen en te professionaliseren is 
men genoodzaakt om met professioneel 
geschoolde lesgevers te werken die de 
cliënten tijdens het sporten begeleiden. 
Men kan hierbij een beroep doen op 
Vlabus (~ poule van professioneel ge-
schoolde lesgevers, zie www.vlabus.be). 
Daarnaast zal het belangrijk zijn om 
cliënten kennis bij te brengen met betrek-
king tot veilig sporten ~ educatie van de 
doelgroep (e.g., opbouw van een train-
ing). Binnen deze context zal het ook 
belangrijk zijn om educatie/vorming naar 
de begeleiders toe te voorzien. Bloso en 
VTS kunnen hieraan bijdragen (e.g., opleid-
ing Bewegingsanimator, zie www.bloso.be). 
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Sportuitrusting Kenmerken groep

Omschrijving
Heel wat cliënten beschikken niet over 
een goede sportuitrusting (i.e., kledij, 
schoenen,…). 

Gevolg
Om de sportwerking verder uit te bouwen en 
te professionaliseren is men genoodzaakt 
om per afdeling een aantal sportoutfits te 
voorzien. Budget hiervoor is reeds be-
groot in het project. Belangrijk hierbij is 
dat de uitrusting niet voorzien wordt met 
een opschrift van ‘De Sleutel’ dit in functie 
van het bewerkstellingen van het over-
koepelende doel van het project, namelijk 
re-integratie in de maatschappij 
(~ stempel vermijden).

Omschrijving
In sommige afdelingen zetelt soms een 
heel kleine groep (i.e., 2 é 3 cliënten). 
Bovendien is het vaak een komen en gaan 
van cliënten. Dit brengt consequenties 
met zich mee betreffende de invulling/
optimalisatie van de sportwerking binnen 
De Sleutel (~ ploegsporten).

Gevolg
Probleem van instroom dient op een an-
der niveau aangepakt te worden. Wel dient 
gekeken te worden naar alternatieven om 
de gevolgen van het probleem met betrek-
king tot de sportwerking aan te pakken/
te verhelpen. Samen sporten met andere 
(sociale) organisaties (e.g., buurtsport) 
kan een oplossing bieden. Zie principe 
samenwerking DCB en Cercle Brugge.

Schema probleemanalyse:

Probleemanalyse sportwerking De Sleutel
4
4 5

Aanbod aan sporten

Kenmerken groepInfrastructuur

Sportwerking De Sleutel

Sportuitrusting
Geen professionele 
begeleiding

Blessures 
Structuur sportmoment 
Vooruitgang/motivatie 



21

Bij de start van het project werden (op basis van het literatuuronderzoek, de resultaten van de 
vragenlijst, de probleemanalyse van de sportwerking en de feedback van de externe stuurgroep 
en de interne werkgroep) drie pistes opgesteld voor de invulling van dit sportproject (zie hier-
onder een korte beschrijving, in hoofdstuk 5 en 6 wordt er dieper op ingegaan). Gedurende 
het project werden enkele aanpassingen gedaan en bleef de sportwerking evolueren. 

Piste 1: Oprichten sportclubs

Voordelen sportclub:

- Duidelijke ‘sport-structuur’ die ons toe-
laat het element sport te verankeren in 
de werking van De Sleutel

- Goedkoper gebruikerstarief in stedelijke 
accommodaties (na erkenningsaanvraag 
bij een gemeentelijke sportdienst)

- Hogere prioriteit bij toewijzing accom-
modaties (na erkenningsaanvraag bij 
een gemeentelijke sportdienst) 

- Goedkoper tarief bij aanvraag 
 sportlesgevers via Vlabus

- In aanmerking komen voor: subsidies, 
logistieke en promotionele 

 ondersteuning,…

- Gezondheidsvoordelen (fysiek, sociaal 
en psychisch)

- Via de sportclub kunnen we het aan-
tal sporten waarmee de (ex-)cliënten 
kennismaken verhogen, het aantal 
professioneel begeleide sportsessies 
maximaliseren en de doorstroom naar 
het reguliere sportcircuit faciliteren.

Dubbele sportwerking:

- Settingsgerichte sportwerking:
- Initiatielessen in de verschillende 

afdelingen 

- Gekwalificeerde sportlesgevers
  Ratio 3:1 -> 3 bekende sporten gevolgd 

door 1 minder bekende sport 
 (vb. oriëntatieloop, aikido,…)

- Elke sporttak -> +- 3 weken. Op deze 
manier zit er voldoende opbouw in de 
initiaties, waardoor er op technisch of 
tactisch vlak effectief iets wordt bijge-
leerd. Dit verhoogt het zelfvertrouwen.

- Overkoepelende sportwerking:
- Overkoepelend voor Gent en Brugge

- In functie van vrijetijdsinvulling

- Open voor iedereen (ambulant, 
 residentieel, ex-cliënten, familie, 
 vrienden,…)

- Verschillende sportactiviteiten 
 (wandeltocht, fietstocht, 
 initiatielessen,…)

- Mogelijkheid tot inschakeling van 
 leden in het organiseren/invullen van 

de overkoepelende sportwerking

- Uitwisseling trainers andere sportclubs 
i.f.v. doorstroom

4.6 Invulling sportproject

4
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Piste 2: Samenwerking met Buurtsport 
Antwerpen; voor het dagcentrum Antwerpen 
(DCA)

Deze samenwerking uit zich op drie 
domeinen: ter beschikking stellen van 
accommodatie/sportmateriaal, ter bes-
chikking stellen van sportlesgevers voor 
initiatielessen en vrijetijdsbemiddeling (~ 
1 op 1 toeleiding naar een sportclub).
Win-win situatie voor beide partijen.

Piste 3: SNS-pas (Sport Na School)

Via de Ziekenhuisschool -> SNS-pas voor 
de jongeren van het RKJ
Voordelen SNS-pas:

- Zeer ruim sportaanbod
- Jongeren beslissen zelf
- Deels geïncludeerd in het reguliere 
- sportlandschap
- Goedkoop sporten
- Bereikt groepen waarvoor drempel 
  te hoog is 

4
Invulling sportproject

4.7 Monitoring

Om de gekozen pistes te evalueren werden instrumenten ontwikkeld om te monitoren.

Het effect van de sportiniti-
aties in de Gentse afdelin-
gen (sportclub Xtra-Time), 
in dagcentrum Brugge én 
in dagcentrum Antwerpen 
(samenwerking met buurt-
sport Antwerpen) werden 
geëvalueerd aan de hand 
van de subjectieve evalu-
atieschaal (SEES). Deze 
werd zowel voor als na de 
sportinitiatie ingevuld. 
De SEES is te vinden in 
bijlage 4.

Er werd feedback verzameld 
over de sportinitiaties aan 
de hand van het feedback-
formulier. Dit is te vinden 
in bijlage 5.

Er werden ook frequentie-
lijsten bijgehouden om het 
aantal deelnemers aan de 
sportinitiaties te monitoren 
én om de effectiviteit van 
de aangekochte SNS-pas-
sen in het RKJ na te gaan.

Tijdens het project werd vooral feedback verzameld 
vanuit de cliënten, maar tussentijds werd ook rekening 
gehouden met bedenkingen, suggesties en opmerkin-
gen van begeleiders (zowel op de werkgroep sport als 
op een informele manier tussendoor) en sportlesgevers 
(regelmatig hun bevindingen opvragen, ze kregen ook 
de kans om na elke initiatie eventuele opmerkingen door 
te geven). Op het einde evalueerden we de pistes aan de 
hand van SWOT-analyses, ingevuld door de betrokken 
afdelingen (zie hoofdstuk 10).
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Sport en bewegen 
binnen de organisate5

Een belangrijke rode draad doorheen de volledige sportwerking is dat er steeds ingezet wordt 
op een breed sportaanbod dat de link maakt met het reguliere circuit.

Breed sportaanbod: 

Op deze manier proberen cliënten ver-
schillende sporttakken uit en kunnen ze 
voor zichzelf uitmaken wat ze graag of 
minder graag doen.

Link met het reguliere circuit: 

Zoveel mogelijk binnen de sportwerking 
is gericht naar een succesvolle re-inte-
gratie in de maatschappij. 
Hierbij enkele voorbeelden:

- In de sportinitiaties wordt de structuur 
van een training in het reguliere circuit 
gehanteerd (opwarming – techniek/
tactiek – toepassen in wedstrijdvormen 
– cooling down).

- We bieden hen een brede waaier sporten 
aan. Ze hebben al enige ervaring in be-
paalde sporttakken, waardoor de drempel 
wordt verlaagd om aan sportactiviteiten 
in het reguliere circuit deel te nemen.

Zoals hierboven reeds beschreven werd 
het sportproject ingevuld door drie 
pistes (oprichten sportclub, SNS-pas en 
samenwerking met buurtsport Antwerp-
en). Gedurende de uitwerking van deze 
pistes werden daar nieuwe initiatieven 
aan toegevoegd (zoals vrouwvriendelijk 
sportaanbod, samenwerking met Howest 
en Thomas More, diverse investeringen, 
opleidingen…). In dit hoofdstuk worden 
alle uitgewerkte pistes beschreven. In 
hoofdstuk 10 volgt een algemene 
evaluatie van de gekozen pistes.

- De aangeboden sporten zijn voor de 
cliënten haalbaar om te integreren in 
hun dagelijks leven (financieel, organisa-
torisch…).

- De SNS-activiteiten maken de link met 
het reguliere circuit.

- ...
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5.1 Oprichten sportclub

5.1.1 Inleiding

Om de sportwerking van De Sleutel 
beter te structureren werd een sportclub 
opgericht. De sportclub is in de eerste 
plaats verbonden aan De Sleutel, maar 
streeft als langere termijn doel de inte-
gratie in het reguliere sportlandschap na 
(~uitgroeien tot autonome sportclubs).

Binnen De Sleutel werd gekozen voor 
1 gemeenschappelijke naam, namelijk 
Xtra-Time. Dit wordt gespecifieerd door 
toevoeging van de locatie van de sport-
club: Xtra-Time Brugge en Xtra-Time Gent.

Xtra-Time bevordert de sportparticipatie van 
personen met een drugsverslavingspro-
blematiek en doet dit aan de hand van een 
kwalitatief sportaanbod met als doel voor 
elk van deze sporters een zo hoog mogelijke 
graad van re-integratie in de maatschappij 
te bekomen. Daarnaast streeft Xtra-Time 
naar gezondheidsbevordering via sport. 
Met andere woorden, sporten om het 
lichaam weer gezond te krijgen.

Xtra-Time creëert samen-
werkingsverbanden met het 
reguliere sportcircuit.

5

Xtra-Time wil personen met 
een drugsverslavingspro-
blematiek stimuleren tot 
een blijvende sportieve 
vrijetijdsbesteding op maat 
van eigen mogelijkheden 
en interesses en zo bij-
dragen tot een gezondere 
levensstijl.

Xtra-Time voorziet in een 
recreatief sportaanbod (~ 
omnisport) voor zowel 
personen in behandeling 
(individuele- en groepsbe-
handeling) als voor perso-
nen die een drughulpver-
leningsprogramma beëin-
digd hebben.

1 2 3
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5.1.2 Rechtsvorm

5.1 Oprichting sportclub

Bij het oprichten van een sportclub moet 
een rechtsvorm gekozen worden. Dit is de 
wettelijke vorm van een organisatie. Elke 
organisatie heeft te maken met rechten en 
plichten. Wie is er bijvoorbeeld verantwoor-
delijk wanneer een onderneming die in de 
schulden zit failliet wordt verklaard? En 
wie in de onderneming is verantwoordelijk 
voor de betaling van rente bij het afsluit-
en van een lening? Om al deze zaken te 
regelen, zijn er verschillende rechtsvormen 
in het leven geroepen. Elke rechtsvorm 
heeft zijn eigen regels. Deze regels gaan 
bijvoorbeeld over wie de verantwoordelijke 
is wanneer de organisatie schulden heeft, 
en wie de leiding in de organisatie heeft.

Het eenvoudigst is om te kiezen voor een 
feitelijke vereniging. Een omschakeling 
naar een vzw is op termijn steeds mogelijk. 
Zie hieronder voor meer informatie over 
een feitelijke vereniging.

Belangrijke opmerking omtrent de 
rechtsvorm van onze sportclubs!

Feitelijke verenigingen die een afdeling 
zijn van een vzw kunnen beroep doen 
op de aansprakelijkheidsverzekering 
en vrijwilligerspolis van die vzw. Wel 
wordt deze onderlinge verhouding best 
schriftelijk vastgelegd en ondertekend 
door beide partijen (~ uitgeklaard door 
Psylos vzw). Zie bijlage 6 voor een voor-
beeld van een dergelijk document.

5
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5.1.3 Interne organisatie

Horizontale sportclub-structuur Verticale sportclub-structuur

Een horizontale structuur splitst een 
sportclub op in verschillende eenheden 
door taken en functies te groeperen. 
Volgens een indeling naar functie kan een 
sportclub verschillende cellen hebben. 
Wij opteren voor een cel financiën, een cel 
ledenadministratie en een sportieve cel.

De verticale structuur van een sportclub 
toont de hiërarchische relaties tussen de 
medewerkers en onderscheidt functies 
vertrekkende van de top van de club tot 
aan de basis. Het is aan te raden te opteren 
voor een vlakke structuur (~ structuur met 
slechts enkele hiërarchische niveaus). Het 
kan zinvol zijn om de beslissingsbevoegd-
heid gedeeltelijk over te dragen aan de 
verschillende cellen. Zo wordt een gede-
centraliseerde sportclub gecreëerd.

5.1 Oprichting sportclub
5

Taakverdeling en functies binnen de sportclub

Functie:

Secretaris / 
penningmeester

- Het geven van leiding aan 
het bereiken van de doel-
stellingen die de vereni-
ging nastreeft.

- Het naleven van de on-
geschreven regels die in 
onze samenleving gelden.

- Het organiseren en leiden 
van vergaderingen. Hij 
zorgt er voor dat de be-
trokkenen tijdig de agenda 
en eventuele andere ver-
gaderstukken ontvangen.

- Het vertegenwoordigen 
van de vereniging naar 
buiten.

- Het tijdig innen en regis-
treren van alle financiële 
transacties van de vereni-
gingen.

- Het maken van overzich-
ten van de wijze waarop 
de gelden zijn besteed.

- De ledenadministratie.
- De verwerking van de in- 

en uitgaande post.
- Het maken en verspreiden 

van een verslag van verga-
deringen. 

- Het verzorgen van infor-
matie die onder de leden 
verspreid moet worden.

De voorzitter is verantwoor-
delijk voor een goede or-
ganisatie en communicatie 
binnen de vereniging en 
representeert de vereniging 
naar buiten.

De secretaris/penning-
meester zorgt voor de 
goede verwerking van de 
ledenadministratie en de 
inkomende en uitgaande 
post. Daarnaast draagt hij/
zij zorg voor alle financiële 
zaken.

Sportpromoter

- Het voorzien in een weke-
lijks sportaanbod 

- Het aanvragen van sport-
lesgevers en verlengen 
van deze aanvragen indien 
gewenst.

- Het aanvragen van spor-
taccommodatie en het 
verlengen van deze aanvra-
gen indien gewenst. 

- Het annuleren van spor-
taccommodatie. 

- Het aanvragen van sport-
materiaal (~ uitleendienst) 
indien gewenst.

- Het waken over de kwali-
teit van het sportmateriaal 
van de sportclub en indien 
nodig nieuw materiaal 
aankopen.

- …

Voorzitter

Taken:

De sportpromotor is 
verantwoordelijk voor het 
sportieve luik.
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5.1.4 Aansluiting sportfederatie

Als sportclub is het om diverse redenen 
zinvol om aangesloten te zijn bij een 
erkende sportfederatie. De sportfederaties 
helpen clubs onder meer met volgende 
zaken:

- Verzekering van clubleden
- Organiseren van wedstrijden, 
  competities of stages
- Hulp bij ledenadministratie
- Info- en adviesverstrekking
- Ledenwervingsacties en sportpromotie
- Vorming van trainers en andere 
  medewerkers.

Aansluiting bij een sportfederatie is bij-
voorbeeld dikwijls een vereiste om erkend 
te worden door de stad/gemeente als 
sportvereniging.

Xtra-Time is hiervoor aangesloten bij Psy-
los, de Vlaamse Federatie voor Sport en 
Recreatie in de Geestelijke Gezond-
heidszorg. Specifieke info over de aanslu-
iting bij Psylos is te vinden via

5.1.5 Erkenning stad/gemeente

In stedelijke en gemeentelijke contexten 
kan het interessant zijn om de aanvraag 
in te dienen om erkend te worden als 
sportvereniging. Hieraan zijn een aantal 
belangrijke voordelen verbonden:

Voorbeeld: Xtra-Time Gent is erkend 
als Gentse sportvereniging. In Gent 
kunnen verschillende erkenningen 
aangevraagd worden. 
Meer info is te vinden via 
https://stad.gent/sport/clubs/infor-
matie-voor-gentse-sportclubs/erken-
ning-sportvereniging

Contactgegevens en andere info hierover 
is te vinden via 
http://www.bloso.be/Subsidiering/
sportfeds_VSF_OSV/Contactgids/
Pages/default.aspx

5.1 Oprichting sportclub
5

http://www.psylos.be/content/lidmaatschap-2013.

