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Sport-plus en de 
superdiverse stad: een 

opdracht van sportdiensten?
Vandaag woont de meerderheid van de wereldbevolking in steden. 
Die zijn steeds meer superdivers en complex. Dit brengt het sociale 
weefsel van steden in gevaar. Deze evolutie gaat gepaard met uit-
dagingen op vlak van armoedebestrijding, huisvesting, onderwijs, 
tewerkstelling, leefomgeving …, zeker in meer achtergestelde wijken. 
Steeds meer wordt er in dit verband vanuit verschillende beleidsdo-
meinen naar sport gekeken. Toch is het niet vanzelfsprekend om 
met sport sociale meerwaarde te creëren. Welke voorwaarden zijn 
noodzakelijk en welke rol kan je hier als sportdienst in spelen?

Superdiverse steden en 
sport

Buiten toenames in etnische en cul-
turele diversiteit is het basiskenmerk 
van superdiversiteit het diversifiëren 
van diversiteit. Tegenwoordig zijn er 
binnen onze steden mensen met een 
veelheid aan landen van herkomst, 
talen, culturen, religies, statuten 
en sociale posities. De complexi-
teit van en de interacties tussen al 
deze factoren vormen de kern van 
superdiversiteit. Steden zijn steeds 
meer plaatsen van contradicties en 
vormen ontegensprekelijke proble-
matische gebieden. Voor vele men-

sen en sociale groepen biedt super-
diversiteit kansen op economisch, 
sociaal en politiek vlak indien de 
controle over strategische goederen 
minder gecentraliseerd en daardoor 
meer toegankelijk is. Voor sommige 
mensen en sociale groepen houdt 
dit echter een voortzetting in van 
traditionele vormen van ongelijk-
heid. Er ontstaan uitdagingen op 
vlak van culturele diversiteit, edu-
catie, tewerkstelling, huisvesting 
en wonen, armoede en polarisatie, 
gezondheid en veiligheid.

Georganiseerde sport wordt zowel 
in het beleid als in de praktijk vaak 
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1 De onderzoeksgroep ‘Sport & Society’ voert maatschappelijk relevant en onafhankelijk sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar de betekenis die 
sport - zowel recreatieve als competitieve - speelt binnen verschillende domeinen van de samenleving. Meer info op www.vub.ac.be/SBMA/saso. 
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naar voren geschoven als een krach-
tige hefboom om mensen in sociaal 
kwetsbare situaties te laten partici-
peren in de samenleving. Veel ste-
den in Europa zetten vandaag in 
op het maatschappelijk belang van 
sport, en dat in een bredere con-
text van andere vrijetijdsdomeinen. 
Bovendien wordt sport steeds vaker 
beschouwd als een deel van een rui-
mer sociaalwelzijnsbeleid. Echter, 
onderzoekers wijzen al langer op 
het feit dat sport niet automatisch 
een sociale meerwaarde creëert. 

In opdracht van de Stad Antwerpen 
voerde de onderzoeksgroep Sport 
& Society1 (SASO) van de VUB een 
onderzoek naar grootstedelijke prak-
tijken in Europa die gebruik maken 
van sport voor sociale doelstellin-
gen. Het onderzoek ‘Sport-plus en 
de Stad’ had twee doelstellingen. 
Enerzijds werd meer inzicht ver-
worven in de verschijningsvormen 
van specifieke, doelgroeperichte 
(lokale) praktijken rond sport-plus 
in Europese grootsteden. Anderzijds 
werd inzicht verkregen in de kri-
tieke succesfactoren van dergelijke 
praktijken. Er werd ook nagegaan 
of en in welke mate deze praktijken 
worden ondersteund en door wie. 
Er werden onder andere 55 diepte-
interviews afgenomen van 44 prak-
tijken in verschillende Europese ste-
den, waarbij een groot deel van het 
veldonderzoek in Antwerpen werd 
verricht. Binnen deze bijdrage wordt 
de focus op de tweede onderzoeks-
doelstelling en het veldonderzoek in 
Antwerpen gelegd. 

Sport met een ‘+’

Sport-plus kan als volgt worden 
gedefinieerd: “... sport is de kern-
activiteit, gebruikt en aangepast 
om ontwikkelingsdoelstellingen te 
bereiken … met betrekking tot speci-
fieke kwetsbare groepen”. Deze doel-
groepen kunnen bijvoorbeeld jon-
geren in maatschappelijk kwetsbare 
situaties, personen in armoede of 
etnisch-culturele minderheden zijn. 
De complexiteit van superdiversi-
teit (veelheid aan achtergrondfacto-

ren) gaf alvast aan dat het opdelen 
van personen naar doelgroep geen 
sinecure is, zeker wanneer wordt 
gekeken naar hun individuele, uit-
eenlopende, sociale noden waarop 
het aanbod moet worden afgestemd. 

