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LEIDRAAD BIJ HET RAPPORT 

In dit eerste SASO-rapport (Sport & Society) wordt ingegaan op grootstedelijke praktijken in 
Europa rond het gebruik van sport voor sociale doeleinden. Hoewel sport van oudsher vooral 
in verband wordt gebracht met plezierbeleving en gezondheidsbevordering, gaan er steeds 
vaker stemmen op om aan sport een grotere sociale meerwaarde toe te schrijven. In 
toenemende mate zien we dan ook dat beleidsmakers sport beginnen te beschouwen als 
een middel om bredere sociale doelstellingen te helpen realiseren. En ondanks het feit dat 
men in de praktijk steeds vaker ‘sport-plus’ initiatieven ziet opduiken, wordt de te verwachten 
meerwaarde meestal in algemene termen omschreven. Het onvoldoende helder aflijnen van 
de aanpak en van de verwachte uitkomsten, maakt het bovendien moeilijk om de 
doeltreffendheid van programma’s en het beleid als dusdanig te kunnen opvolgen en 
evalueren. Het is dus duidelijk dat de bestaande inzichten betreffende de sociale 
meerwaarde van sport te algemeen van aard zijn. Er is dan ook een nood aan het 
ontwikkelen van nieuwe inzichten.  

Dit onderzoek heeft twee doelstellingen.  
1) Het onderzoek wil meer inzicht verwerven in de verschijningsvormen van specifieke, 

doelgroepgerichte (lokale) praktijken rond sport-plus in Antwerpen en Europese 
grootsteden.  

2) Het onderzoek wil meer inzicht te verwerven in de kritieke succesfactoren van 
dergelijke sport-pluspraktijken. Er wordt vooral bekeken op welke manier men zou 
kunnen deze praktijken gaan monitoren en evalueren.  

Binnen het resultatendeel zal eerst worden ingegaan op de stem van de lokale Antwerpse 
organisaties, zowel binnen als buiten de sport. Zo wordt onder andere ingegaan op bruikbare 
handvatten om in de praktijk met sport rond sociale doelstellingen aan de slag te gaan. 
Vervolgens wordt een verslag weergegeven van een focusgroepsgesprek met bevoorrechte 
getuigen uit Antwerpen waarbinnen gereflecteerd werd op de onderzoeksbevindingen vanuit 
de Antwerpse dataverzameling.  

Vervolgens wordt het gebruik van sport voor sociale doeleinden binnen enkele Europese 
praktijken bestudeerd. Er wordt niet enkel ingegaan op algemene kenmerken van deze 
praktijken maar ook op de succesfactoren.  

Tot slot wordt binnen het resultatendeel verslag uitgebracht van 12 rondetafelgesprekken 
van de Europese conferentie ‘The Social Value of Sport in the City’ op 23 januari 2014.  

Het rapport sluit af met een oplijsting van de belangrijkste onderzoeksbevindingen.  
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1.1 Een veranderende samenleving: stedelijke superdiversiteit 

Vandaag de dag woont de meerderheid van de wereldbevolking in steden. Binnen de 
vijftien jaar wordt verwacht dat tot 80 procent van de wereldbevolking in steden zal wonen 
(Vermeulen et al., 2012; Geldof, 2013). De wereld wordt steeds meer een netwerk van deze 
urbane kruispunten. Volgens Geldof (2013: 27) is leven in verstedelijkt gebied gelijk aan 
leven in ‘superdiversiteit’. Deze term werd eerst gebruikt door Vertovec (2007) om de 
veranderende realiteit te beschrijven. Buiten toenames in etnische en culturele 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 complexiteit en interacties tussen al die factoren is 
de kern van superdiversiteit (Geldof, 2013). In een toenemend aantal Europese steden 
vormen mensen met een migratieachtergrond de meerderheid (Geldof, 2013: 27). Grote 
steden worden steeds meer ‘majority-minority cities’: steden waar de meerderheid van de 
bewoners uit een brede waaier van minderheden bestaan. Het is echter problematisch dat 
mensen met een migratieachtergrond meer kans hebben om zich onderaan de sociale 
maatschappelijke ladder te bevinden. Steeds meer wordt armoede een ‘gekleurde 
armoede’ (Van Robaeys et al., 2007), zeker in steden (Geldof, 2013: 42). 