- Goedkoper gebruikerstarief in stedelijke 
accommodaties 

- Hogere prioriteit bij toewijzing accom-
modaties

- Goedkoper tarief bij aanvraag sportles-
gevers via Vlabus

- In aanmerking komen voor: subsidies, lo-
gistieke en promotionele ondersteuning,…
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5.1.6 Voordelen sportclub

Een sportclub biedt een duidelijke 
‘sport-structuur’ aan die toelaat het ele-
ment sport te verankeren in de werking 
van de organisatie.

Als erkende sportclub kan je enkele voor-
delen genieten (zie hierboven, punt 5.1.5).

Een sportclub laat toe een duidelijke 
taakverdeling toe te passen. Deze tak-
en kunnen opgenomen worden in de 
taakomschrijving van de verschillende 
medewerkers. Dit komt tevens het inbed-
den van sport in de werking van de organ-
isatie ten goede.

Via de sportclub kan men het aantal 
sporten waarmee de (ex)-cliënten kennis-
maken verhogen, het aantal professioneel 
begeleide sportsessies maximaliseren en 
de doorstroom naar het reguliere sportcir-
cuit faciliteren.

5.1 Oprichting sportclub
5

5.1.7 Nadelen sportclub

Het oprichten van een sportclub brengt 
heel wat extra administratie met zich mee:

- De sportfederatie moet een up-to-date 
ledenlijst hebben. Voorbeeld: Bij Psylos 
moet twee keer per jaar een ledenlijst 
doorgegeven worden.

- Elk jaar moet een lidgeldbijdrage betaald 
worden aan de sportfederatie, afhanke-
lijk van het aantal aangesloten leden. Dit 
is een extra administratieve taak, maar 
geen financiële last. Dankzij goedkoper 
tarief voor het gebruik van sportaccom-
modaties en van sportlesgevers, zal dit 
op jaarbasis financieel voordeliger zijn.

- Om door de stad/gemeente erkend te 
worden als sportvereniging, zal de secre-
taris jaarlijks een herinnering ontvangen 
om een nieuwe aanvraag in te dienen. 
Hiervoor zal een up-to-date ledenlijst 
moeten doorgestuurd worden.

- Nieuwe cliënten die deelnemen aan de 
sportinitiaties zijn automatisch lid van 
de sportclub en dus ook van de sportfe-
deratie. Bij het doorgeven van ledenlijs-
ten worden bepaalde persoonsgegevens 
doorgegeven. In De Sleutel moet de pri-
vacy hierbij strikt gerespecteerd worden. 
Het is belangrijk dat cliënten geïnfor-
meerd worden over deze aansluiting. 
Het document in bijlage 7 wordt in De 
Sleutel bij het intakegesprek meegege-
ven ter kennisgeving. Dit zorgt opnieuw 
voor wat extra administratie.

- Elk jaar moeten de sportaccommodaties 
opnieuw gereserveerd worden.

- De lesgevers moeten betaald 
 en geïnformeerd worden.
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5.1.8 Inhoud sportinitiaties

5.1 Oprichting sportclub
5
We waken over de kwaliteit van onze sportwerking en 
houden rekening met de bestaande ‘evidence-based’ 
richtlijnen betreffende sport binnen de verslavings-
problematiek. Onze sportwerking (o.v.v. sportinitiaties) 
voldoet dan ook aan een aantal belangrijke criteria:

We bieden een zo breed 
mogelijke waaier aan 
recreatieve sporten aan 
(i.e., van individuele- tot 
teamsporten, van typische 
mannensporten tot meer 
vrouwensporten,…). Op 
die manier proberen onze 
cliënten verschillende 
sporttakken uit en kunnen 
ze voor zichzelf uitmaken 
wat ze graag en/of minder 
graag doen.

Tijdens onze sportsessies 
streven we naar succes-
ervaring(en) bij elke cliënt. 
Elke cliënt moet met andere 
woorden de mogelijkheid 
krijgen om op zijn/haar tem-
po vooruitgang te boeken.

We doen een beroep op 
kwalitatief geschoolde 
sportlesgevers voor het 
begeleiden van de sportses-
sies. De begeleiders (i.e., de 
groepswerkers) staan dus 
niet zelf in voor het geven 
van de sport, maar zorgen 
wel voor een veilige context.

De sportinitiaties worden 
gegeven gelijkaardig aan 
een training in het reguliere 
circuit (opwarming – tech-
niek/tactiek – toepassen 
in wedstrijdvorm – cooling 
down). Op die manier 
wordt een eerste stap 
richting re-integratie gezet.

Van alle therapeuten wordt 
verwacht dat ze zowel 
binnen het ‘sport-therapeu-
tische’ luik als binnen het 
concept ‘zinvolle vrijetijdsin-
vulling’ de cliënten stimule-
ren tot sportparticipatie.

De sportinitiaties gaan 
niet door tijdens de school-
vakanties. In deze periodes 
is het zeer moeilijk om 
professionele lesgevers te 
vinden en een beschikbare
sportaccommodatie te 
reserveren (onder andere 
wegens sportkampen).

In de sportinitiaties streven we naar een 
ratio 3:1 (i.e., 3 bekende sporten gevolgd 
door 1 minder bekende sport) en een 3-tal 
sessies per sporttak. Om te weten welke
sporten aangeboden kunnen worden 
aan de cliënten, kan steeds een beroep 
gedaan worden op onderstaande ‘top 
10/15 van sporten’. Deze rangschikkingen 
werden samengesteld op basis van een 
bevraging bij de cliënten van De Sleutel 
(zie 4.4 Bevragen van de cliënten) en 
sluiten dus aan bij hun voorkeuren. 
Ook een oplijsting van een aantal minde-
re bekende sporten kan je op de volgende 
pagina terugvinden.

1

2 3

4 5 6

7
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5.1 Oprichting sportclub
5

Top 10 van sporten 
~ jongeren

Voetbal
Fitness
Lopen
Volleybal
Basketbal
Badminton
Ping-pong
Boksen

Vechtsport
Fietsen
Hockey
Zwemmen
Squash
Tennis
Kickboks

Voetbal
Fitness
Basketbal
Lopen
Boksen
Zwemmen
Tennis
Squash

Schaatsen
Hockey

Minder bekende sportenTop 15 van sporten ~ 
volwassenen

Oriën-
tatieloop
Frisbee
Kinbal
Tag rugby
Ropeskip-
ping
Bmx

Padel
Capoeïra
Krachtbal
Geocaching
Korfbal
Free running
Tchouckbal

5.1.9 Lesgevers sportinitiaties

De sportinitiaties van Xtra-Time worden 
verzorgd door professionele sportlesgevers 
(diploma bachelor of master lichamelijke 
opvoeding of kinesitherapie). Een lesgever 
moet bevoegd zijn om omnisport te geven 
(dus geschoold zijn in één specifieke sport 
is hier niet voldoende). Het is belangrijk dat 
deze lesgevers de cliënten iets bijleren in 
een leuke sfeer, waarbij elke cliënt de kans 
heeft om succeservaringen op te doen. De 
cliënten moeten de sportactiviteiten ervaren 
als leuke, zinvolle vrijetijdsbesteding.

Verschillende kanalen kunnen aange-
sproken worden voor het vinden van een 
sportlesgever. Binnen De Sleutel werkten 
we voornamelijk samen met Vlabus.

Vlabus is het Vlaams Bureau voor 
Sportbegeleiding vzw. Het is een werkgever 
binnen de sportsector. De organisatie helpt 
allerlei instanties bij het zoeken van sport-
lesgevers voor sportkampen, sportdagen, 
lessenreeksen en evenementen. Vervol-
gens stelt Vlabus die lesgevers zelf tewerk. 
Daardoor hoeft de klant zich geen zorgen 
te maken over contracten, arbeidsver-
zekering, specifieke aangiftes,… Zo maakt 
Vlabus officiële tewerkstelling gemakkelijk 
voor sportclubs, sportdiensten, socio-cul-
turele verenigingen en andere organisaties.

De tarieven van Vlabus zijn te raadplegen via

In deze tarieven zit inbegrepen:

- Verloning van de lesgever (brutoloon, 
vakantiegeld, patronale bijdragen)

- Kilometervergoeding volgens de gangba-
re overheidsbarema’s

- Verzekering van de lesgever (arbeidson-
gevallenverzekering, burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid)

- Administratiekosten (sociaal secretariaat, 
dimona-aangifte,…)

Wanneer een nieuwe sportlesgever 
aangesteld wordt, krijgt deze alle nodige 
informatie om de sportinitiatie zo goed 
mogelijk te geven. Dit werd samengevat 
in het document in bijlage 8 ‘Info voor 
lesgevers sportinitiaties’.

Meer info over de werkwijze van Vlabus is te 
vinden op www.vlabus.be.

http://vlabus.be/Lesgeverzoeken/Tarieven.aspx.

Tip: Het is niet altijd mogelijk om een les-
gever via Vlabus aan te stellen. Er kan ook 
beroep gedaan worden op privé organisa-
ties zoals Amitabha. (www.amitabha.be)

Voorbeeld De Sleutel: Xtra-Time is aan-
gesloten bij Psylos en daarom valt de
regelgeving onder deze van G-sport. 
Een sportlesgever via Vlabus kost zo 
19 euro/uur.
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5
5.1.10 Andere praktische afspraken sportinitiaties

De sportinitiaties worden gegeven in 
stedelijke of gemeentelijke sporthallen. 
Deze sporthallen moeten elk jaar opnieuw 
gereserveerd worden.

Bij de huur van sportaccommodatie is het 
belangrijk  rekening te houden met aan-
vraag- en annuleringsprocedures.

Voor de verschillende afdelingen van 
De Sleutel werd een ‘basis’ sportpakket 
samengesteld. De samenstelling van dit 
sportpakket gebeurde in onderling overleg 
met de verschillende afdelingen (rekening 
houdend met het sportmateriaal dat reeds 
voorhanden was en de voorkeuren van de 
cliënten). Het sportmateriaal werd besteld 
bij gespecialiseerde sportwinkels.

In elke afdeling is de sportpromotor verant-
woordelijk voor het aangekochte materiaal.

Accommodatie

Sportmateriaal

Voorbeeld: In De Sleutel werd 
volgend materiaal aangekocht: 
plastic schijven, gekleurde hesjes, 
moduleerbare kegels, springtouwen, 
fitnessmatten, frisbees, voetballen, 
basketballen, volleyballen, hockeybal-
len, badmintonrackets en –pluimen, 
honkballen, ballenzakken…

Het kan gebeuren dat er voor de sportiniti-
atie materiaal nodig is waarover De Sleutel 
niet beschikt. In dit geval kan er materiaal 
geleend worden van de sportdienst van 
de betrokken sporthal of bij de provinciale 
uitleendienst van het Agentschap Sport 
Vlaanderen (het vroegere Bloso). Om mis-
verstanden te vermijden is het belangrijk 
dat er goed afgesproken wordt tussen de 
sporthal, de afdeling en de sportlesgever.
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5.2 Residentieel Kortdurend Jongerenprogramma (RKJ)

5
5.2.1 Samenwerking 

 Ziekenhuisschool

Dankzij een samenwerking met de Zieken-
huisschool van de stad Gent slaagt De 
Sleutel erin onderwijs een plaats te geven 
in het residentieel programma voor 
minderjarigen te Eeklo (RKJ). Via deze 
samenwerking krijgen de jongeren elke 
week Lichamelijke Opvoeding. Sport en 
bewegen zit dus al structureel in de be-
handelprogramma’s, waardoor er in deze 
afdeling niet moest ingezet worden op 
sportinitiaties.

Dankzij de LO-lessen kon er direct nage-
dacht worden over de link naar het regu-
liere circuit. Daarvoor werden SNS-passen 
(Sport Na School) aangekocht. Dit wordt 
verder besproken in ‘6.2 SNS-passen’.

5.2.2 Howest

Studenten van de opleiding Sport en 
Bewegen aan de Howest implementeren 
een ‘beweegbox’ in het RKJ. Ze gaan het 
beginniveau van de jongeren na en vragen 
naar hun interesses. Op basis van deze in-
formatie maken de studenten een (gezond-
heids)interventieprogramma op maat.

Het streefdoel van deze stage is gericht 
op het bevorderen van de gezondheid / 
welzijn / vitaliteit van de cliënten.

Deze stage gaat door in het 1e semester 
van het academiejaar 
(periode oktober – december).
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5.3 Dagcentrum Antwerpen (DCA)

5
5.3.1 Samenwerking 

 Buurtsport Antwerpen

5.3.2 Thomas More

In het DCA is er een samenwerking met 
buurtsport Antwerpen om in de sportiniti-
aties te voorzien. Deze samenwerking uit 
zich op drie domeinen: 

- Ter beschikking stellen van 
  accommodatie/sportmateriaal.
- Ter beschikking stellen van 
  sportlesgevers voor initiatielessen.
- Vrijetijdsbemiddeling (~1 op 1 toeleiding 

naar een sportclub).

De sportinitiaties gaan tweewekelijks door 
op locatie. Eén keer om de twee maanden 
komt de vrijetijdsbemiddelaar langs op het 
dagcentrum voor geïnteresseerde cliënten 
(zie ‘6.3 DCA: Sporttrajectbegeleiding’).

Dankzij deze samenwerking hoeft nie-
mand van De Sleutel de verantwoordelijk-
heid op te nemen om lesgevers te zoeken 
en sportaccommodatie te reserveren. De 
sporthallen kunnen gehuurd worden aan 
zeer voordelige tarieven (maximum 5 
euro / uur). De kost van de sportlesgever 
wordt berekend op basis van het aantal 

deelnemers (normaal tarief: 2,00 euro pp. 
/ sociaal tarief: 0,60 euro pp).

De afspraken werden gebundeld in een 
samenwerkingsovereenkomst. Deze is 
te vinden in bijlage 9 ‘Samenwerkings-
overeenkomst De Sleutel en buurtsport 
Antwerpen’.

Dergelijke samenwerking is momenteel 
enkel mogelijk met de buurtsportwerking 
van Antwerpen. Nergens in Vlaanderen is dit 
zo goed uitgewerkt. Enkele buurtsportwerkin-
gen van andere steden (Oostende, Brussel, 
Gent) proberen dit wel meer vorm te geven 
en nemen taken op om de communicatie, 
sportieve begeleiding, sociale begeleiding en 
toeleiding naar sportclubs te bevorderen. 

Studenten van de opleiding Sport en Be-
wegen aan Thomas More implementeren 
een ‘beweegbox’ in het DCA. Ze gaan het 
beginniveau van de woonkamergroep na 
en vragen naar hun interesses. Op basis 
van deze informatie maken de studenten 
een (gezondheids)interventieprogramma 
op maat op. 

Het streefdoel van deze stage is gericht 
op het bevorderen van de gezondheid / 
welzijn / vitaliteit van de cliënten.

Deze stage gaat door in het 1e semester 
(periode oktober – december).

Meer info: 
www.thomasmore.be/sport-bewegen

en artikel over een doorlichting van de 
buurtsportwerkingen in Vlaanderen is te 
vinden via http://isb.colo.ba.be/doc/Artik/
Vts/246/sportpromotie.pdf.

Meer info over Buurtsport en buurgericht 
sporten nodig? Aarzel niet om het Expert-
isecentrum Buurtsport te contacteren 
www.isbvzw.be/buurtsport. 
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5.4 Vrouwvriendelijk sportaanbod

5
Bij een sportaanbod waar zowel mannen 
als vrouwen samen deelnemen, komt (on-
der andere wegens fysieke verschillen) het 
vrouwelijk cliënteel niet voldoende aan bod.

Het is eigen aan het cliënteel van De Sleutel 
dat de grote meerderheid mannelijk is. De 
minderheid vrouwen wordt hierdoor te wei-
nig aangesproken of kunnen niet voldoende 
gemotiveerd worden om sport en bewegen 
te ervaren als zinvolle vrijetijdsbesteding.

Daarom werd voor de betrokken afdelingen 
(DCBG, CIC, TGM…) gezocht naar een 
vrouwvriendelijk sportaanbod. Hieronder 
wordt een voorbeeld voor Gent gegeven. 
Er wordt opnieuw gefocust op een breed 
sportaanbod met aandacht voor de link naar 
het reguliere circuit. Bovendien is het vrouw-
vriendelijk sportaanbod zeer laagdrempelig.