Een diversiteit aan 
praktijken

Er kunnen vier soorten praktijken 
worden onderscheiden. Sommige 
praktijken zijn gericht op het aan-
bieden van een traditioneel en open 
sportaanbod. Andere praktijken 
proberen hiernaast ook in te zetten 
op persoonlijke ontwikkeling van 
deelnemers. Nog andere praktijken 
gebruiken (onder andere) sport als 
aantrekkingspool om vooral rond 
persoonlijke ontwikkeling te werken. 
Tot slot zijn er ook praktijken die een 
gesloten aanbod organiseren voor 
zeer kwetsbare doelgroepen. Deze 
diversiteit aan praktijken omvat bij-
gevolg sportverenigingen maar ook 
sociale organisaties of jeugdwerkor-
ganisaties met een sportaanbod voor 
kwetsbare doelgroepen. 

Nagenoeg alle praktijken verwezen 
zowel naar sportieve als sociale doel-
stellingen. In grote lijnen werden 
de volgende sociale doelstellingen 
opgesomd: participatie van kwets-
bare en/of sportarme doelgroepen, 
werken aan (etnisch-culturele) 
diversiteit, werken aan een sociaal-
pedagogisch klimaat (bv. waarden en 
normen), werken aan persoonlijke 
ontwikkeling van deelnemers (o.a. 
persoonlijke trajectbegeleiding), 

Initiatieven zonder bijkomende, 
professionele ondersteuning beschikken 
vaak over onvoldoende draagkracht 
en competenties om rond sociale 
doeleinden te werken
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ondersteuning met betrekking rond 
de schoolcontext (bv. huistaakbe-
geleiding) en tewerkstelling (bv. 
buurtsportmonitoren in opleiding). 

Aan de slag in de praktijk

Vanuit het veldonderzoek bij de 
Antwerpse praktijken kon worden 
vastgesteld dat praktijken zonder 
professionele inbedding of inbreng 
vaak minder helder geformuleerde 
doelstellingen hebben. Daarnaast 
gaan deze praktijken veelal min-
der systematisch te werk (eigen 
ervaring, buikgevoel, …). Tussen de 
lijnen gaven de meeste vrijwillige 
initiatieven (voornamelijk sportver-
enigingen) ook aan dat sporttechni-
sche en organisatorische vragen veel 
aandacht en energie vergen. Deze 
vragen vereisen een voldoende (vrij-
willige) ondersteuning, waardoor 
het potentieel van dergelijke initia-
tieven vaak onderbenut blijft. 

Maar er zijn ook praktijken die op 
een meer systematische manier aan 
de slag gaan binnen hun werking, 
bijvoorbeeld aan de hand van visie-
ontwikkeling, lidgeldenbeleid of 
begeleiding. Dit zijn praktijken die 
vanuit een professionele sociale-, 
welzijns-, of onderwijsinbedding 

worden georganiseerd, bijkomende, 
professionele ondersteuning krijgen 
(bijvoorbeeld door middel van een 
verenigingsmanager of ondersteu-
ner vanuit de sociale sector) of een 
voortrekker met een professioneel 
sociaal-pedagogisch profiel bin-
nen de werking hebben. Vanuit de 
gesprekken konden verschillende 
‘handvatten’ worden vastgesteld 
waar praktijken, al dan niet syste-
matisch, rond werken (zie tabel 1). 

Nood aan ondersteuning

De interviews met de Antwerpse 
praktijken toonden aan dat prak-
tijken zonder bijkomende, profes-
sionele inbedding of inbreng vaak 
onvoldoende zijn uitgerust met 
competenties die bruikbaar zijn voor 
het werken rond sociale doeleinden 
(bv. omgaan met maatschappelijk 
kwetsbare jongeren, expertise rond 
armoede, probleemgedrag aanpak-
ken) en/of onvoldoende de capaci-
teit (mankracht en financiële mid-
delen) hebben. Voornamelijk in de 
sportverenigingen en sportinitiatie-
ven die niet worden ondersteund 
vanuit de bredere sociale sector is 
de kennis over dergelijke handvat-
ten of de draagkracht vaak gering. 
Het werd dan ook aangegeven dat 
deze praktijken vooral inhoudelijke 
ondersteuning wensen zoals com-
petentieverhoging en mankracht. 
Enkele van deze praktijken gaven 
aan dat hun energie voornamelijk 
naar sporttechnische en organisato-
rische aspecten binnen de werking 
gaat. Er blijft weinig ruimte over om 
aandacht te besteden aan individu-
ele noden. 

Inmiddels is het onderzoeksrap-
port al meer dan een jaar oud en 

TABEL 1 // Handvatten binnen praktijken
Besturen met visie Onthaalbeleid Betrokkenheid en participatie
Voortrekker Veilig thuisgevoel Ouderbetrokkenheid
Omkadering Inschrijvingsbeleid Begeleiding
Brugfiguren Lidgeldenbeleid Extrasportieve activiteiten
Handelingskader Flexibiliteit Sportpedagogisch aanbod
Communicatiebeleid Regelgeving … 
Toeleiding Vrijwilligersbeleid

Organisaties en mensen uit de 
professionele sociale en jeugdsector 
worden de meeste expertise toegedicht. 
In beperkte mate werd verwezen naar de 
rol van  sportfederaties en bovenlokale 
sportoverheden