Ook Antwerpen, hoewel een kleiner broertje van de wereldsteden, volgt die tendens 
(Geldof, 2013). In Antwerpen is vandaag bijna 60% van de kinderen jongeren dan tien jaar 
van allochtone origine. Bij Antwerpenaren onder de veertig jaar is iets meer dan de helft 
allochtoon. Bij 37% van de kinderen in het lager onderwijs in Antwerpen spreken ze thuis in 
2011 een andere taal dan het Nederlands. In superdiverse wijken zoals Antwerpen-Noord en 
Borgerhout, leeft er per twintig officiële bewoners minstens één zonder papieren. Er zijn in 
Antwerpen net geen 170 verschillende nationaliteiten te vinden (Geldof, 2013).  

Vermeulen en haar collega’s (2012) betogen dat steden plaatsen van contradicties zijn en 
bijgevolg ontegensprekelijke problematische gebieden vormen. In dit opzicht, refereren 
Corijn en Vloeberghs (2009) naar uitdagingen met betrekking tot culturele diversiteit, 
educatie, tewerkstelling, huisvesting en wonen, armoede en polarisatie, gezondheid en 
veiligheid. Groeiende ongelijkheid versterkt deze uitdagingen en problemen (bv. Vermeulen 
et al., 2012). De vraag kan worden gesteld welke hefbomen beschikbaar zijn voor mensen 
in achtergestelde situaties om te kunnen participeren aan de samenleving die antwoorden 
bieden op de veelheid aan problemen die in dergelijke stedelijke settings zijn ingebed. Geldof 
(2013) verwijst naar steden als potentiële ‘kosmopolitische emancipatiemachines’. 
Georganiseerde sport blijkt een krachtig instrument te zijn om achtergestelde individuen van 
stedelijke gebieden te betrekken in een georganiseerde context (bv. Theeboom et al., 2010).  

 

1.2 Sociale doeleinden via sport? 

Ondanks het feit dat men in Vlaanderen sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw een actief 
sport-voor-allenbeleid voert, bestaat er nog steeds een sociale gelaagdheid met betrekking 
tot sportdeelname en zijn er dus ook anno 2012 duidelijke participatieachterstanden bij 
specifieke segmenten van de bevolking. Iemands sociaal-economische status, 
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opleidingsgraad, inkomensklasse, etnische afkomst, enz. blijken vaak bepalend te zijn voor 
de mate waarin men op regelmatige wijze sportief actief is. Sinds de jaren ’90 is het beleid in 
Vlaanderen zich evenwel meer bewust geworden van het bestaan van deze drempels. Dit 
resulteerde gaandeweg in een politiek waarbij er bewuster gezocht wordt naar het 
organiseren en ondersteunen van een gevarieerd en laagdrempelig sportaanbod. 
Toegankelijkheid en diversiteit van het aanbod werden steeds vaker sleutelbegrippen in 
beleidsteksten. Andere organisatievormen, naast de traditioneel georganiseerde sport 
(binnen de sportclub) begonnen stilaan aan belang te winnen. Omwille van de steeds 
toenemende verscheidenheid van haar bevolking, zijn het vooral de grotere steden geweest 
die als eersten actief zijn gaan zoeken naar formules om de drempels zo laag mogelijk te 
maken, zodat een zo groot mogelijke groep mensen zich aangesproken voelt om te gaan 
sporten. Antwerpen heeft daarbij steeds een voortrekkersrol in Vlaanderen vervuld. 
Buurtsport, als een vorm van laagdrempelig en buurtgericht aanbod, werd reeds vanaf de 
jaren ’90 op een systematische wijze in Antwerpen georganiseerd, lang voordat de meeste 
andere Vlaamse steden dit deden. Maar ondanks het feit dat er in Antwerpen al sinds 
geruime tijd meer aandacht is uitgegaan naar het organiseren en ondersteunen van 
laagdrempelig sporten, blijven participatieachterstanden bestaan. Hoewel dit zeker ook nog 
het geval is voor de traditioneel meer inactieve segmenten van de bevolking (zoals ouderen), 
is er vooral een duidelijke achterstand bij specifieke kansengroepen (zoals allochtone 
vrouwen en ouderen, mensen in armoede, …). Een actief beleid dat er op gericht is om 
bestaande drempels af te bouwen, is dan ook nog steeds noodzakelijk.  