Voorbeeld: Sportnetwerk Gent Noord 
is een buurtsportproject van vzw 
Buurtdiensten Gent Noord. De organ-
isatie richt buurtsportactiviteiten in in 
Sluizeken-Tolhuis-Ham. Ook bewee-
glessen enkel voor vrouwen maken 
deel uit van het programma. Voor ver-
schillende leeftijden worden op rege-
lmatige basis ook andere activiteiten 
voorzien: sportinitiaties, uitstappen, 
deelname aan sportieve evenementen 
in of rond Gent. Meer info: 
www.sportnetwerk.buurtdiensten-
gentnoord.be

Noot: Het is niet mogelijk om een algemeen 
overzicht te geven van het bestaande vrouw-
vriendelijk sportaanbod. De mogelijkheden 
zullen casus per casus moeten bekeken worden.

5.5 Maanden juli / augustus

Omdat het tijdens de maanden juli en augustus moeilijk is om sportaccommodaties te 
reserveren én lesgevers vast te leggen gaan de sportinitiaties dan niet door. Twee maanden is te 
lang om geen structurele sportactiviteiten aan te bieden. Daarom opteerden we in deze periode 
voor een alternatieve sportwerking. Hieronder worden de initiatieven weergegeven die binnen 
de afdelingen van De Sleutel werden uitgewerkt, aangevuld met enkele andere mogelijkheden.

5.5.1 Sportvoormiddagen

Eind juli en eind augustus worden 2 sport-
voormiddagen georganiseerd waarbij alle 
afdelingen van De Sleutel samengebracht 
worden om te sporten. Op deze manier 
zijn veel mensen samen actief en wordt de 
kracht van sport als middel meer en beter 
zichtbaar. Bovendien zorgt dit ook voor ver-
binding tussen de afdelingen en kan dit een 
extra motivatie zijn voor cliënten die kracht 
putten uit het verhaal van lotgenoten.

Er werden twee verschillende sportvoormid-
dagen georganiseerd. De eerste was in de 
vorm van een omnisporttornooi, de tweede 
in de vorm van een estafetteloop.  We kozen 
voor 2 momenten tijdens juli/augustus om 
zo niet teveel extra werkdruk voor de afde-
lingen te veroorzaken. We opteerden voor 
een hele voormiddag (van 10u15 tot 12u30), 
omdat dit op deze manier een volwaardige 
activiteit is, zodat het de moeite loont per 
afdeling om de verplaatsing te maken.
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5
1e sportvoormiddag: 
Omnisporttornooi (31/07/2015)

2e sportvoormiddag: 
Estafetteloop (28/08/2015)

De eerste sportvoormiddag is doorgegaan 
op het grasveld van het PC Guislain te Gent. 
De verschillende afdelingen van De Sleutel 
kwamen samen om een omnisporttornooi 
te spelen tegen elkaar. Er waren 10 ploegen 
met in totaal een 60-tal deelnemers.

Er werden 5 sporten gepland (walking foot-
ball, tag-rugby, frisbee, netbal en korfbal). 
Er werd een doorschuifsysteem opgesteld 
waarbij elke ploeg de sporten deed tegen 
verschillende tegenstanders.

Er werd een competitie aan gekoppeld 
waarbij resultaat en fairplay van even groot 
belang zijn. Per wedstrijd kan een ploeg 
maximaal 6 punten verdienen.

De 2e sportvoormiddag vond plaats eind 
augustus op de nieuwe looppiste van het 
crisisinterventiecentrum te Wondelgem. 
Er wordt een loopestafette georganiseerd 
waarbij de verschillende afdelingen opnieuw 
teams vormen om  het meeste rondjes te 
lopen op de looppiste. Elke afdeling maakt 
een team van 4 tot 6 deelnemers. Per ploeg 
mag er telkens 1 iemand lopen. Degene die 
loopt heeft de estafettestok in de handen. Er 
wordt 1 uur gelopen, elke 10min zal er voor 
1 ronde een ‘handicap’ bepaald worden.  
Handicaprondes met succes volbracht tellen 
voor 5 punten. Elke ploeg waarvan alle leden 
2 volle toeren lopen, krijgt 10 punten extra. 
Op deze manier integreren we toch een 
vorm van competitie, maar blijft de fairplay 
en de gedachte van ‘deelnemen is belang-
rijker dan winnen’ behouden.

- Resultaat: Winst 3 punten, gelijk spel 2 
punten, verlies 1 punt.

- Fairplay: Elke ploeg krijgt 3 punten bij de 
start van de wedstrijd. Ploegen verliezen 
punten bij onsportief gedrag = Protesteren 
+ zware overtredingen worden bestraft met 
-1. De scheidsrechter beslist hierover.

Dankzij dit puntensysteem willen we een 
lichte vorm van competitie handhaven, maar 
zetten we ook sterk in op de fairplaygedachte.

5.5 Maanden juli / augustus
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5.5.2 Vervangende sportinitiaties door reguliere sportpartners

5.5.3 Andere mogelijkheden 5.5.4 Start to run

5
5.5 Maanden juli / augustus

Ter vervanging van de sportinitiaties pro-
beren we in juli/augustus samenwerkingen 
op te zetten met reguliere sportclubs en/of 
sportfederaties. Op deze manier maken 

Noot: Het vraagt veel inspanning om vol-
doende clubs te overtuigen. We zijn echter 
wel overtuigd van de meerwaarde van dit 
initiatief, waardoor het de tijdsinvestering 
zeker waard is.

Tijdens deze periode zijn er ook nog heel 
wat andere mogelijkheden om sport en 
bewegen aan te bieden, door deelname 
aan activiteiten in het reguliere circuit.

- Bloso-zomerpromotietour: Agentschap 
Sport Vlaanderen (vroegere Bloso) en 
de Vlaamse sportfederaties zijn elke 
zomer in verschillende badsteden en in 
Brussel aanwezig met gratis sportinitia-
ties en demonstraties. Meer info op 

  www.bloso.be/sportpromotie/ActiesEve-
nementen/Iedereen/zomersportpromo-
tietoer/Pages/Home.aspx.

- Recreatieve fietshappenings, 
  bv. www.fietseling.org, 

- Beachvolleytornooien, 
  bv. www.beachvolleydeluxe.be 

- Wandel- en loopevenementen

In de periode juli – augustus werd een 
start 2 run georganiseerd waar zowel 
mensen uit de  groepswerkingen als 
individuele cliënten en begeleiders kon-
den aan deelnemen. 10 weken lang werd 
1 training samen afgewerkt. De cliënten 
werden gemotiveerd om nog 2 keer per 
week extra te gaan lopen. 

Er werd 10 weken een lessenreeks 
georganiseerd in Brugge, Gent en 
Antwerpen. Dit werd ondersteund door 
de lesgeversondersteuning van Bloso 
(https://www.bloso.be/sportpromotie/
ondersteuning/Pages/Lesgevershulp.
aspx). 

we opnieuw een extra link met het regu-
liere circuit en wordt de drempel lager 
voor geïnteresseerde cliënten die zouden 
willen toetreden tot die betreffende sport-
club. Om hun sport te promoten komen 
sommige sportfederaties gratis sportinitia-
ties geven. Dit kan een interessant alter-
natief zijn tijdens de zomermaanden.
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5.6 Duurzame sportinvestering

5

Binnen het sportproject deden we een duurzame sportinvestering. We kozen voor 
onderstaande producten. Bij elk product wordt de achterliggende visie beschreven.

Wat? 

- Set voor o.a. basketbal, korfbal, voetbal, 
tennis, volleybal en badminton.

- Set bestaat uit 2 Freeplayer staanders, 2 
basketbalborden, 2 korven, 1 multinet 

  (7 meter breed), 2 tennisrackets, 2 tennis
  ballen, 1 mixmax band, 1 volleybal, 1 bas-

ketbal, 1 korfbal en 1 voetbal. (Nijha)

5.6.1 Freeplayer ultimate pakket

Verantwoording:

Voor dagcentrum Brugge (dcbg) en thera-
peutische gemeenschap Merelbeke (tgm) 
werd voor elk een freeplayer ultimate 
pakket aangekocht.

In de optiek van een breed sportaanbod 
biedt deze investering de mogelijkheid 
om in de afdelingen zelf op een kwali-
tatieve manier verschillende sporten uit 
te oefenen. In dcbg en tgm is hiervoor 
voldoende ruimte. Bovendien zijn deze 
pakketten mobiel, waardoor er ook op 
verplaatsing kan gesport worden.

Naast de wekelijkse sportinitiatie kan een 
extra kwalitatief sportmoment ingelast 
worden (al dan niet in de vrije tijd).

Deze sets werden ook gebruikt voor het 
omnisporttornooi (voor korfbal en netbal) 
tijdens de eerste sportvoormiddag (zie 
ook punt 5.5.1 Sportvoormiddagen).
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5
5.5 Duurzame sportinvestering

Wat? 

Een Finse piste is een speciaal looppar-
cours voor joggers: om het loopcomfort 
te verbeteren bestaat de bovenlaag uit 
een verende laag. De zachte, dempende 
toplaag geeft een aangenaam loopgevoel 
en voorkomt beter blessures: door het 
verende effect van de toplaag worden de 
gewrichten aanzienlijk minder 
belast tijdens het lopen.

5.6.2 Looppiste rond het cic

 Verantwoording:

In het crisisinterventiecentrum (cic) wordt 
zo goed als dagelijks gelopen door de 
cliënten. Op dit moment beperkt zich dit 
tot kleine lussen rond het gebouw (op 
asfalt en deels oneffen terrein). De moge-
lijkheid bestaat om binnen het domein (in 
de tuin/bos) een looppiste aan te leggen. 
De aanleg van de looppiste wordt als volgt 
verantwoord:

- Vraag inwoners: Er wordt dagelijks ge-
lopen (als ontlading, maar ook als deel 
van de fysieke activiteit).

- Mogelijkheid tot veilige sportbeoefening: 
Dankzij de aanleg van een looppiste kan op 
een veilige manier gelopen worden op het 
domein van het cic (~ blessurepreventie).

- Stimulering sportbeoefening: Dankzij de 
aanleg van de looppiste wordt sportbe-
oefening aantrekkelijker gemaakt. 

  Bovendien zal deze looppiste een op-
waardering betekenen van de fit-o-meter, 
die deel is van het parcours.

- Toegankelijke en laagdrempelige sport-
infrastructuur: Lopen is een zeer toegan-
kelijke en laagdrempelige sport. Dit is 
ideaal voor het cliënteel van De Sleutel.

- Populariteit loopsport: Er is een stijgen-
de evolutie in het aantal lopers. Lopen is 
zeer populair en biedt dus zeker moge-
lijkheden naar een toekomstige succes-
volle re-integratie via sport/bewegen. 

Deze looppiste wordt ook gebruikt voor 
de estafetteloop tijdens de tweede sport-
voormiddag (zie ook punt 5.5.1 Sport-
voormiddagen).
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5.7 Opleidingen

5
Om de sportwerking binnen de organisatie te optimaliseren en te stimuleren, is het belangrijk 
om begeleiders of andere werknemers specifiek bij te scholen op vlak van sport en bewegen. 
Zo kan de visie breder gedragen worden en komt het de professionele sportstructuur ten goede.
Hieronder wordt een overzicht gegeven van mogelijke kwalitatieve opleidingen.

5.7.1 VTS-opleiding

5.7.1.1 Wat is de VTS? 5.7.1.2 VTS en De Sleutel

VTS is de afkorting voor 
Vlaamse Trainersschool.

Eén van de meest elementaire behoeften 
in het Vlaams sportaanbod is een bete-
re en meer professionele begeleiding. 
De absolute voorwaarde hiervoor is een 
degelijke opleiding. Dat geldt zeker voor 
de opleiding van trainers maar ook voor 
onder andere de bijscholing van club-
bestuurders. De Vlaamse Trainersschool 
speelt hierin een centrale rol. De Vlaamse 
Trainersschool is een decretaal erkend 
opleidingsorgaan in de sport (trainers, 
begeleiders, clubbestuurders, redders,...). 
De VTS organiseert en erkent een waaier 
van sportkaderopleidingen die nuttig zijn 
voor zowel het lokale Sport-voor-Allen-be-
leid als voor het integrale topsportbeleid.

Meer info: www.bloso.be/vts 

Sportverantwoordelijken die interesse 
hebben, kunnen de eerste module (M1) 
van Bewegingsanimator volgen (15u, 
cursus kost €45). In deze module leren 
de cursisten enkele didactische basis-
principes en aspecten van veilig sporten. 
Indien ze meedoen aan het examen en 
slagen, ontvangen ze een attest en heb-
ben ze meteen vrijstelling voor de eerste 
module in alle initiatoropleidingen (incl. 
bewegingsanimator). De cursus wordt op 
verschillende locaties georganiseerd (oa. 
Blankenberge, Brussel, Antwerpen, Genk). 
Wanneer een cursus doorgaat, kan je 
terugvinden op de website van de VTS.
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5.7.2 Dynamo Project

5.7.3 Psylos vzw

5
5.6 Opleidingen

Dynamo Project focust zich op managementondersteuning van sportclubs. 
De hoofdopdrachten van het Dynamo Project zijn:

Psylos is een erkende recreatieve Vlaamse sportfederatie en overkoepelt en ondersteunt sportclubs 
voor mensen met een psychische beperking. Via de aangesloten clubs wil Psylos mensen met 
een psychische aandoening in beweging zetten op een duurzame manier, waar nodig in het 
exclusieve kader van de Psylosclub, waar mogelijk geïntegreerd in het reguliere sportaanbod.

- Informatie verstrekken 
onder de vorm van een 
gebruiksvriendelijke bro-
chures, tools en andere 
producten.

Dynamo Project biedt bijscholingen aan 
voor sportclubbestuurders. De thema’s 
worden afgestemd op de noden van het 
sportveld. Zo werkt Dynamo Project naast 
het bestaande aanbod regelmatig nieuwe 
onderwerpen/samenwerkingsverbanden 
uit indien ze een meerwaarde vormen voor 
sportclubs in Vlaanderen. De bijscholingen 
zijn interactief en praktijkgericht, waardoor 

Via een opleidingsaanbod op maat wil 
Psylos met het clubkader naar een kwali-
tatieve begeleiding van onze sporters. 
Naast algemene sporttechnische en 

bestuurlijke onderwerpen, komen ook 
specifieke thema’s aan bod gelinkt aan 
specifieke noden van de doelgroep. 

Meer info: www.psylos.be/opleiding

ze ook een ideaal forum vormen om te net-
werken met collega-sportclubbestuurders. 
Inzichten, tips, herkenbare voorbeelden 
of getuigenissen van de docent en van 
andere sportclubbestuurders kunnen de 
eigen bestuursproblemen in de sportclub 
helpen oplossen. 

Meer info: 
www.dynamoproject.be/bijscholingen

- Documentatiecentrum en 
centraal aanspreekpunt 
zijn voor sportclubs: 

 de helpdesk.

- Bijscholingen organiseren.

- Individuele maat-
  begeleiding aanbieden.

5.8 Sport en bewegen in de handelplannen

Om sport en bewegen nog beter in de 
structurele werking van De Sleutel te 
brengen en om het belang van voldoende 
sporten en bewegen systematisch te 

bespreken met de cliënten, is het belang-
rijk om dit item te integreren in de handel-
plannen. Dit wordt verder besproken in 
8.1 Integratie van sport en bewegen in 
de handelplannen.
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De link met 
het reguliere circuit6

Een belangrijk gegeven binnen de sportwerking is om zoveel mogelijk de link met het 
reguliere circuit te maken. Op deze manier wordt via sport steeds gewerkt richting een 
succesvolle re-integratie.

De stap zetten naar een regulier sport-
aanbod is zeer moeilijk voor cliënten. 
Doordat de link met het reguliere circuit 
steeds gemaakt wordt, wordt drempelver-
lagend gewerkt. Cliënten moeten daarbij 
gestimuleerd worden tot deelname aan 
reguliere activiteiten en moeten begeleid 
worden in hun zoektocht naar zinvolle 
vrijetijdsbesteding. Hoe beter het aanbod 

aansluit bij hun noden en interesses, 
hoe groter de kans tot een succesvolle 
sportparticipatie in het reguliere circuit.

Hieronder worden verschillende opties 
weergegeven om de link met het reguliere 
circuit te maken en om cliënten te stimu-
leren en te begeleiden naar een aanbod dat 
goed bij hun interesses en noden aansluit. 
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Via onderstaande websites kan heel wat van 
het reguliere aanbod geraadpleegd worden.

- Wandeltochten in België: 
 www.marching.be

- Fiets- en mountainbiketochten 
 in Vlaanderen: 
 www.vwb.be

- Badminton in Vlaanderen: 
 www.badmintonvlaanderen.be

- Voetbaltornooien: 
 www.voetbaltornooien.be

- Loopwedstrijden in België: 
 www.everyoneweb.com/jogging
 en
 www.gorunning.be

- Volleybaltornooien in België: 
 www.metavolley.be

- Andere mogelijke sporten: 
  Klimmen, oriëntatielopen, 
 petanque, tafeltennis…

- Allerlei sportevenementen 
 in Vlaanderen: 
 www.uitinvlaanderen.be

- Gesubsidieerde sportevenementen: 
 www.cjsm.vlaanderen.be/sport/subsi-

diering/breed_sportaanbod

- Evenementen van Psylos: 
 www.psylos.be/kalender-2015 

- ...