Een uitgebreide bespreking van 

deze handvatten vind je in het 

onderzoeksrapport ‘Sport-plus 

en de Stad’. Je kan het gratis 

downloaden via www.vub.ac.be/

SBMA/sport-society-rapporten. 
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is het Antwerpse sportbeleid niet 
blijven stilstaan. In Antwerpen 
wordt op dit moment ingezet op 
sportverenigingsadvisering. Hierbij 
is ondersteuning mogelijk rond 
bepaalde managementdomeinen 
zoals strategisch beleid, ledenwer-
ving en diversiteit. Daarnaast zet 
Antwerpen Sportstad vzw ook in op 
verenigingsmanagers die ‘in house’ 
voor de nodige ondersteuning kun-
nen zorgen op financieel, inhoude-
lijk en administratief vlak. Uiteraard 
speelt in Antwerpen ook buurtsport 
een rol in het iedereen mogelijk 
maken te sporten en/of te bewegen 
in de eigen wijk. Zo zet buurtsport 
Antwerpen onder andere in op de 
begeleiding van individuen in hun 
zoektocht naar een sportaanbod, 
het opzetten van een laagdrempelig 
sportaanbod op maat van de wijk, 
en het toeleiden van individuen naar 
sportopleidingen (bv. CityCoach). 
Verder werd in de interviews met 
de Antwerpse praktijken aangege-
ven dat er vanuit de bredere soci-
ale sector ook ondersteuning is naar 
praktijken en sportclubs toe. Het 
betreft hier organisaties die onder-
steuning aanbieden rond thema’s 
zoals diversiteit, interculturalise-
ring, gelijke kansen, en het bereiken 
en behouden van doelgroepen en/of 
gemeenschappen. Deze ondersteu-
ning kan heel breed zijn: werken aan 
de visieontwikkeling of structuur, 
dossierhulp bij subsidieaanvragen, 
diversiteitsbeleid, kadervormin-
gen, competentieversterking enzo-
voort. Volgens de respondenten uit 
Antwerpen hebben organisaties uit 
de professionele sociale- en jeugd-
sector en personen met dito ach-
tergrond dus de meeste expertise in 
huis. Slechts in beperkte mate werd 
verwezen naar de rol van sportfe-
deraties en bovenlokale sportover-
heden. 

Een opdracht van 
sportdiensten?

Het Antwerpse veldonderzoek toont 
aan dat er een aantal kansrijke prak-
tijken bestaan, maar dat initiatieven 

zonder bijkomende, professionele 
ondersteuning vaak onvoldoende 
zijn uitgerust met de nodige draag-
kracht en competenties. De vraag 
is of sportdiensten een rol kunnen 
spelen in een sport-plusbeleid en, zo 
ja, welke. Niet elke stad of gemeente 
wordt in dezelfde mate geconfron-
teerd met uitdagingen die voort-
vloeien vanuit een superdiverse, ste-
delijke realiteit of heeft de schaal en 
de middelen zoals Antwerpen. 

Als eerste opdracht zou de sport-
dienst kunnen bepalen of zij bin-
nen hun stad of gemeente een nood 
voelt aan het uitbouwen van een 
sport-plusbeleid. Belangrijk daarbij 
is dat de sportdienst het oor bij niet-
sportbeleidsdomeinen en -organi-
saties te luisteren legt. Indien er 
een voelbare nood is, kunnen er in 
tweede instantie concrete beleids-
keuzes en beleidsmaatregelen wor-
den genomen. Hierbij kan worden 
bekeken welke samenwerkingen en 
partnerschappen kunnen worden 
aangegaan met andere beleidsdo-
meinen en organisaties (of zelfs 
gemeenten/districten). De vraag is 
ten slotte ook of een sport-plusbe-
leid moet worden aangestuurd door 
het sportbeleid dan wel door niet-
sportbeleidsdomeinen. In het arti-
kel ‘To buurtsport or not to buurt-
sport’2 lezen we dat met betrek-
king tot buurtsport bijvoorbeeld de 
sportdienst in 56% van de geval-
len een coördinerende rol opneemt 
(hoewel een sport-plusbeleid niet 
enkel de opdracht van buurtsport 
hoeft te zijn). De sportdienst kan 
(niet ‘moet’) hierbij als spin in het 
web fungeren. Wat lokale partner-
ships betreft, kan worden gedacht 
aan de jeugddienst, de vrijetijds-
dienst, de eigen buurtsportdienst, 
het OCMW, straathoekwerk of het 
jeugdwerk. Het onderzoek toonde 
alvast aan dat organisaties uit de 
professionele sociale- en jeugdsec-
tor volgens de respondenten daarbij 
de meeste expertise in huis lijken 
te hebben. Een partnership effent 
dan het pad om na te denken over 
aspecten zoals budget, personeel en 
taakverdeling.  //

Meer lezen over dit onderwerp? 
Zoek in de ISB-Kennisbank met de trefwoorden 
KANSENGROEPEN

KENN 
ANK
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2 Artikel uit het Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer nr. 246. Lees het online via www.isbkennisbank.be. 