Naast de blijvende aandacht die nodig is voor het optimaliseren van de toegankelijkheid tot 
het aanbod, groeit bij beleidsmakers ook het besef dat sportpromotie op zich beter moet 
kunnen gelegitimeerd worden. Het gaat, met andere woorden, dan over de vraag naar de 
meerwaarde van sportbeoefening. En hoewel van oudsher sport vooral in verband wordt 
gebracht met plezierbeleving en gezondheidsbevordering, gaan er steeds vaker stemmen op 
om aan sport ook een grotere sociale meerwaarde toe te schrijven. In toenemende mate 
zien we dan ook dat beleidsmakers sport beginnen te beschouwen als een middel om 
bredere sociale doelstellingen te helpen realiseren. Ook op Europees vlak wordt steeds 
vaker naar de sociale rol van sport verwezen. Zo stelt de Europese Commissie ondermeer 
dat “Sport has a major potential as a tool for promoting social inclusion and social cohesion 
in European societies. (…) Sport provides citizens with opportunities to interact and join 
social networks; it helps immigrants to develop relations with other members of society; and 
it constitutes a tool for reaching out to the underprivileged or groups at risk of or facing 
discrimination. Through its contribution to economic growth and job creation, it can also help 
to revitalise disadvantaged areas.”2 

Naar deze sociale meerwaarde van sport wordt in de literatuur verwezen met de term ‘sport-
plus’3. De achterliggende logica is hierbij dat regelmatige deelname aan sport kan leiden tot 
‘sportuitkomsten’ (bv. het verwerven van sportvaardigheden), welke zouden kunnen 
aanleiding geven tot veranderingen op het individuele niveau (bijv. persoonlijke en sociale 
ontwikkeling van de sporter). Deze vaardigheden zouden dan weer aan de basis kunnen 
liggen van bredere sociale veranderingen (bijv. gemeenschapsvorming of sociale cohesie).  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Europese Commissie: http://ec.europa.eu/sport/what-we-do/social-inclusion-integration-and-equal-opportunities_en.htm 
3  Coalter, F. (2007). A Wider Social Role for Sport. Who's Keeping the Score? London: Routledge. 
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Onderzoekers wijzen echter op het feit dat sport-plus geen evidentie is. Enerzijds is het 
immers niet eenvoudig om dergelijke meerwaarde te gaan meten (bijv. hoe meet men 
‘sociale cohesie’?) en anderzijds is het dan nog maar de vraag of de eventueel vastgestelde 
veranderingen daadwerkelijk kunnen worden toegeschreven aan sportdeelname. Bovendien 
zou het te gemakkelijk zijn om te verwachten dat betrokkenheid in sport vanzelf zou leiden tot 
positieve veranderingen. Moest dit het geval zijn, dan is de vraag hoe men dan de negatieve 
aspecten moet verklaren die vaak ook verbonden zijn aan sportdeelname (bv. agressie, 
onsportief gedrag, …).  

Aan de ene kant is er dus een steeds groter vertrouwen in de sociale meerwaarde van sport 
en wordt het maatschappelijk belang ervan meer benadrukt, maar aan de andere kant is er 
een duidelijke noodzaak om meer inzichten te verwerven met betrekking tot deze 
meerwaarde. Hierbij gaat het dan zowel over het beter kunnen bepalen wat die meerwaarde 
dan zou kunnen zijn, als ook over het verwerven van inzicht met betrekking tot de 
omstandigheden waaraan een sportaanbod zou moeten kunnen voldoen opdat het een 
sociale meerwaarde zou kunnen opleveren.  

 

1.3 Grootstedelijkheid en sport 

Veel grote steden in Europa zetten vandaag in op het maatschappelijk belang van sport en 
dat in een bredere context in relatie met andere domeinen binnen de vrije tijd (in het kader 
van een geïntegreerd vrijetijdsbeleid). Bovendien wordt sport steeds vaker beschouwd als 
een deel van een ruimer sociaal en welzijnsbeleid. Naast doelstellingen met betrekking 
tot vrije tijd en gezondheid, verwacht men dat sport ook bijdraagt tot ondermeer 
samenlevingsopbouw, stadsontwikkeling, preventie, (sociale) tewerkstelling, citymarketing, 
enz. Deze ruimere maatschappelijke betekenis die aan sport wordt toebedeeld, biedt ten 
andere ook meer legitimeringsmogelijkheden voor lokale overheden om verder en meer te 
investeren in sport. Vooral binnen een grootstedelijke context gaan steeds vaker stemmen 
op om sport ook meer in te zetten om kansengroepen te bereiken, waarbij men tevens ook 
tracht doelstellingen te realiseren die het sportieve overstijgen.  