6

Tip: Binnen de organisatie kan, 
ter promotie, een poster met het 
sportaanbod opgehangen worden. 
Voorbeeld binnen De Sleutel:

6.1 Aanbod reguliere activiteiten

Er is een aanbod van sportactiviteiten dat 
sowieso doorgaat in het reguliere circuit. 
Deze activiteiten worden georganiseerd 
door reguliere clubs en staan open voor 
iedereen. Er wordt op gelet dat de aan-
geboden activiteiten zo laagdrempelig 
mogelijk zijn.

De activiteiten richten zich voornamelijk 
tot de vrije tijd (in het weekend). Boven-
dien moeten cliënten deze activiteiten 
zelf betalen (indien van toepassing). 
Zo zetten we via dit sportaanbod ook in 
op een bewuste en zinvolle vrijetijdsbe-
steding. Cliënten moeten gestimuleerd 
worden door begeleiders om hieraan deel 
te nemen.

Het strekt tot aanbeveling om de cliënten 
zelf het sportaanbod te laten samenstellen. 
Laat ze zelf (eventueel onder begeleiding) 
op zoek gaan op internet naar activiteiten 
die hen aanspreken. Zo zal de motivatie 
om deel te nemen groter zijn. 

Met een aanbod voor cliënten van activiteiten in het reguliere circuit wordt de link gelegd 
met re-integratie. De cliënten maken kennis met het bestaande aanbod.
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6.2 SNS-passen + buddywerking

De SNS-pas (Sport Na School-pas) is een 
sportpas voor jongeren waarmee ze gedu-
rende een bepaalde periode aansluitend 
aan de schooluren voor een prijsje kunnen 
deelnemen aan verschillende sportacti-
viteiten. Met deze pas kiest men immers 
zelf wat, waar, wanneer en hoeveel. Vooraf 
inschrijven is niet nodig. De jongere kijkt 
op het uurrooster wat er die dag te doen 
is en gaat er op af. Er is keuze uit een zeer 
breed aanbod van toffe activiteiten zoals 
hip-hop, badminton, aerobic, fitness, spin-
ning, tennis, muurklimmen, squash, ... 
Alle activiteiten gaan door in verschillen-
de sportaccommodaties of scholen in 
de buurt. Ze sluiten doorgaans aan op 
de schooluren. Het grote voordeel van 
zo’n pas is dat er een gigantische keuze 
aan sporten is en dat heel wat sportacti-
viteiten geïncludeerd zijn in het reguliere 
sportlandschap (~ integratie). Jongeren 
kunnen op deze manier hun vrije tijd op 
een zinvolle manier invullen. 

Meer info over sport na school is te 
vinden via www.sportnaschool.be.

Het is niet evident voor jongeren om deel 
te nemen sportactiviteiten op onbekend 
terrein. Om de drempel tot dergelijke 
sportbeoefening te verlagen, kan een (vrij-
willige) buddywerking opgericht worden. 
De concrete doelstelling van deze buddy-
werking is enerzijds de deelname tot 
SNS-activiteiten faciliteren en anderzijds 
de individuele sportbeoefening van de 
jongeren stimuleren buiten het behandel-
programma. Hiervoor kan geïnformeerd 
worden bij Buddywerking Vlaanderen. 
Deze organisatie overkoepelt alle regio-
nale buddywerkingen in Vlaanderen en 
Brussel. Met de buddywerkingen wil men 
mensen met een psychische kwetsbaar-
heid uit hun sociaal isolement halen, 
destigmatiseren en hun integratiekansen 
verhogen. 

Meer info is te vinden via 
http://www.buddywerking.be

Voorbeeld De Sleutel: Voor de 
jongerenafdeling (RKJ) van De Sleutel 
werden 3 SNS-passen (jaarpassen) 
aangekocht via de Ziekenhuisschool. 
Deze passen staan op naam van het 
afdelingshoofd. Kostprijs per pas be-
draagt €45. Zo maken we in het RKJ de 
link met het reguliere circuit en probe-
ren we een brede waaier aan sporten 
aan te bieden aan de jongeren. Om 
sportdeelname te faciliteren proberen 
we vrijwillige buddy’s te zoeken via ver-
schillende kanalen (www.vrijwilligers-
werk.be, www.11.be, via de sportdienst 
van Eeklo, lokaal blad in Eeklo, website 
van De Sleutel…). In de toekomst zul-
len we ook nog proberen om hiervoor 
gepensioneerde LO-leerkrachten aan te 
trekken of een samenwerking op te zet-
ten met een lokale secundaire school.

6
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6.3 Sporttrajectbegeleiding

6
Stad Antwerpen heeft een afsprakennota 
‘vrijetijdsparticipatie van personen in 
armoede in stad Antwerpen’ gebaseerd 
op het bestuursakkoord 2014 – 2019. 
De afsprakennota is in het kader van de 
subsidiëring via het participatiedecreet van 
het lokaal netwerk Antwerpen en goedge-
keurd door het college van burgemeester 
en schepenen op 21 oktober 2013 en op 

de raad van het OCMW op 26 september 
2013. Dit vormt het kader waarbinnen de 
vrijetijdsbemiddelaars werken.

De vrijetijdsbemiddelaar is een brugfiguur 
tussen persoon en aanbod. Hij is een des-
kundige op vlak van vrijetijdsparticipatie 
van kansengroepen in Antwerpen.

De vrijetijdsbemiddelaar werkt op maat. 
Zijn/haar interventies gaan van toeleiding 
naar een vrijetijdsaanbod minimaal tot 
individuele trajectbegeleiding van de klant 
maximaal. De doelgroep zijn mensen in 
armoede die willen participeren maar dit 
nog niet doen omdat ze drempels erva-
ren. Deze drempels kunnen verschillende 
vormen aannemen: informatief, logistiek,
materieel, financieel, of op vlak van 
‘gedragsregels ’zoals onder meer op tijd 
komen en ouderbetrokkenheid.

Voorbeeld De Sleutel: Het dagcen-
trum Antwerpen werkt samen met 
Buurtsport Antwerpen om in de spor-
tinitiaties te voorzien (zie hierboven, 
5.3.1). Binnen deze samenwerking 
komt één keer om de twee maanden 
een vrijetijdsbemiddelaar langs op 
het dagcentrum voor geïnteresseerde 
cliënten. De vrijetijdsbemiddelaar 
gaat 1 op 1 een gesprek aan met de 
cliënt en polst naar de interesses, de 
organisatorische en financiële moge-
lijkheden, profiel van de sporter … Op 
die manier kan op zoek gegaan wor-
den naar een aanbod uit het reguliere 
circuit, op maat van de cliënt. Deze 
vrijetijdsbemiddelaar gaat zelfs 1 tot 2 
keer mee naar het sportaanbod om de 
integratie te stimuleren. 

Noot: Het concept rond vrijetijdsbemiddeling 
is enkel in Antwerpen zo uitgewerkt. Hierdoor 
zijn we voor onze andere afdelingen op een 
andere methodiek aangewezen in het licht 
van nazorg en effectieve re-integratie. Zie 
hiervoor volgend puntje (6.4 Optimale toelei-
ding naar het reguliere aanbod).

6.4 Optimale toeleiding naar het reguliere aanbod

In de meeste steden en gemeenten is het 
concept van een vrijetijdsbemiddelaar niet 
vergelijkbaar met Antwerpen. Daarom moet 
op een andere manier ingezet worden op 
de toeleiding naar het reguliere circuit.

Als een cliënt de behandeling afrondt en 
in zijn stad/gemeente aan een bepaald 
sportaanbod wil deelnemen, moeten we 

ondersteuning kunnen bieden. 
Hoe kunnen we dit doen?

Onderstaand stappenplan kan gevolgd 
worden om een zo volledig mogelijk beeld 
van de vraag van een persoon te krijgen. 
Hoe beter het sport- of beweegaanbod bij 
de vraag aansluit, hoe groter de kans op 
een succesvolle toetreding tot het reguliere 
circuit.
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6
1. Wat is het doel van de vrijetijdsvraag? 

  Gezondheidsbevordering, bekwamen of 
goed worden in een bepaalde discipline, 
sociaal contact, plezier maken image-
building, indien voor kinderen: opvang 
woensdagmiddag of in het weekend, …

2. Hoe intens mag het aanbod zijn? 
  
  1 keer per week (eerder recreatief ) tot 
  3 keer per week (bekwamen, goed wor-

den, eerder competitief ), week- en/of 
weekenddagen, … De intensiteit van het 
aanbod ook linken aan mobiliteit en 

  eventuele andere gezinsleden.

3. Welke mogelijkheden zijn er op vlak 
van mobiliteit?

  
  Welke vervoersmogelijkheden zijn er? 
 Wat met verplaatsingen als er wedstrijden 

bij komen kijken. Eventuele combinatie 
met andere gezinsleden?

4. Wat mag het aanbod kosten?
  

  Wat is de persoon bereid om te betalen. 
Zijn er financiële beperkingen? Kunnen 
eventuele kortingen verkregen worden?

5. De sportdienst van een stad of gemeente 
is best geplaatst om advies te geven over 
het mogelijke sportaanbod. Neem contact 
op met de sportdienst van de stad of ge-
meente van de betrokken persoon. 

  Zoek de contactgegevens via 
  www.isbvzw.be/organisation/sports 
  of www.sportdatabank.be.

6. Als het vrijetijdsaanbod gevonden is:

a. Vraag na bij de vrijetijdsaanbieder of   
het mogelijk is om enkele proeflessen te 
proberen. In de meeste gevallen is dit 
mogelijk.

b. Bied eventuele ondersteuning bij het 
vinden van de locatie.

c. Bied eventuele ondersteuning bij het 
inschrijven.

d. Bied eventuele ondersteuning bij het 
aanschaffen van gepaste kledij of 

 materiaal.

e. Vraag na of er tegemoetkoming is van 
het OCMW of de mutualiteit.

f. Indien mogelijk: Ga de eerste keer mee 
naar het sportaanbod, zodat de kans op 
slagen groter wordt.

Zie ook bijlage 10: 
Nazorg en herstel: Kansengroepen toeleiden 
naar een sport- en beweegaanbod op maat.

Noot: Na overleg met ISB over dit stap-
penplan, werd besloten dat stap 5 nog 
verder moet uitgewerkt worden. Sport-
diensten moeten zeer bewust doorver-
wijzen. Als er gevraagd wordt naar een 
goede, open sportclub; wat bedoelen we 
hier dan mee (welke structuur, welke hulp 
bij taalmoeilijkheden, wat is een optimale 
vorm van communicatie, uurregeling…)? 
In samenspraak met diverse partners 
moet dit nog verder worden uitgewerkt.

6.4 Optimale toeleiding naar 
      het reguliere aanbod
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[Sportevenement Find your KICK

7
Als afsluiter van het 2-jarig sportproject wordt een sport- en beweegdag ‘Find your KICK’ 
georganiseerd op 20/09/2015 in De Nekker te Mechelen. We richten ons hiervoor naar 
medewerkers en cliënten van De Sleutel (al dan niet samen met familieleden), maar ook 
breder naar de volledige drughulpverlening en andere relevante partners van de verschillende 
afdelingen van De Sleutel. Bedoeling is om sport en bewegen te promoten als leuke, zinvolle 
activiteit die in therapievorm een meerwaarde betekent, maar die ook een leuke stimulans 
kan zijn richting een succesvolle re-integratie.

De Sleutel organiseert een gezellige (fami-
lie)sportdag waarbij de meerwaarde van 
sport en bewegen benadrukt wordt. De 
sporten richten zich zowel tot mannen, 
vrouwen als kinderen en worden op een 
aantrekkelijke en leuke manier aangeboden. 

We willen alle deelnemers een uitgebreid 
keuzeprogramma aanbieden: van uitda-
gende activiteiten om je grenzen te verleg-
gen tot attractieve bewegingsvormen die 
je altijd al eens hebt willen proberen. Elk 
individu kiest zijn eigen programma op 
basis van zijn/haar voorkeuren. Je kan 
kiezen tussen 2 sporten in de voormiddag 
en 2 sporten in de namiddag. Er is ook 
een kidsprogramma voorzien! Alle acti-
viteiten worden begeleid door ervaren 
monitoren die garant staan voor kwaliteit 
en veiligheid. Bovendien is er gedurende 
de hele dag interactieve randanimatie, 
voorzien we een kleine lunch en wie weet 
ga je ’s avonds wel (moe maar voldaan) 
naar huis met een speciale prijs!

Tijdens de afsluitende receptie zullen we 
iedereen toespreken om de sportwerking 
en het doel van dit sportevenement kort 
te duiden.

Concept Programma

09u00 – 09u45:  Ontvangst
09u45 – 10u00:  Welkom en start
10u00 – 11u00:  Sportactiviteit 1
11u00 – 11u30:  Wissel (met randanimatie)
11u30 – 12u30:  Sportactiviteit 2

12u30 – 13u30:  Middagpauze (Lunch voor deelnemers)

13u30 – 14u30:  Sportactiviteit 3
14u30 – 15u00:  Wissel (met randanimatie)
15u00 – 16u00:  Sportactiviteit 4 
16u00 – 16u30:  Mogelijkheid tot douchen
16u15 – 17u30:  Afsluiter: gezellig samenzijn met een   
   drankje en tombola
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Keuze locatie Keuze datum

Flyer

De sportdag ging door in het sport- en 
recreatiedomein De Nekker te Mechelen.

Bij de keuze van de locatie werden verschil-
lende mogelijkheden vergeleken. Op basis 
van prijzen, ligging en mogelijkheden heb-
ben we domein Puyenbroeck (Wachtebeke) 
en domein De Nekker (Mechelen) gekozen 
om grondig te analyseren. Deze analyse is 
bijgesloten in bijlage 11: Analyse locaties 
sportevenement.

Hierbij een korte samenvatting van de 
belangrijkste redenen om voor De Nekker 
te kiezen:

- We richten ons tot de brede drughulp-
verlening. Mechelen ligt centraal in 
Vlaanderen. Zo willen we zoveel mogelijk 
andere organisaties aantrekken. Het is 
bovendien gemakkelijk bereikbaar met 
het openbaar vervoer (bus en trein). 

 De Sleutel heeft ook een dagcentrum in 
Mechelen. Op deze manier betrekken we 
hen meer bij het sportproject.

- De Nekker heeft een groot aanbod van 
sportactiviteiten. Ze bieden namelijk ook 
lesgevers aan, zodat wij daar zelf geen 
tijd moeten insteken. Deze lesgevers 
zorgen voor al het nodige materiaal. 
Indien gewenst kan je als organisatie ook 
zelf lesgevers zoeken. Als organisatie 
moet je dan ook zorgen voor het nodige 
materiaal. Een alternatief kan zijn om 
samenwerkingen op te zetten met speci-
fieke sportfederaties of sportclubs. Zo is 
de link met het reguliere circuit opnieuw 
zichtbaar.

- Het is een voldoende groot domein, 
waarbij de sportactiviteiten vrij dicht bij 
elkaar aangeboden kunnen worden. Zo 
kan tijdens het sportevenement het over-
zicht behouden blijven.

- Bij regenweer zijn voldoende alternatie-
ven om indoor te sporten.

Het sportevenement is doorgegaan op 
zondag 20/09/2015. We kozen voor deze 
datum omdat het als afsluiter dient van 
een tweejarig sportproject (dat van start 
ging in oktober 2013). In september is er 
een behoorlijke kans op goed weer. 

De keuze voor een zondag is een bewuste 
keuze. We willen sport promoten als sti-
mulans tot succesvolle re-integratie en als 
middel om de vrije tijd zinvol in te vullen. 
Doordat de sportdag op een zondag ligt, 
richten we ons specifiek tot de vrije tijd. 
Op deze manier is het moeilijker om 
ambulante centra aan te trekken, maar de 
deelnemers die toch komen zullen gemo-
tiveerd zijn en kunnen bijgevolg ook over-
tuigd worden van de waarde van sport. 

7
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Verankering in 
de bestaande werking8

Het is de bedoeling dat de opgezette sportstructuur gecontinueerd wordt. Daarom zullen een 
aantal taken van de projectmedewerker sport moeten overgenomen worden. Het zal belangrijk 
zijn dat deze sportwerking breed gedragen wordt en dat de focus niet verloren gaat. 
Dit proces én de acties die hierbinnen ondernomen worden, noemen we ‘de verankering’.
Om de opgezette sportstructuur te verankeren, zijn volgende acties belangrijk.
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Om het aspect ‘sport en bewegen’ te inte-
greren binnen de vragenlijsten doen we be-
roep op de wetenschappelijk onderbouwde 
gezondheidsnorm en fitheidsnorm.