Er wordt dus veel verwacht van de sport. En ondanks het feit dat men in de praktijk steeds 
vaker ‘sport-plus’ initiatieven ziet opduiken, wordt de te verwachten meerwaarde meestal in 
algemene termen omschreven. Sommige wetenschappers hebben het in dat geval dan over 
“ill-defined interventions with hard to follow outcomes”4. Het onvoldoende helder aflijnen 
van de aanpak en van de verwachte uitkomsten, maakt het bovendien moeilijk om de 
doeltreffendheid van programma’s en het beleid als dusdanig te kunnen opvolgen en 
evalueren. Het staat trouwens nauwelijks ter discussie of sport überhaupt een sociale 
meerwaarde kan realiseren. Er is immers vaak bij velen een blind vertrouwen in ‘the good of 
sport’. En hoewel dit geloof in de bijdrage van sport niet meteen verkeerd hoeft te zijn, staat 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4  Pawson, R. (2003). Nothing as practical as a good theory. Evaluation: Speeches and Addresses,  9(4), 471-490. 
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het volgens sommigen niet in verhouding tot de kwaliteit én kwantiteit van het bewijs 
dat hiervoor al geleverd werd5.  

 

1.4 Nieuwe inzichten 

Het is dus duidelijk dat de bestaande inzichten betreffende de sociale meerwaarde van sport 
te algemeen van aard zijn. Ten eerste is het geen evidentie dat door het louter wegwerken 
van drempels men op een duurzame manier zal blijven sporten. Een sport-voor-
allenpromotiebeleid is er in vele gevallen wel op gericht om zoveel mogelijk mensen aan te 
spreken om te gaan sporten, maar het biedt vaak geen garantie op duurzame (blijvende) 
sportbeoefening. Ten tweede is er geen zekerheid dat door mensen te laten sporten een 
sociale meerwaarde wordt gerealiseerd. Er is dan ook een nood aan het ontwikkelen van 
nieuwe inzichten. Om dergelijke inzichten te verwerven, zijn meerdere strategieën mogelijk. 
Een vaak gebruikte beleidsstrategie is om te vertrekken vanuit veronderstellingen, deze dan 
om te zetten in beleidsintenties en vandaar dan te implementeren in de praktijk. De lessen 
die daar dan uit geleerd kunnen worden, kunnen aanzetten opleveren om het beleid te 
continueren, aan te passen of stop te zetten. Een andere methode begint eerder andersom 
en vertrekt vanuit de praktijk en gaat gericht op zoek naar voorbeelden die (zonder het 
misschien bewust na te streven) positief kunnen genoemd worden. Cruciaal is hierbij om een 
goede analyse te kunnen maken van wat de essentiële elementen zijn die aan de basis 
liggen van het succes van dergelijke aanpakken of programma’s. Dit soort analyse laat 
vervolgens toe om deze ‘kritieke succesfactoren’ te vertalen naar een algemener niveau (en 
er dus een soort ‘theorie’ van te maken), welke dan de basis kan vormen voor het 
ontwikkelen van een beleid dat dan vervolgens in de praktijk kan worden gezet. Een 
dergelijke aanpak wordt omschreven als een ‘evidence-based’ strategie. Belangrijk is 
hierbij om op te merken dat ook negatieve voorbeelden verrijkend kunnen zijn. Jammer 
genoeg is het vaak moeilijk om dergelijke ‘slechte’ voorbeelden te kunnen onderzoeken. Het 
zal immers vaak betekenen dat de fouten uitvergroot zullen worden, wat de betrokken 
actoren meestal liever niet zien gebeuren.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Houlihan, B., Bloyce, D. & Smith, A. (2009). Developing the research agenda in sport policy. International Journal of Sport 

Policy, 1(1), 1-12. 
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Dit onderzoek heeft twee doelstellingen.  

1) Het onderzoek wil meer inzicht verwerven in de verschijningsvormen van 
specifieke, doelgroepgerichte (lokale) praktijken rond sport-plus in Antwerpen en 
Europese groot-steden. Hierbij wordt op vraag van de opdrachtgever niet gefocust 
op gehandicaptensport en seniorensport.  