Gezondheidsnorm: Elke dag 30 minuten 
lichaamsbeweging vereist aan matige 
intensiteit, al dan niet gefractioneerd.

Hoeveel dagen per week doet u ten 
minste 30 minuten lichaamsbeweging? 
Met deze lichaamsbeweging wordt fysieke 
activiteit bedoeld die ten minste even 
inspannend is als stevig doorwandelen 
of fietsen. Het gaat om een gemiddeld 
aantal dagen van een gewone week.

Fitheidsnorm: 3x per week 20 – 30 
minuten intensieve fysieke activiteit.

Hoeveel dagen per week bent u ten min-
ste 20 – 30 minuten in beweging op een 
intensieve manier. 
Hiermee wordt bedoeld dat u begint te 
zweten, de hartslag stijgt, ademhaling 
neemt toe… Het gaat om een gemiddeld 
aantal dagen van een gewone week.

8

De vragen die we kunnen toevoegen bij de 
ASI en ADAD polsen naar deze normen:

8.1 Integratie van sport en 
bewegen in de handelplannen

Praktijk voorbeeld: De Sleutel 
Integratie in ASI en ADAD

Als cliënten opgenomen worden in 
De Sleutel moeten ze eerst een vra-
genlijst invullen zodat de ernst van de 
situatie kan ingeschat worden. De ASI 
is de vragenlijst voor volwassenen, de 
ADAD is de vragenlijst voor jongeren. 
Deze vragenlijsten zijn verdeeld in 
verschillende levensdomeinen. Op 
basis van de antwoorden wordt de 

8.1 Integratie van sport en 
bewegen in de handelplannen

Door sport en bewegen te integreren in de handelplannen wordt het standaard in de 
programma’s gebracht. Op deze manier komt het vroeg bij elke interventie terug ter sprake. 
Dankzij de integratie in de handelplannen wordt dit thema ook bespreekbaar gemaakt.

interventie bepaald en wordt het han-
delplan opgesteld. Sport en bewegen 
is een belangrijk onderdeel van een 
gezonde levensstijl. Het is dan ook 
verbazend dat er daarover binnen de 
ASI en ADAD in het levensdomein 
‘Lichamelijke gezondheid’ niets over 
terug te vinden is.
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Opvolging en bespreking mogelijk via fitkaart

8 8.1 Integratie van sport en 
bewegen in de handelplannen

Een tool om het belang van sport en 
bewegen observeerbaar en bespreekbaar 
te maken is de ‘fitkaart’. Deze tool laat toe 
om de interventie te evalueren. Dit kan 
op regelmatige basis hernomen worden 
(bv. bij het bespreken van het handelplan, 
fasegesprekken, misschien opnemen bij 
fasevereisten…).

De cliënten kunnen deze fitkaart zelf in-
vullen. Alle nodige informatie staat op de 
achterzijde. Een voorbeeld van een fitkaart 
is te vinden in bijlage 12: Fitkaart. 

Noot: Voor de opvolging van de fysieke 
activiteit van een individu zijn er ook veel 
mogelijkheden aan de hand van mobiele 
applicaties. In verschillende centra van De 
Sleutel is GSM-gebruik verboden, waardoor 
deze fitkaart uitgewerkt werd. In andere set-
tings zullen applicaties doeltreffender zijn.

Het is niet evident om dergelijke 
wijziging door te voeren in de ASI en 
ADAD die al jaren gebruikt worden. In 
de nabije toekomst zal er een elektro-
nisch patiëntendossier (EPD) komen 
in de verschillende afdelingen van De 
Sleutel. Hierin zullen we het aspect 
sport en bewegen ook opnemen. Zo 
zal de integratie in het handelplan 
vlotter gaan en zal dit item bij elke 
bespreking overwogen worden.

Doelstellingen opstellen

De antwoorden op bovenstaande vragen 
kunnen gebruikt worden om het feedback-
formulier op te stellen. Op deze manier 
kan rekening gehouden worden met sport 
en bewegen tijdens het feedbackgesprek. 
Indien nodig kunnen doelen (SMART) 
geformuleerd worden. Deze doelen kun-
nen opgesteld worden met het oog op het 
halen van de gezondheids- en fitheidsnorm 
(wat belangrijk is voor een gezonde levens-
stijl / lichamelijke gezondheid).

Het is belangrijk dat er gesproken wordt 
over het belang van sport en bewegen in 
een gezonde levensstijl. Zo leert de cliënt 

de voordelen van een actieve levensstijl 
en ziet hij/zij er ook het nut van in. Als 
dit bovendien kan gelinkt worden aan een 
leuke zinvolle vrijetijdsactiviteit kan aan 
twee doelstellingen tegelijkertijd gewerkt 
worden. 

Aan de hand van de doelen kan dan een in-
terventie opgesteld worden (eventueel met 
de aangereikte tool ‘fitkaart’, zie hieronder).
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8.3 Interne opvolging

8

Om de sportgeoriënteerde begeleider 
voldoende mandaat te geven is het 
belangrijk om dit ook gedragenheid te 
geven bij de leidinggevenden. Daarom is 
het belangrijk dat de uitwerking van de 
sportwerking ook deels de verantwoorde-
lijkheid wordt van zijn/haar meerdere. 

Om dit te bewerkstelligen is het cruciaal 
dat de directie ook ten volle achter de 
sportvisie staat. De directie of andere lei-
dinggevenden kunnen dit dan opnemen in 
werkoverleggen of functioneringsgesprek-
ken met de sportgeoriënteerde begeleider.

8.2 Taakinvulling sportgeoriënteerde begeleider

Sport en bewegen moet binnen een 
setting breed gedragen worden, maar het 
is ook belangrijk om iemand binnen dit 
thema een signaalfunctie te geven.

Deze signaalfunctie wordt belichaamd 
door een sportgeoriënteerde begeleider 
(of sportpromotor). Op deze manier is 
er voor sport en bewegen in elke afdeling 
een aanspreekpunt en kunnen sportgere-
lateerde problemen gemeld worden.

Om de taken van dergelijke sportgeoriën-
teerde begeleider duidelijk te omlijnen kan 
een taakinvulling opgesteld worden. De 
goede uitvoering van dit takenpakket kan 
besproken worden tijdens een functione-
ringsgesprek (zie 8.3 Interne opvolging). 
In ‘bijlage 13: Taakinvulling sportgeoriën-
teerde begeleider’ is het document te 
vinden dat in De Sleutel gebruikt wordt.

Noot: In elke afdeling moeten ook enkele 
praktische taken opgenomen worden (bv. 
sportaccommodaties reserveren of annuleren, 
sportlesgevers verwittigen, de nodige afspra-
ken maken…). Om een begeleider niet te 
veel te belasten, wordt dit binnen De Sleutel 
opgenomen door het adjunct-afdelingshoofd 
van elke afdeling.

Tip: In eventuele nieuwe vacatures 
kan volgende zin opgenomen worden: 
‘Actieve betrokkenheid op vlak van 
sport en bewegen’. Zo kan er reeds 
tijdens sollicitatiegesprekken de 
nodige rekening gehouden worden 
met het sportieve luik.

Praktijk voorbeeld: 
Uitwerking binnen De Sleutel 

- Het afdelingshoofd (AH) van elke afde-
ling heeft om de 3 maand werkoverleg 
(WO) met de directeur Zorg. De direc-
teur Zorg neemt ‘Sport en bewegen’ op 
als vast agendapunt, tot dit voldoende 
geïntegreerd is in de afdelingen.

- Het afdelingshoofd is verantwoordelijk 
voor de taakinvulling van een sportge-

 oriënteerde begeleider. 
- Het afdelingshoofd zit het arbeids-

beleidsteam (ABT, afdelingshoofd, 
klinisch coördinator en arts) voor en 
zorgt ervoor dat sport en bewegen hier 
ook op de agenda komt. Op die manier 
komt dit thema op het teamoverleg en 
heeft de sportgeoriënteerde begeleider 
voldoende mandaat.
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Ideale (toekomstige?) situatie

8 8.3 Interne opvolging

Een ideale situatie zou zijn 
als de sportgeoriënteerde 
begeleider in de toekomst 
ook ondersteuning krijgt 
van een extra werkkracht 
met een LO-achtergrond. 
Deze persoon zou de sport-

Schematische samenvatting:

De directie bespreekt 
thema ‘sport en bewegen’ 
tijdens het werkoverleg 
met het afdelingshoofd. 
Het afdelingshoofd 
agendeert dit op het Directie

Directie

AH

AH

ABT

Sportgeoriënteerde 
begeleider

Sportgeoriënteerde 
begeleider

Teamoverleg

Teamoverleg

WO

WO

ABT

VTE diploma 
(~ bewegings-
therapeut)

initiaties op zich kunnen 
nemen, zou ondersteuning 
kunnen bieden aan de 
sportgeoriënteerde begelei-
ders én zou enkele centrale 
taken kunnen opnemen 
(~ bewegingstherapeut).

Op deze manier wordt dit 
zowel verticaal als horizon-
taal gedragen.

arbeidsbeleidsteam, in 
samenspraak met de sport-
georiënteerde begeleider. 
Zo komt dit ter sprake op 
het teamoverleg. Op deze 
manier wordt sport en be-
wegen ‘verticaal’ gedragen.
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8.5 Stagemogelijkheden

Om een opgezette sportstructuur te 
ondersteunen, kunnen stagiairs inge-
schakeld worden. Dankzij de (jaarlijkse) 
inbreng van studenten, kunnen nieuwe 
accenten gelegd worden, blijft de sport-
werking actueel en blijft opvolging voor 
de opgezette sportwerking verzekerd.

8
8.4 Werkgroep sport

Zoals reeds vermeld werd in elke afdeling 
van De Sleutel een sportpromotor aange-
steld. Tijdens het sportproject kwamen 
deze sportpromotoren 3-maandelijks 
samen in de vorm van ‘werkgroep sport’. 
In het kader van de verankering van het 
sportproject zal het belangrijk zijn dat deze 
werkgroep sport blijft verder bestaan. De 
organisatie van deze werkgroep zal intern 
moeten georganiseerd worden. 

Om dit te doen slagen, is het belangrijk 
dat op voorhand de belangrijkste taken 
reeds verdeeld worden (wie verstuurd de 
uitnodiging voor de werkgroep, wie stelt de 
agenda op, verslag uitbrengen…).

Dankzij het voortbestaan van deze werk-
groep, blijft de sportwerking up-to-date 
en kunnen nieuwe initiatieven gelanceerd 
worden. Er kan blijvend ingespeeld worden 
op de specifieke noden van de afdelingen.

Praktijk voorbeeld: De Sleutel 

De Sleutel werkt hiervoor samen met 
de Universiteit Gent, vakgroep sport- en 
bewegingswetenschappen. Studenten 
Master Lichamelijke Opvoeding en 
Bewegingswetenschappen, optie fysieke 
activiteit, fitheid en gezondheid zullen 
binnen hun stage een project ter promotie 
van fysieke activiteit, fitheid en gezond-
heid bij een gekozen doelgroep moeten 
uitwerken.

Elk jaar proberen we een stagiair tewerk 
te stellen die een nieuw (haalbaar/klein?) 
sportproject uitwerkt voor onze 

specifieke doelgroep ((ex-)drugsver

slaafden). Indien mogelijk voert deze 
stagiair ook taken uit die een goede 
voortgang van het sportproject vereisen.

Aanvullend zullen we proberen om 
studenten Master Lichamelijke Op-
voeding en Bewegingswetenschappen, 
optie sportmanagement ook een sta-
geplaats aan te bieden. Binnen de sta-
ge is het hun opdracht om een plaats-
gebonden evenement te realiseren en/
of theoretische achtergrondinformatie 
te vertalen naar praktische tools.
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1. Huidig sportproject finaliseren
2. Opname sport en bewegen in 
   overleggen
3. Organiseren van een visie-moment
    rond sport, bewegen en lichaams-
    beleving/ gezonde levensstijl, … 
   (? Via U-BAV)
3. Integreren van sport, bewegen en 
    lichaamsbeleving in de handel-
    plannen (MIJLPAAL) 
4. Monitoring sport en bewegen  
    mogelijk maken in het elektronisch 
    patiëntendosier
5. Het doen voortbestaan van een 
    interne werkgroep sport en bewegen
6. Continuering van de huidige 
    sportwerking
7. Investeren in de kwaliteit van de 
    sportgeoriënteerde (SgO) begeleider
8. Sport en bewegen in het reguliere 
    circuit in de vrije tijd tijdens en na  
    de behandeling 

Indicator: het aandeel cliënten dat 
zich gunstig uitspreekt/dat positief 
antwoordt op vragen ivm het aan bod 
gekomen zijn van sport en bewegen 
in hun handelplan, na bevraging over 
sport en beweging tijdens zijn/haar 
begeleiding.

Verankering van sport en bewegen 
(inclusief de opgezette sportstructuur).

Elke cliënt ziet het belang van vol-
doende beweging in als deel van een 
cleane, gezonde levensstijl. Voor 
sommigen is sport en bewegen een 
stimulans tot succesvolle re-integratie.

Sport en bewegen is opgenomen in 
het handelplan binnen het luik ‘licha-
melijke gezondheid’ en wordt zo op 
een structurele manier deel van de 
behandelprogramma’s. (SMART)

8
8.6 Extra

Naast voorgaande initiatieven voor de 
verankering van het sportproject, kunnen 
nog enkele extra acties ondernomen worden.

Opstellen van een PRIAC sport

Sport opnemen als onderdeel van het 
prioritair actieplan (PRIAC) van de directie 
bij de uitwerking van het beleid verhoogt 
de gedragenheid binnen de organisatie. 
Binnen De Sleutel ziet dit er als volgt uit:

Opmaak intern draaiboek

Er werd een draaiboek gemaakt met 
belangrijke praktische informatie die de 
betrokken personen in de afdelingen nodig 
hebben om de opgezette sportstructuur 
verder te laten doorlopen. Dit interne draai-
boek werd verspreid naar alle afdelingen. 
Het wordt jaarlijks op de werkgroep sport 
herbekeken en aangepast waar nodig. 
Zo blijft het up-to-date en bruikbaar. 

Opmaak folder

Om het project meer bekendheid te 
geven binnen de organisatie kan er een 
folder opgemaakt worden ter promotie 
van sport en bewegen. Op deze manier 
blijft dit voldoende in de picture. Deze 
folder richt zich tot begeleiders en andere 
werknemers, maar evenzeer tot cliënten 
en andere geïnteresseerden. 

Om dit meer kracht bij te zetten kan er 
nog een extra poster bij opgemaakt wor-
den om uit te hangen in de afdelingen.
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8 8.6 Extra

Breed dissemineren

Poster sport en bewegen

Om het belang van voldoende sport en 
bewegen te promoten in de organisa-
tie kan promotiemateriaal opgevraagd 
worden via http://www.vigez.be/ of bij het 
agentschap Sport Vlaanderen (het vroegere 
Bloso). VIGeZ is een expertisecentrum 
voor gezondheidspromotie en ziektepre-
ventie. Sinds 1991 zijn ze erkend door de 

Het is belangrijk om de opgedane kennis 
en ervaringen te verspreiden binnen de 
sector. Zo wordt aangegeven dat sport en 
bewegen een thema is waar blijvend op 
ingezet wordt.

- Artikels: Dit kan via artikels op de eigen 
website of eigen tijdschriften. Dit kan ook 
via publicaties in tijdschriften van part-
ners en aanverwante organisaties 

 of partners.

- Filmpje: Er kan een attractief filmpje 
gemaakt worden over dergelijk project. 
Filmpjes worden veel bekeken en spre-
ken veel mensen aan. Ze kunnen gemak-
kelijk gedeeld worden en kunnen zo een 
breed publiek bereiken. 

- Personeelssportdag De Sleutel: Om 
het personeel ook te overtuigen van 
de meerwaarde van sport en bewegen 
binnen de behandelsetting, kan een per-
soneelssportdag georganiseerd worden. 
Zo kunnen ze zelf de positieve effecten 
ervaren. Indien zinvol kan er nog een 
infomoment aan gekoppeld worden.

Vlaamse overheid. Ze leveren strategieën, 
advies & begeleiding, opleidingen en me-
thodieken (in de vorm van kant-en-klare 
pakketten) aan gezondheidsprofessionals. 
Ze zijn er voor iedereen die bezig is met 
gezondheidspromotie en ziektepreventie. 
Dit promotiemateriaal kan uitgehangen 
worden in verschillende gespreksruimtes, 
wachtzalen of vergaderruimtes.

- Praktijkdag voor de (drug)hulpverlening: 
Om het thema sport en bewegen meer te 
integreren binnen de (drug)hulpverlening 
kan een praktijkdag georganiseerd worden; 
gelijkaardig aan de personeelssportdag. 

 Bedoeling is om de sportwereld dichter 
bij de hulpverlening te brengen. Door een 
combinatie van theorie en praktijk aan te 
bieden, verkrijgen mensen nieuwe inzich-
ten en kunnen ze deze ook meteen zelf 
ervaren.

- Studiedag voor de sportsector: Niet 
 enkel de (drug)hulpverlening moet dich-

ter bij de sportwereld gebracht worden. 
Het is ook belangrijk om de sportsector 
meer en beter te informeren over de 
meerwaarde die sport en bewegen kan 
hebben in behandelsettings. Daarom 
kan het zinvol zijn om rond dit thema 
een studiedag te organiseren voor 

 mensen met een sportachtergrond. 



56

[Relevante partners

9

9.1 Partners in dit project

Departement CJSM, afdeling 
Sport en Jeugd – Cluster Sportbeleid

Bij de uitwerking van dit sportproject werd samengewerkt met diverse partners. 
Hierbij een beknopt overzicht.

Het Departement Cultuur, Jeugd, Sport 
en Media (CJSM) verbindt, ondersteunt, 
optimaliseert en innoveert het beleid op 
het gebied van cultuur, jeugd, sport en me-
dia. Het Departement CJSM is het eerste 
aanspreekpunt voor de bevoegde ministers 
voor het formuleren, implementeren en 
evalueren van een performant beleid en 
partner bij alle ondersteunende processen.

De afdeling Sport en Jeugd is belast met 
de voorbereiding en partiële uitvoering 
van het sport- en jeugdbeleid.

De cluster Sportbeleid draagt bij aan het 
Vlaamse sportbeleid met als doel zoveel 
mogelijk mensen de kans te geven om 
op een kwalitatieve manier regelmatig en 
gezond te sporten. De cluster werkt rond 
thema’s als gezond en ethisch sporten, 
sport voor allen, experimentele sportpro-
jecten, topsport (tewerkstelling, promotie, 
ondersteuning topsportevenementen…), 
sportinfrastructuur, coördineren en sturen 
van wetenschappelijk onderzoek en beleids-
evaluatie en internationaal sportbeleid.

https://cjsm.be/
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Universiteit Gent, vakgroep 
bewegings- en sportwetenschappen

De vakgroep Bewegings- en Sportweten-
schappen behoort tot de faculteit Genees-
kunde en Gezondheidswetenschappen van 
de Universiteit Gent. De vakgroep heeft als 
doel het opleiden van deskundigen in het 
domein van de menselijke bewegings- en 
sportwetenschappen met een beroepspro-
fiel dat gericht is naar het begeleiden in 
sport, lichamelijke opvoeding en fitheid & 
gezondheid.

Voor dit sportproject werd voornamelijk 
samengewerkt met prof. Greet Cardon.

Greet Cardon is hoogleraar aan de vak-
groep Bewegings- en Sportwetenschap-
pen, UGent. Samen met collega Ilse De 
Bourdeaudhuij, leidt Greet Cardon de on-
derzoeksgroep “Fysieke activiteit, fitheid 
en gezondheid”. Deze onderzoeksgroep 
voert bij uiteenlopende populaties (vol-
wassenen, jongeren, kinderen, obesen, 
diabetici, ...) onderzoek uit naar de graad 
van fysieke activiteit, de factoren, die de 
activiteitsgraad beïnvloeden en methoden 
om fysieke activiteit en sport te promoten. 

Greet Cardon publiceerde meer dan 
100 wetenschappelijke artikels en schreef 
enkele boekhoofdstukken, alsook het boek 
“Meer en beter bewegen binnen en buiten 
de school”. Zij is tevens reeds jarenlang 
(co)promotor van beleidsrelevant on-
derzoek binnen de Steunpunten Cultuur, 
Jeugd en Sport. 

Tevens doceert ze aan de opleiding 
Lichamelijke Opvoeding en Bewegings-
wetenschappen relevante opleidings-
delen, waaronder Bewegingsbegeleiding 
bij specifieke doelgroepen en Stage in het 
kader van de promotie van fysieke activi-
teit, fitheid en gezondheid bij specifieke 
doelgroepen. Greet Cardon begeleidt reeds 
jarenlang stages bewegingsbegeleiding 
bij bijzondere doelgroepen, waaronder bij 
jongeren met een verslavingsproblematiek. 

Prof. Cardon zetelde in de stuurgroep, het 
adviserend orgaan van het project. Verder 
was er een afspraak om via de vakgroep coa-
ching te voorzien aan de projectmedewerker 
evenals begeleiding van de implementatie.

Het was onze intentie om studenten LO 
als stagiairs in het project te betrekken 
niet alleen tijdens het project maar ook 
na afloop. Op die manier willen we de 
verankering van de verworven expertise 
bevorderen en versterken.

http://www.ugent.be/ge/bsw/nl/vakgroep 
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Psylos is een erkende recreatieve Vlaamse 
sportfederatie en overkoepelt en onder-
steunt sportclubs voor mensen met een 
psychische beperking. Via de aangesloten 
clubs wil Psylos mensen met een psychi-
sche aandoening in beweging zetten op 
een duurzame manier, waar nodig in het 
exclusieve kader van de Psylosclub, waar 
mogelijk geïntegreerd in het reguliere 
sportaanbod.

www.psylos.be

Psylos
Howest, Opleiding 
Sport en Bewegen, Brugge

De professionele bachelor Sport en Bewe-
gen werd in 2011 door Howest als eerste 
en enige hogeschool in Vlaanderen gelan-
ceerd. Sport en Bewegen focust op de 
sport- en gezondheidssector en situeert 
zich binnen het domein van de gezond-
heidszorg. Studenten worden er opge-
leid tot een breed inzetbare sport- en 
beweegprofessional.

www.howest.be

Een opleiding voor wie mensen op een 
gezonde manier wil laten sporten en 
bewegen. Studenten beoefenen zelf actief 
diverse sport- en bewegingsactiviteiten. 
Ze leren trainings- en bewegingsadvies op 
maat te ontwikkelen voor verschillende 
doelgroepen en bestuderen de bewegings-
wetenschappen en -technologie om alles 
wetenschappelijk te kunnen onderbouwen. 
Ze verbeteren hun communicatie- en coa-
chingsvaardigheden en leren een sport- 
en bewegingsbeleid in een organisatie uit 
te stippelen.

www.thomasmore.be/sport-bewegen

Thomas More, 
Sport en Bewegen, Turnhout

Vlabus (Vlaams Bureau voor Sportbege-
leiding) is een vzw die in 1986 is ontstaan 
vanuit de tewerkstellingsproblematiek 
binnen de sportsector, via een samenwer-
king tussen de provinciale overheden en met 
steun van het Ministerie van Tewerkstelling 
en Arbeid. Vlabus wordt bestuurd door de 
vijf provinciebesturen, afgevaardigden vanuit 
het Bloso, de gemeentelijke sportdiensten 
en de Vlaamse sportfederaties.

De belangrijkste doelstelling van Vlabus is 
het ondersteunen en bevorderen van de 
professionele tewerkstelling in de sport-
sector in Vlaanderen en Brussel. Vlabus 
treedt op als werkgever voor sportlesgevers 
in heel Vlaanderen. Naast een team van 
vaste sportlesgevers schakelt Vlabus ook 
studenten L.O. en VTS-gediplomeerde 
medewerkers in los dienstverband in 
voor allerlei opdrachten. In de toekomst 
zullen ook sportondersteuners via Vlabus 
tewerkgesteld kunnen worden.

www.vlabus.be

Vlabus
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Buurtsport Antwerpen brengt sport naar 
de mensen toe. In tien verschillende 
buurten zorgt Buurtsport voor een ruim 
aanbod aan activiteiten op maat. 

Zwemmen voor jongeren, fietsen voor 
volwassenen, aerobics voor vrouwen, 
zaalvoetbal,... Buurtsport biedt alles aan 
aan zeer democratische prijzen! En voor 
mensen die moeilijk aan sporten toe-
komen, werkt Buurtsport een traject op 
maat uit. 

U kan bij Buurtsport terecht voor:

- Informatie over sportactiviteiten en -ver-
enigingen uit de wijk;

- begeleiding van individuen in hun zoek-
tocht naar een sport- of beweegaanbod 
op maat;

- ondersteuning of samenwerking bij het 
opzetten van een sport- of beweegaanbod;

- een laagdrempelig sport- of 
 beweegaanbod op maat van de wijk;

- het ontlenen van sport- en 
 beweegmateriaal;

- het volgen van fietslessen 
 (praktisch en theoretisch);

- toeleiding van individuen naar 
 sportopleidingen.

https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/
sporting-a/detail/buurtsport

Buurtsport Antwerpen

De SNS-pas is een sportpas waarmee je 
gedurende een bepaalde periode aanslui-
tend aan de schooluren kan deelnemen 
aan verschillende sportactiviteiten. Met 
een SNS-pas kan je sporten waar, 
wanneer, hoeveel en met wie je wil.

www.sportnaschool.be

SNS, Sport Na School
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Bloso is de sportadministratie van de 
Vlaamse overheid met als opdracht de 
sportparticipatie en de kwaliteit van het 
sportaanbod te verhogen. 
Voluit heet Bloso: het Agentschap voor de 
Bevordering van de Lichamelijke Ontwik-
keling, de Sport en de Openluchtrecreatie. 
Bloso is verantwoordelijk voor:

- Het voeren en coördineren van sport-
promotie op Vlaams niveau: zo veel 
mogelijk Vlamingen, en vooral de jeugd, 
sensibiliseren om aan sport te doen, bij 
voorkeur op regelmatige basis (=sporten 
in clubverband). Om dit te realiseren 
organiseert Bloso sportpromotie-

 campagnes en sensibiliseringsacties.

- Het uitvoeren van het Vlaams topsport-
 beleid, vanuit het principe van één 

Vlaams aanspreekpunt voor topsport 
 en de topsporters, voor alle betrokkenen 

(sportfederaties, atleten, omkadering, ...).

- De subsidiëring, erkenning, begeleiding 
en inspectie van sportfederaties, sport-
diensten en andere sportactoren, onder 
meer in het kader van het 

 Sport-voor-Allen beleid.

Bloso / Agentschap Sport Vlaanderen

- Het aanbieden en erkennen van sportka-
deropleidingen via de Vlaamse Trainers-
school.

- De uitbouw en het ter beschikking stellen 
van de 13 Bloso-centra aan sportfederaties, 
sportclubs, sportdiensten, topsporters en 
recreatieve sportbeoefenaars.

- De organisatie van sportkampen en 
sportklassen in de Bloso-centra.

- De internationale uitwisseling van trai-
ners, sportexperts en topsporters.

- Het uitbouwen van een 
 ‘Kenniscentrum Sport’.

- Het adviseren en begeleiden van de  
uitbouw van sportinfrastructuur in 

 Vlaanderen.

- Het ter beschikking stellen van beleids-
gerichte input vanuit de opgebouwde 
kennis en terreinexpertise.

Bloso organiseert ook grote evenementen, 
zoals de Gordel voor Scholen (eind juni), 
de actie Sporttak in de Kijker (het hele 
jaar door), de Zomersportpromotietoer 
(juli-augustus), de Watersportdag (mei) 
en tal van andere sportpromotionele 
evenementen.

www.bloso.be
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Het ‘ISB’ is het Vlaams Instituut voor 
Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw. Het is 
een ledenvereniging en kenniscentrum voor 
lokaal en regionaal sport- en recreatiebeleid.

Het Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer, 
de website www.isbvzw.be en de ISB-Ken-
nisbank zijn instrumenten tot informatie-
verschaffing en duiding geven. Via prak-
tijkgericht onderzoek voedt het ISB een 
gefundeerd beleid. ISB heeft een helpdes-
krol en biedt begeleidingstrajecten voor 
leden. Via Ethias is er een verzekerings-
polis voor gemeentelijke sportactiviteiten. 
ISB zorgt voor een vormingsaanbod dat 
gaat van managementgerichte studie-
dagen, over technische beheeraspecten, 
tot bijscholingen op maat van lokale 
sportprofessionals. In het kader van het 
decreet lokaal sportbeleid heeft ISB een 
overeenkomst met de Vlaamse overheid 
om gemeenten te begeleiden en als 
expertisecentrum Buurtsport.

Sportambtenaren en iedereen actief in 
lokaal sportbeleid, schepenen van sport 
en beheerders van sportcentra, zwem-
baden en recreatiedomeinen doen bij ISB 
aan ervaringsuitwisseling. 
Het ISB-Congres is hét jaarlijks ontmoet-
ingsmoment. ISB biedt ook een platform 
aan bedrijven in de sport en recreatie.

ISB promoot via ondersteuning van 
sportdiensten sport en bewegen op lokaal 
niveau. Bijzondere aandacht gaat naar 
de ondersteuning van de promotie van 
zwemmen en zwembadbezoek via zwem-
brevetten en campagnes, zoals Start 
to Swim en Zwembaddagen.

www.isbvzw.be 

9.1 Partners in dit project
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ISB 

De gemeentelijke sportdienst is het lokale 
aanspreekpunt voor sport en bewegen 
en staat in voor een divers sportaanbod, 
zoals sportkampen, lessenreeksen of 
evenementen, en organisaties in samen-
werking met sportclubs, scholen, andere 
lokale actoren of in het kader van 
Bloso-campagnes. 

Sportclubs worden ondersteund op diverse 
vlakken en ontvangen vaak subsidies met 
het oog op een kwaliteitsvolle werking.

Veel van de sportinfrastructuur in de 
gemeente, zoals sporthallen, een zwem-
bad of een looppiste, wordt gerealiseerd 
en beheerd door de sportdienst. De sport-
dienst is regelmatig ook betrokken bij het 
ter beschikking stellen van schoolsport-
infrastructuur of bij de realisatie en het 
beheer van infrastructuur van sportclubs.
Samen met de schepen van sport als be-
leidsverantwoordelijke en de adviserende 
sportraad is de sportdienst de regisseur 
van het lokale sportbeleid.

Lokale sportdiensten
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9.2 Potentiële andere partners

Binnen de sportwereld, de zorgsector en de jeugdhulp kunnen nog enkele andere interessante 
partners aangesproken worden. Hieronder zijn enkele ideeën opgesomd. Dit is een aanzet en 
kan zeker nog verder uitgebreid worden. We starten dit overzicht met interessante contacten 
binnen de sportwereld. Daaronder geven we nog een overzicht van potentiële contacten 
binnen de zorgsector en de jeugdhulp.

Stichting Vlaamse Schoolsport vzw - SVS

Alle leerlingen stimuleren tot een fitte, 
gezonde en veilige levensstijl en hen 
meer én kwaliteitsvolle sportkansen 
bieden, dat is de missie van Stichting 
Vlaamse Schoolsport (SVS). Bij SVS speelt 
bekwaamheid, afkomst, gezinssituatie e.d. 
van de kinderen geen rol. Deze missie wil 
SVS vooral vorm geven door de scholen te 
ondersteunen bij de ontwikkeling van een 
bewegings- en sportbeleid voor, tijdens, 
tussen en na de lessen en door zelf een 
ruim aanbod aan activiteiten te realiseren 
op lokaal niveau.

In het centraal secretariaat te Brussel en 
de 5 provinciale secretariaten groeien ini-
tiatieven en concepten die de schoolsport 
blijven ontwikkelen, maar ligt ook de basis 
van de organisatie van een uitgebreid 

9.2.1 Potentiële partners sportsector

gamma van sportieve activiteiten. 
SVS tekent het Vlaamse en Brusselse 
schoolsportlandschap uit aan de hand 
van volledig uitgestippelde doelstellingen 
opgenomen in een beleids- en actieplan. 
Dagelijks staan de medewerkers en het 
bestuur klaar om scholen te ondersteunen 
en kwaliteitsvolle schoolsport te realiseren 
met de ontwikkelingsdoelen en eindtermen 
als leidraad zodat het pedagogische aspect 
steeds bewaard blijft.

De schoolsportgangmaker, de leerkracht 
lichamelijke opvoeding of klasleerkracht 
van de school, bouwt samen met het 
schoolteam het schoolsportprogramma 
van de school uit. Hiervoor kan de gang-
maker een beroep doen op het aanbod en 
de ondersteuning van SVS.

www.schoolsport.be 
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De Vlaamse Sportfederatie vzw is de 
koepelorganisatie die 86 erkende en 
gesubsidieerde Vlaamse sportfederaties 
in Vlaanderen bundelt, goed voor meer 
dan 19.000 clubs en 1.500.000 sporters. 
De VSF is hét aanspreekpunt voor de 
sportfederaties. De VSF gaat als erkende 
koepelorganisatie voor een kwalitatief 
hoogstaande sportfederatiesector in 
Vlaanderen door de aangesloten sport-
federaties in sporttakoverschrijdende 
materies te vertegenwoordigen, 
informeren en ondersteunen.