2) Het onderzoek wil meer inzicht te verwerven in de kritieke succesfactoren van 
dergelijke sport-pluspraktijken. Er wordt vooral bekeken op welke manier men zou 
kunnen deze praktijken gaan monitoren en evalueren.  

In dit onderzoek wordt sport-plus als volgt gedefinieerd: “... sport is de kernactiviteit, 
gebruikt en aangepast om ontwikkelingsdoelstellingen te bereiken … met betrekking tot 
specifieke kwetsbare groepen (vb. maatschappelijk kwetsbare jongeren, mensen in 
armoede, etnische minderheden).”  

Er werd door de opdrachtgever gevraagd om de onderzoeksfocus niet te leggen op (interne) 
voorbereidende sportbeleidsplanningsprocessen en -documenten in kader van het 
Antwerpse sportbeleid dat vanaf 1 januari 2014 zal ingaan. De onderzoeksfocus lag dus op 
beleidsperiode tot 31/12/2013. 
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De centrale onderzoeksvragen binnen dit onderzoek zijn: 

• Wat zijn de doelstellingen van het beleid met betrekking tot sport-plus? 
• Op welke manier probeert het beleid sport-plus te vertalen naar de praktijk? 
• Wat zijn de doelstellingen van de sport-pluspraktijken? 

o Welke doelgroepen bereiken deze praktijken? 
o Wat is de meerwaarde van sport voor deze doelgroepen? 
o Op welke manier proberen de praktijken rond sport-plus te werken? Wat zijn 

met andere woorden de kritische succesfactoren? 
o In welke mate worden deze praktijken ondersteund? Welke ondersteuning? 
o In welke mate werken deze praktijken samen met partners? Welke partners? 
o In welke mate wordt er gemonitord en geëvalueerd? Op welke manier? 

De bovenstaande onderzoeksvragen zullen doorheen dit rapport worden beantwoord 
vanuit drie verschillende maar elkaar aanvullende perspectieven.  

• Een eerste perspectief is dat van het beleid (bv. wat zijn de uitdagingen op 
beleidsmatig vlak?).  

• Een tweede perspectief is dat van de sportpraktijken en ondersteunende 
organisaties (bv. wat zijn de uitdagingen op organisatorisch, sportief, pedagogisch 
en sociaal vlak?).  

• Een derde perspectief is dat van de trainers of sportbegeleiders (bv. waar wordt 
ondersteuning gevonden?). Het perspectief van jongeren zelf werd binnen dit 
onderzoek niet opgenomen6.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Voor een onderzoek naar de ervaringen van jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties binnen sportclubs zie: 

Haudenhuyse, R., Nols, Z., Coussée, F. en Theeboom, M. (2013). Wij Sporten Mee. Verkennen onderzoek naar de rol van 
sportclubs in het leven van maatschappelijk kwetsbare jongeren. Brussel: Dēmos onderzoeksrapport 2013/1.  
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Teneinde de lokale praktijken rond sport-plus in Antwerpen en Europese grootsteden te 
analyseren, werd het onderzoek opgedeeld in vier fases. Deze vier fasen worden ook 
gebruikt om het rapport inhoudelijk op te bouwen.  

• Fase 1: Analyse van beleid en praktijk in Antwerpen 
• Fase 2: Focusgroepsgesprek met bevoorrechte getuigen in Antwerpen 
• Fase 3: Analyse van geselecteerde sport-pluspraktijken in Europa 
• Fase 4: Europese conferentie ‘the social value of sport in the city’ 

 

4.1 Fase 1: Analyse van beleid en praktijk in Antwerpen 

Binnen Antwerpen werd op zoek gegaan naar bestaande lokale praktijken die via sport rond 
sociale doelstellingen proberen te werken. Hierbinnen werd gekeken naar wat de kritieke 
succesfactoren zijn. Ook werden interviews afgenomen van personen uit ondersteunende 
organisaties en van personen op Antwerps (sport)beleidsniveau.  

De selectie van de praktijken en de respondenten gebeurde op basis van: 
• Gesprekken met de strategische sportcel 
• Doorverwijzing door respondenten van bezochte praktijken 

De respondenten werden opgedeeld in drie clusters: personen die vanuit het beleid 
betrokken zijn bij sport, personen die in de praktijk staan en ondersteunende organisaties ten 
aanzien van sommige van deze praktijken7.  