De Vlaamse Sportfederaties vzw werkt 
rond beleidsthema’s 

1. Sportbeleid
2. Management van de sportfederatie
3. Sport voor Allen
4. Topsport
5. Vrijwilligersbeleid
6. Ethisch verantwoord sporten
7. Medisch verantwoord sporten
8. Sportclubondersteuning

Met het Dynamo Project wil de Vlaamse 
Sportfederatie vzw bijdragen tot een 
duurzame professionalisering en kwali-
teitsverbetering van sportclubs op vlak van 
administratieve, bestuurlijke en logistieke 
clubwerking. Het richt zich daarvoor in de 
eerste plaats naar de bestuurders van de 
vele Vlaamse sportclubs die aangesloten 
zijn bij een erkende sportfederatie. De 
dienstverlening van het Dynamo Project 
bestaat uit brochures, tools, een helpdesk, 
tal van bijscholingen en persoonlijke 
begeleiding. 

Vlaamse Sportfederatie vzw - VSF

Meer info vind je op:
www.dynamoproject.be.

Je kan de VSF contacteren indien je op 
zoek bent naar een sportclub, indien 
jouw club bij een erkende Vlaamse sport-
federatie wil aansluiten of voor meer infor-
matie over sportfederaties in het algemeen.
www.vlaamsesportfederatie.be 
 

Sportfederaties

Individuele sportclubs zijn vaak gegroepeerd 
in of aangesloten bij een overkoepelde sport-
federatie.
Indien een sportfederatie aan bepaalde  
voorwaarden voldoet, kan zij erkend en 
gesubsidieerd worden door de Vlaamse 
overheid. Een aansluiting bij een erkende 
sportfederatie via een sportclub, geeft de 
sporter bijvoorbeeld de garantie dat hij 
verzekerd is volgens de voorwaarden die 
de Vlaamse overheid oplegt, sport binnen 
de regelgeving rond medisch en ethisch 
verantwoorde sportbeoefening, en dat 
deze sportfederaties voldoen aan andere 
criteria en basisopdrachten die hen bij 
decreet worden opgelegd. 
Dit beoogt een verhoogde transparantie 
van het sportlandschap door een duidelijk 
onderscheid te maken tussen enerzijds 
de sportfederaties, onderverdeeld in 
unisportfederaties en recreatieve sport-
federaties, en anderzijds de organisaties 
voor de sportieve vrijetijdsbesteding (op-
gedeeld in vier vrijetijdsclusters: tradi-
tionele volksspelen, internationale volks-
spelen, dierenhobby’s en luchtactiviteiten). 
Daarnaast is er nog de koepelorganisatie 
(i.c. Vlaamse Sportfederatie vzw, zie 
hierboven) die als aanspreekpunt fungeert 
voor de sportfederaties.

9.2 Potentiële andere partners
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Buurtsport

Buurtsport is een methodiek van buurt-
gerichte initiatieven vanuit een breed 
sportbegrip. Het krijgt vorm via een sport- 
en beweegaanbod, toeleiding naar een 
aanbod of ondersteuningsinitiatieven. 
Buurtsportdiensten zijn ongebonden, 
laagdrempelig, licht georganiseerd en 
werken vindplaatsgericht. Het is ingebed 
in lokaal beleid en netwerksamenwerking 
en heeft 3 mogelijke doelstellingen:

De Rode Antraciet

De kernopdracht van De Rode Antraciet 
is de ‘culturele’ en ‘sportieve’ participa-
tie van gedetineerden te bevorderen. We 
doen dat via drie werkingspijlers: 
het cursusaanbod, het sociaal-cultureel 
werk en de sport.

www.derodeantraciet.be

9.2.2 Potentiële partners zorgsector en jeugdhulp

LUS vzw

LUS vzw is een kennis- en ervarings-
centrum inzake netwerkontwikkeling en 
gemeenschapsvorming, met als doel het 
verbinden van mensen. Het verhogen van 
de kwaliteit van leven van personen met 
een welzijnsnood staat centraal in de 
werking. LUS vzw – het voormalige  
P.L.A.N. vzw – is gegroeid vanuit het Uni-
versitair Centrum voor Onderzoek en Trai-
ning (UCOT) binnen de vakgroep orthope-
dagogiek van de Universiteit van Gent. 

LUS vzw pleit voor een sterk persoon-
lijk netwerk. De voorbije jaren bouwde 
LUS vzw expertise op en ontwikkelde 
ze specifieke strategieën die de sociale 
verbondenheid tussen mensen (opnieuw) 
versterken. Want een persoonlijk netwerk 
lijkt evident, tot het er niet meer is.

www.lusvzw.be 

Inwoners aanzetten tot 
sport en bewegen

Is multi-inzetbaar om 
doelgroepen, en in het 
bijzonder kansengroepen, 
te bereiken

Kan er ook in slagen om 
niet-sportdoelstellingen 
te bereiken binnen een 
integraal beleid

Deze methodiek is er voor alle steden en 
gemeenten (klein of groot, landelijk of 
stedelijk) en alle actoren actief in lokaal 
sportbeleid, die vanuit sport met buurt-
gerichte initiatieven aan de slag willen.

Meer info: 
http://www.isbvzw.be/nl/557/pa-
pers/113/buurtsport.html



65

9
9.2 Potentiële andere partners

De sociale kaart

De sociale kaart geeft een overzicht van 
de welzijnsactoren die gevestigd zijn of 
actief zijn in een bepaalde gemeente. 
Het is een instrument om gericht te 
kunnen doorverwijzen.

De sociale kaart is in de eerste plaats een 
instrument dat snel en efficiënt een ant-
woord moet bieden op de hulpvraag van 
een cliënt. Welke organisaties voldoen aan 
de hulpvraag? Wat zijn de specificaties van 
die organisaties? Welke organisaties vol-
doen op basis van die specificaties het best 
aan de behoeften van de cliënt en situeren 
zich het dichtst bij zijn woonplaats?

www.desocialekaart.be 

Steunpunt Jeugdhulp

Steunpunt Jeugdhulp ondersteunt jeugd-
hulpverleners en hun organisaties uit alle 
jeugdhulpsectoren in hun centrale drijf-
veer: hulpverlening aan kinderen, jonge-
ren en hun context. Dit doen we o.a. door 
onze kennis te delen via vorming & inter-
visie op maat, informatieverstrekking via 
onze website & e-zines en de juridische 
helpdesk. 

Samen realiseren we een krachtgerichte, pro-
fessionele en participatieve hulpverlening.

www.steunpuntjeugdhulp.be 
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[Evaluatie van de gekozen piste

10
De verschillende pistes binnen het sportproject die hierboven werden besproken, werden 
ook allen geëvalueerd. In bepaalde gevallen werden cijfers verzameld zodat het effect 
met objectieve data kan geanalyseerd worden. Sommige pistes werden, in overleg, op een 
kwalitatieve geëvalueerd. Tenslotte werden ook enkele SWOT-analyses ingevuld om een 
beeld te krijgen hoe een bepaalde afdeling een initiatief ervaart. Hieronder wordt elke piste 
afzonderlijk weergegeven met de desbetreffende evaluatievorm. In hoofdstuk 11 worden op 
basis van deze evaluaties conclusies getrokken en perspectieven voor de toekomst gegeven.
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De sportinitiaties werden systematisch 
geëvalueerd. Aan de hand van de SEES 
en het feedbackformulier (zie 4.6 Moni-
toring). Deze resultaten werden verwerkt 
in een rapport over de sportinitiaties. 
Dit zijn de belangrijkste conclusies:

10.1 Sportinitiaties

10

Er zijn hoofdzakelijk 
positieve reacties, dus 
het is zeker aan te bevelen 
om de sportinitiaties
verder zetten.

Er zijn unaniem positieve 
reacties over de aanpak van 
de professionele lesgevers. 
Ook hier zeker aanbeveling 
om opnieuw deze samen-
werking op te zetten.

De sporten die best uit de 
evaluatie komen (zijnde 
badminton, handbal, 
ropeskipping en in mindere 
mate volleybal), moeten 
zeker nog 3 keer na elkaar 
aangeboden worden. Er kan 
nagedacht worden om dit 
misschien 2 keer per jaar 
aan te bieden.

De sporten die minder goed 
uit de evaluaties komen 
(zijnde tag-rugby, korfbal 
en in mindere mate hockey 
en frisbee) niet weglaten. 
Uit de opmerkingen kwam 
herhaaldelijk dat cliënten 
blij waren dat ze hiermee 
in contact gekomen zijn. 
Er kan geopteerd worden 
om deze sporten slechts 
2 keer aan te bieden.

Het volledige rapport is te vinden 
in bijlage 14: Rapport sportinitiaties.

1

2 3 4
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De betrokken afdelingen gaven daarbij ook nog kwalitatieve feedback. 
Deze werd verzameld in onderstaande SWOT-analyse.

- Professionele aanpak en goed 
 opgeleide instructeurs.
- Veel afwisseling van sportaanbod en 
 kennismaking met nieuwe sporten.
- Meer structuur en op een veilige manier 
 leren sporten.
- Laagdrempelig
- Interesses van cliënt verruimen en betere 
 kennis van bepaalde sporten opdoen.
- Leuk om in aangepaste accommodatie te spelen.

Wat was er positief aan de sportinitiaties? STERKTES

- Soms te weinig uitdaging (vooral 
 voor geoefende sporters).
- Biedt niet altijd voldoende ontlading 
 voor elke cliënt.
- Soms een te langdurige opwarming of inwerking 

alvorens er effectief tot een spel overgegaan 
wordt.

Wat was er negatief aan de sportinitiaties? ZWAKTES

- Meer continuïteit van lesgevers garanderen.
- Meer linken met het verenigingsleven van onze 

bewoners.
- Terugkoppeling van de evaluatieformulieren.
- Meer differentiatie (aanbod op maat voor zij die 

ritme/tempo niet kunnen volgen, zodat zij even-
eens voldoening halen uit deelname).

- Verankeren van de sportwerking zodat de 
 investering niet verloren gaat. 
- Soms een grote investering van tijd voor 
 groepsbegeleiding.
- Aandacht blijven hebben voor de doelgroep; 
 de fysieke mogelijkheden zijn verschillend bij 
 iedere cliënt.
- Conditie van iedereen zit op een verschillend 

niveau. Zorgen dat mensen zich niet overdoen.

Wat kan verbeterd worden aan de sportinitiaties? 
KANSEN

Waar moeten we extra aandacht voor hebben? 
VALKUILEN

Ja, de meerwaarde is duidelijk en het is zeker zinvol om dit verder te zetten. 
Het lijkt ons interessant voor de cliënt om kennis te maken met verschil-
lende (soms ongekende) sporten. Ze kunnen op deze manier nagaan of 
een bepaalde sport hen interesseert en hiermee iets verder doen. De cliënt 
komt zo op een meer verantwoorde manier in contact met sport.

10 10.1 Sportinitiaties

Is het zinvol/waardevol om de sportinitiaties verder te zetten? Waarom wel/niet?
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Medewerkers van het RKJ te Eeklo gaven kwalitatieve feedback over de aankoop 
van de SNS-passen. Deze werd verzameld in onderstaande SWOT-analyse.

10.2 SNS-pas (Sport Na School)

- Een overzichtelijk en ruim aanbod.
- Opgenomen als verwachting voor jongeren 
 in de planningsfase.
- Financieel voordeel (aankoop SNS vs. ‘losse prijs’).

Wat was er positief aan de SNS-pas? STERKTES

- Niet mogelijk tijdens schoolvakanties (en stopt 
 al vroeg, bv in eind mei voor de grote vakantie).
- Het bleef voor de jongeren een eenmalige 
 deelname.

Wat was er negatief aan de SNS-pas? ZWAKTES

- De communicatie van het (soms wisselende) 
aanbod naar de jongeren toe.

- Motiveren van jongeren tot grotere inzet dan 
 die ene verwachte deelname.

- De grote drempel die jongeren dienen te nemen 
om deze stap te zetten (zowel het plannen als 
het daadwerkelijk deelnemen).

Wat kan verbeterd worden aan de methodiek rond 
SNS-passen? KANSEN

Waar moeten we extra aandacht voor hebben? 
VALKUILEN

Ja, want het biedt mogelijkheden die we anders niet hebben (zowel op vlak van sportdisciplines als financieel).

Is het zinvol/waardevol om de SNS-passen volgend schooljaar opnieuw aan te kopen? Waarom wel/niet?

Medewerkers van het RKJ te Eeklo gaven kwalitatieve feedback over de buddywerking. 
Deze werd verzameld in onderstaande SWOT-analyse.

10.3 Buddywerking

- Een overzichtelijk en ruim aanbod.
- Opgenomen als verwachting voor jongeren in de 

planningsfase.
- Financieel voordeel (aankoop SNS vs. ‘losse prijs’).

Wat was er positief aan de buddywerking? 
STERKTES

- Niet mogelijk tijdens schoolvakanties (en stopt al 
vroeg, bv in eind mei voor de grote vakantie).

- Het bleef voor de jongeren een eenmalige deelna-
me.

Wat was er negatief aan de buddywerking? 
ZWAKTES

- De communicatie van het (soms wisselende) 
aanbod naar de jongeren toe.

- Motiveren van jongeren tot grotere inzet dan die 
ene verwachte deelname.

- De grote drempel die jongeren dienen te nemen 
om deze stap te zetten (zowel het plannen als het 
daadwerkelijk deelnemen).

Wat kan verbeterd worden aan de buddywerking? 
KANSEN

Waar moeten we extra aandacht voor hebben? 
VALKUILEN

  Ja, zie ‘sterktes’.

Is het zinvol/waardevol om de buddywerking verder te zetten? Waarom wel/niet?

10
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10.4 Samenwerking Howest

De samenwerking met Howest werd bekeken aan de hand van een wederzijdse evaluatie.

Evaluatie Howest

- Studenten hadden na het eerste gesprek 
wat schrik. Er waren vooroordelen rond de 
doelgroep. Dit zorgde er wel voor dat ze 
extra waakzaam waren en dat hun voorbe-
reiding ook geconcentreerder verliep. 

- Zowel door de studenten als door de 
lectoren werd deze samenwerking zeer 
positief geëvalueerd.

- Howest heeft bewust gekozen voor 
 studenten die sterk in hun schoenen 

staan en die gemotiveerd waren om 
 met deze doelgroep te werken. Dit was 

een goede keuze.

- Het was belangrijk dat de studenten zich 
flexibel konden opstellen. Het is eigen 
aan De Sleutel dat er vaak verloop zit 

 bij de cliënten. Deze unieke situatie is 
ook leerrijk.

- Het RKJ was (voor de studenten en 
 lectoren) goed bereikbaar.

Evaluatie RKJ, De Sleutel

- De studenten slaagden er in om een 
aantrekkelijk aanbod te doen voor 

 de jongeren.

- De jongeren waren geënthousiasmeerd 
door het aanbod en werkten mee. Op-
vallend dat de activering van de meisjes 
lukte. De individuele benadering werkt 
goed.

- Het was niet evident voor de studenten 
omdat ze, eigen aan onze werking en 
doelgroep, met wisselende jongeren en 
wisselende aanwezigheden van jongeren 
dienden te werken.

- Er moet meer nagedacht worden hoe 
sport/bewegen kan geïntegreerd geraken 
in het dagelijkse leven van de jongere.

- Aandachtspunt voor volgend jaar: 
 formele afronding.

Kansen tot verbetering

- Betere communicatie bij de opstart.

- Vaste contactpersoon voor het RKJ (Bram 
Louwagie) en voor Howest (Eve Pittoors 
of Ruben Cherlet?). Op deze manier gaat 
geen communicatie verloren.

10

- Er moet meer aandacht besteed worden 
aan de implementatie van bewegen /
sporten in het dagelijkse leven van de 
jongeren. 

  -> Opnemen in de voorbereiding
  -> Reflectieproces van de studen- 

     ten en jongeren na elke les en  
     na de lessenreeks

- Afrondingsproces wat formeler.
  -> Zowel naar de jongeren toe als  

     naar het RKJ toe.
  -> Vorm van eindevaluatie
  -> Kansen voor het reflectieproces
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10.5 Samenwerking buurtsport Antwerpen

Medewerkers van het DCA gaven kwalitatieve feedback over de samenwerking met 
buurtsport Antwerpen (sportinitiaties + vrijetijdsbemiddeling). Deze werd verzameld 
in onderstaande SWOT-analyse.

- Vlotte contacten 
- Planning voor 1 jaar mogelijk 
- Goedkoop 
- Goede lesgevers 

Wat was er positief aan de samenwerking met 
Buurtsport Antwerpen? STERKTES

- Geen opmerkingen

Wat was er negatief aan de samenwerking met 
Buurtsport Antwerpen? ZWAKTES

- Geen opmerkingen - Tijdig de planning terug opmaken anders geen 
plaats vrij in de sporthal.

Wat kan verbeterd worden aan de samenwerking 
met Buurtsport Antwerpen? KANSEN

Waar moeten we extra aandacht voor hebben? 
VALKUILEN

Zeker, het beste aanbod dat we kunnen hebben voor onze groep om zo de cliënten warm te maken om te sporten.

Is het zinvol/waardevol om de samenwerking met Buurtsport Antwerpen verder te zetten? Waarom wel/niet?

De eerste afspraken zijn reeds gemaakt, 
maar de effectieve samenwerking (inzet 
van studenten Sport en Bewegen in het 
dagcentrum Antwerpen) zal pas in oktober 
2015 van start gaan. Een eerste evaluatie 
zal dus pas zinvol zijn eind 2015.

10.6 Samenwerking Thomas More

10
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10.7 Vrouwvriendelijke sportaanbod

Medewerkers van het CIC, TGG en TGM gaven kwalitatieve feedback over het vrouw-
vriendelijk sportaanbod. Deze werd verzameld in onderstaande SWOT-analyse.

- Vrouwen krijgen een vrouwvriendelijk 
 aanbod van sporten.
- Vrouwen kunnen, mits vaak heel wat complexen 

over hun lichaam, met minder schaamte aan 
hun conditie werken.

- Vrouwen kunnen even weg van de 
 ‘mannenwereld’ (omdat het op verplaatsing is).
- Het niveau van lesgeven is afgestemd op 
 onze cliënten.
- Reserveren is niet nodig wat maakt dat het zeer 

laagdrempelig is en ideaal voor onze doelgroep.
- Prijs voor deelname is spotgoedkoop.

Wat was er positief aan het vrouwvriendelijk 
sportaanbod? STERKTES

- Aan het sportaanbod zelf zijn er geen zwaktes 
 te bemerken. Enkel de personeelsbezetting op 
 de afdeling zelf maakt het soms moeilijk om 
 voldoende aanwezig te kunnen zijn.

Wat was er negatief aan het vrouwvriendelijk 
sportaanbod ? ZWAKTES

/ /

Wat kan verbeterd worden aan het vrouwvriende-
lijk sportaanbod ? KANSEN

Waar moeten we extra aandacht voor hebben? 
VALKUILEN

Ja! Zie punt 1.

Is het zinvol/waardevol om deelname aan het vrouwvriendelijk sportaanbod verder te zetten? Waarom wel/niet?

10
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Medewerkers van het TGG en TGM gaven kwalitatieve feedback over het aanbod van 
reguliere activiteiten. Deze werd verzameld in onderstaande SWOT-analyse.

10.8 Aanbod reguliere activiteiten

- Dit aanbod kan de connectie met vrije tijd en 
sport versterken (vanwege sporten buiten de 
programma-uren).

- De mogelijkheid om dit samen met de bewoners 
op te stellen en uit te werken (empowerment).

Wat was er positief aan het aanbod van reguliere 
activiteiten? STERKTES

- Dit zorgt voor extra taakbelasting binnen het 
reeds drukke weekschema.

- Het ging vooral over deelname aan éénmalige 
evenementen, dus voornamelijk om eens te 
‘proeven’.

Wat was er negatief aan het aanbod van reguliere 
activiteiten? ZWAKTES

- Meer focussen op de verankering met het ver-
enigingsleven van onze bewoners of met een 
andere toegangspoort (voor het vervolg van hun 
programma, bv iets op poten zetten waar de 
cliënten blijvend kunnen naartoe gaan enz.).

- Te weinig connectie met het sportproject, om dit 
op langere termijn verder te zetten.

Wat kan verbeterd worden aan het aanbod van 
reguliere activiteiten? KANSEN

Waar moeten we extra aandacht voor hebben? 
VALKUILEN

Het is zeker zinvol. 

Is het zinvol/waardevol om het aanbod van reguliere activiteiten verder te zetten? Waarom wel/niet?
(Eventueel alternatieven voor een andere methodiek?)

Enkele begeleiders die module 1 van de 
opleiding ‘bewegingsanimator’ volgden, 
gaven volgende kwalitatieve feedback.

- Interessante en leerrijke opleiding. De 
nodige theorie over didactiek en preven-
tief en curatief sporten werd gegeven.

10.9 Opleiding VTS: Bewegingsanimator Module 1

10

- Spijtig dat module 2 niet gevolgd werd. 
Nu beschikt men (na het examen) enkel 
over een getuigschrift van het theoretische 

 gedeelte en niet over het volledige 
 ‘diploma’.
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10.10 Alternatieve sportwerking juli/augustus

10.10.1 Sportvoormiddagen

Medewerkers van de deelnemende afdelingen gaven kwalitatieve feedback 
over de sportvoormiddagen. Deze werd verzameld in onderstaande tabel.

- Goede organisatie.
- Goede sfeer en enthousiasme.  Voor onze kleine 

groep leuk om enkele sporten in grote groep te 
spelen (die anders onmogelijk zijn).

- Leuk om verschillende afdelingen op informele 
manier samen te brengen.

- Doorbreken van dagdagelijkse ‘sleur’.
- Er was een positief groepsgevoel/
 competitiegevoel.

Wat vonden jullie positief?

- Onbekende sporten kunnen zorgen voor 
 frustraties bij de doelgroep.
- Duidelijke afspraken maken over praktische 

zaken (bv. spelregels, rookpauzes). Dit vermijdt 
eventuele spanningen.

Wat vonden jullie negatief?

- Goed initiatief, fijne opzet. Zeer leuk om mensen 
terug te zien (zowel voor bewoners als voor staf) 
en samen te sporten.

- Sporten mochten soms wat meer ontladend zijn.
- Cliënten waren over het algemeen heel erg 
 enthousiast.

- Unaniem positieve reacties. Dit is zeker voor 
herhaling vatbaar.

Reacties van cliënten? Is dit voor herhaling vatbaar?

Medewerkers van de betrokken afdeling 
(TGG) gaven feedback over de vervangende 
sportinitiaties door reguliere sportpartners.
(Zie ook 5.5.2 voor verduidelijking)

- Link met het reguliere sportcircuit is 
sterk aanwezig. 

10.10.2 Vervangende sportinitiaties door reguliere sportpartners

Medewerkers van de betrokken afdelingen 
(dcbg, dcg, tgm, dca) gaven feedback over 
de start-to-run lessenreeks.

- Uitdaging om cliënten te blijven motiveren.

10.10.3 Start to run

10

- Het is moeilijk om voldoende clubs / 
federaties te vinden om constructieve 
samenwerkingen op te zetten.

- Het is zeker zinvol om hier verder 
energie in te steken. Op termijn kan een 
uitgebreid netwerk uitgebouwd worden.

-  Veel planning nodig.

- Na de lessenreeks is het belangrijk om link 
te maken met eventuele atletiekclubs.

- Er is groepsvorming en positieve 
 dynamiek te zien bij de deelnemers.
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[Conclusie + toekomst

11

De hulpverlening die De Sleutel aan 
drugverslaafden en hun omgeving aan-
biedt is steeds herstelgericht, wat wil 
zeggen dat niet we alleen betrachten dat 
de verslaving op zich ophoudt, maar dat 
de ex-verslaafde terug een autonome 
persoon wordt, een persoon die terug vat 
heeft op zijn eigen leven, een persoon die 
in de maatschappij een plaats heeft ge-
vonden waar hij zich goed voelt en waar 
hij zich kan ontplooien volgens zijn eigen 
waarden en mogelijkheden.

Concreet willen we een levensstijl waarin 
alle activiteiten in functie staan van drug-
gebruik, ombuigen naar een levensstijl 
die gebaseerd is op waarden. Hierbij 
is sport een belangrijk hulpmiddel.

Kiezen voor een clean leven betekent 
niet alleen dat je geen middelen meer 

Conclusie

gebruikt, maar ook dat je kiest voor een 
andere levensstijl die niet verenigbaar 
is met gebruik van middelen. Dergelijke 
cleane levensstijl uitbouwen, vereist dat 
we veel aandacht besteden aan de manier 
waarop vrije tijd wordt ingevuld.

In onze therapieën leren we mensen hun 
passies (her)ontdekken, een drive vinden 
voor zaken die ze zelf graag willen doen, 
die hen ontspannen, ontlading bezorgen. 
Sport is een belangrijke hefboom om die 
vrije tijd op een plezierige en ontspan-
nende manier een plaats te geven in het 
dagelijks leven van onze cliënten.

Met dit project heeft De Sleutel een geïnte-
greerd beleid op vlak van sport uitgewerkt.  
Welk verbindingspunten zien we tussen 
sport en ons hulpverleningsaanbod? Hoe 
kan sport bijdragen tot maatschappelijke 
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re-integratie? Hoe kunnen we mensen met 
een verslavingsprobleem stimuleren  zodat 
ze na een intensief behandelprogramma 
op een duurzame manier kiezen voor een 
gezonde levensstijl waarin sport en bewe-
ging een belangrijke plaats innemen?

Enerzijds hebben we het aanwezige sport-
aanbod binnen De Sleutel geprofessiona-
liseerd. Zoals beschreven in hoofdstuk 5 
werkten we diverse pistes uit binnen de 
verschillende afdelingen. Er werd een dui-
delijke visie ontwikkeld, er werden sport-
initiaties geïntegreerd binnen de behandel-
programma’s, er werd samengewerkt met 
gediplomeerde sportlesgevers, er werden 
partnerships opgezet met buurtsport-
werkingen en hogescholen, er werd ingezet 
op vrouwvriendelijke sportaanbod, er werd 
sportmateriaal aangekocht, er werden 
start-to-run lessenreeksen opgestart en er 
werden sportvoormiddagen georganiseerd.

(Conclusie 1) Dankzij de evaluaties van 
de sportinitiaties en de feedback van de 
betrokken afdelingen over de andere initi-
atieven kunnen we concluderen dat we er 
in geslaagd zijn om sport professioneler 
te integreren binnen structurele therapie-
programma’s. Sportactiviteiten die vroeger 
meer ad hoc, zonder kader en zonder pro-
fessionele begeleiding gebeurden, vinden 
nu plaats in een duidelijke context en met 
een helder doel. De doelgroep ervaart dat 
sport leuk is. Bovendien is het zeer belang-
rijk gebleken om een breed en kwaliteitsvol 
sportaanbod te hebben. Dankzij profes-
sioneel begeleide initiaties leren de cliën-
ten kennis maken met veel verschillende 
(gekende en minder gekende) sporten én 
komen ze in contact met een trainingscul-
tuur vergelijkbaar met deze in het reguliere 
circuit. Dit prikkelt hen én verhoogt de 
kans tot deelname aan gelijkaardige 
activiteiten in de vrije tijd.

Anderzijds hebben we initiatieven ont-
wikkeld om drempels weg te werken 
waardoor de doelgroep vlot aansluiting 
kan vinden bij het reguliere sportaanbod 
zodat ze sport op een duurzame manier 
leren integreren in hun levensstijl en 
een vaste plek weten te geven binnen 
hun vrijetijdsbesteding. In hoofdstuk 
6 worden deze initiatieven uitgebreid 
behandeld. We probeerden cliënten warm 
te maken voor sport als zinvolle vrije-
tijdsactiviteit, we brachten hen kennis en 
vaardigheden bij zodat de drempel tot 
deelname aan reguliere activiteiten lager 
werd, voor de jongerenafdelingen werden 
sport-na-school passen aangekocht, er 
werd een aanbod gedaan van sportieve 
activiteiten in het reguliere circuit, er wer-
den sportinitiaties aangeboden in samen-
werking met reguliere clubs, we probeerden 
cliënten op individuele basis te begeleiden 
naar een geschikt sportaanbod… 

(Conclusie 2) We hebben veel ideeën 
opgedaan, veel initiatieven aangebracht 
en uitgewerkt, maar we concluderen dat 2 
jaar te weinig is om de drempel naar het 
reguliere (sport)circuit te verlagen. We 

11
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realiseren ons dat de re-integratie in de 
samenleving de moeilijkste stap is in dit 
proces en dat we meer tijd zullen nodig 
hebben om dit te bewerkstelligen. De 
onbekendheid van de doelgroep is relatief 
groot en weegt ook zwaar. Er moet in 
de toekomst nog meer ingezet worden 
op de integratie van sport/bewegen in 
de alternatieve levensstijl buiten/na de 
hulpverlening. Dit zal in de toekomst een 
volgehouden inspanning vragen.

(Conclusie 3) Als organisatie hebben 
we een nieuwe wereld leren kennen. 
We werden hierdoor enthousiaster over 
sport als middel én we kunnen het beter 
implementeren om het als een volwaar-
dige poot deel te laten uitmaken van het 
behandelaanbod. Dankzij de organisatie 
van verschillende sportactiviteiten waarbij 
alle cliënten van De Sleutel het samen 
tegen elkaar opnemen, werd duidelijk 
dat samen sporten mensen echt samen-
brengt. Zonder het echt na te streven, 
werd spelplezier en verbondenheid deel 
van de bereikte resultaten. Dit is een 
belangrijk gegeven om sport te promoten 
als deel van een alternatieve levensstijl.

Bij de uitwerking hebben we gemerkt dat 
volgende zaken kritische succesfactoren 
zijn:

- Gedragenheid van de organisatie en de 
directie.

- Een projectmedewerker met diploma 
Lichamelijke Opvoeding (o.a. om de 
link te maken met en kennis binnen te 
brengen over de sportwereld).

- Een goed uitgeschreven visie is belang-
rijk, maar bijkomend is het van cruciaal 
belang om deze visie steeds te blijven 
volgen (en er dus op voorhand goed 
over nagedacht te hebben).

11
- In elke afdeling van De Sleutel werd een 

sportpromotor aangesteld. Dit zorgde 
ervoor dat er overal een aanspreekpunt 
was, wat de uitwerking van het sport-
project ten goede kwam. Deze sportpro-
motoren vormden (samen met enkele 
centrale beleidsmensen) de interne 
werkgroep en kwam per kwartaal samen. 
Het oprichten van een interne werkgroep 
zorgt ervoor dat er van de betrokken 
personen steeds voldoende feedback kan 
verkregen worden. Op deze manier blijft 
de link met de praktijk sterk aanwezig en 
wordt er zo goed mogelijk ingespeeld op 
specifieke noden.

- Per kwartaal kwam een externe stuur-
groep samen. Hiermee werd expertise 
van verschillende domeinen gelinkt aan 
dit project, waardoor de kwaliteit van de 
uitwerking verzekerd werd. Het is boven-
dien belangrijk voor de maatschappelijke 
verankering van het project.

- Bij het begin van het project werd een 
vragenlijst ingevuld door de cliënten. 
Dankzij de analyse van deze resultaten 
kon het sportproject zo goed mogelijk 
uitgewerkt worden op basis van de 

 interesses en noden bij de doelgroep.

- Om de opgezette initiatieven na het 
project te continueren, is het van cru-
ciaal belang dat er wordt ingezet op de 
verankering van de bereikte resultaten. 
Om dit te doen slagen, moet er tijdens 
de projectduur reeds intensief over 

 nagedacht worden.
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11
Toekomst

Zoals eerder vermeld is twee jaar te kort 
om de drempel naar het reguliere circuit 
te verlagen en dit constructief in te bedden 
binnen de werking van de organisatie. 
We hebben reeds initiatieven aangereikt, 
maar hebben ook verder kunnen nadenken 
over de optimale situatie. Om de link met 
het reguliere circuit te verbeteren lijkt het 
zinvol om een intermediaire stap  (tussen 
sportinitiaties binnen het behandelpro-
gramma en toetreden tot het reguliere 
circuit) te voorzien. Hierbij denken we 
aan het oprichten van een omnisportclub. 
Zowel cliënten in behandeling als ex-cliën-
ten als vrienden en/of familie moeten hier 
terecht kunnen om samen te sporten. 
Cliënten maken er reeds kennis mee 
tijdens hun opname in De Sleutel en 
hebben de kans om (als deel van nazorg) 
lid te blijven zolang ze willen. (Ex-)cliënten 
zouden hierbij ook (als vrijwilliger) deel 
van de clubstructuur moeten kunnen 
worden. 

Om een cleane levensstijl te behouden is 
naast vrije tijd, ook werk een zeer belang-
rijk gegeven. Werk hebben betekent niet 
alleen over een legaal inkomen beschik-
ken, het is ook een belangrijk element in 
zingeving.  Om dit te kunnen moet je wel 
over passende attitudes en competenties 
beschikken. Sport laat toe om een aantal 
van deze competenties te trainen. Vandaar 
dat kansengroepen die geïnteresseerd zijn 
om hun kansen op passende tewerkstel-
ling te verbeteren, baat kunnen hebben bij 
een adaptatie van dit sportproject. Dit 
betekent dat de nu ontwikkelde methodiek 
ook aangepast en geïntegreerd moet 
worden naar toeleidingsprogramma’s 
naar werk (bijvoorbeeld de activerende 
werkvloer van maatwerkbedrijven). We 
hebben grote zin om deze uitdaging aan 
te gaan!
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