In totaal werden 45 diepte-interviews afgenomen van 58 respondenten (n=58) uit 40 
organisaties (diensten, clubs, andere verenigingen, … ). De bevraging gebeurde face-to-
face aan de hand van een semi-gestructureerde vragenlijst met open en gesloten vragen. 
Waar mogelijk werden ook diverse documenten van het beleid en de praktijken geanalyseerd 
(bv. beleidsteksten, andere publicaties, documenten van clubs). De keuze werd gemaakt om 
bij dit publieke rapport de bevindingen uit de interviews met het beleid niet te rapporteren.  

 

4.2 Fase 2: Focusgroepsgesprek met bevoorrechte getuigen in Antwerpen 

Op 30 september 2013 werd in het Huis van de Sport in Berchem een focusgroepsgesprek 
gehouden rond sport-plus met bevoorrechte getuigen met voornamelijk Antwerpse 
beleidsverantwoordelijken. Het doel van het focusgesprek was met deze bevoorrechte 
getuigen uit verschillende professionele sectoren de belangrijkste bevindingen uit het 
onderzoek te bespreken. In totaal waren 14 respondenten aanwezig vanuit 12 
verschillende organisaties8.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Voor een oplijsting van de respondenten: zie bijlage 1. 
8 Voor een oplijsting van de aanwezigen op deze focusgroep en de vragen die werden gesteld: zie bijlage 2. 
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4.3 Fase 3: Analyse van geselecteerde sport-pluspraktijken in Europa 

Met betrekking tot de praktijken in Europa werd er enerzijds voor gekozen om een inventaris 
op te stellen van inspirerende praktijken. Deze inventaris gebeurde op basis van gerichte 
literatuurstudie en documentanalyse (bv. artikels, publicaties, websites) en bezoeken aan 
internationale congressen en conferenties (bv. Together We Move, Educasport World 
Forum). In totaal werd een oplijsting gemaakt van 15 sport-pluspraktijken binnen Europa. 
De diverse verschijningsvormen van bestaande praktijken en hun algemene kenmerken 
(doelstellingen, doelgroepen, organisatorische aanpak, structurele verankering, lokale 
netwerken, financiering, monitoring en evaluatie, ...) werden in beeld gebracht. Waar nodig 
werd via e-mail en telefoon contact opgenomen met de verantwoordelijken van deze 
praktijken voor extra informatie.  

Anderzijds werd dieper ingegaan op vier praktijken op basis van hun inhoudelijke 
meerwaarde. Hierbij werd rekening gehouden met variatie in bijzondere aspecten 
(doelstellingen, organisatorische aanpak, lokale netwerken, financiering, enz.). Deze 
praktijken werden vervolgens bezocht en in de diepte geanalyseerd op basis van gesprekken 
met coördinatoren en waar mogelijk ook andere medewerkers. In totaal werden 10 
interviews afgenomen van 14 respondenten (n=14)9. De respondenten werden bevraagd 
aan de hand van een semi-gestructureerde vragenlijst.  

 

4.4 Fase 4: Europese conferentie ‘The Social Value of Sport in the City’ 

Op donderdag 23 januari 2014 organiseerden de stad Antwerpen en de Vrije Universiteit 
Brussel een conferentie in het kader van Antwerpen Europese Sporthoofdstad 2013 en als 
onderdeel van deze studie. Deze conferentie, met als titel ‘The Social Value of Sport in the 
City: Challenges and Opportunies’, werd bijgewoond door in totaal ongeveer 150 
deelnemers10.  

De doel van deze conferentie was de stand van zaken te geven van de laatste 
ontwikkelingen rond de sociale meerwaarde van sport in een Europese stedelijke context. 
Hierbij werd een algemeen kader rond sport en sociale doeleinden geschetst. Daarnaast was 
er ruime aandacht voor goede praktijken uit Europa. Tijdens rondetafelgesprekken kregen 
de deelnemers de kans om dieper in te gaan op het thema en ideeën uit te wisselen. In totaal 
sloten 130 deelnemers aan voor de 12 ronde tafels die in de namiddag werden 
georganiseerd.  

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Voor een overzicht van deze Europese praktijken: zie bijlage 3. 
10 Voor het programma van die dag: zie bijlage 4.  
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5.1 Antwerpse beleidsperspectieven (her)bekeken 

5.1.1 ANTWERPEN ALS VOORTREKKER 

Wanneer wordt gekeken naar het sportbeleid in Antwerpen kan worden gezegd dat de 
klemtoon voor sportbeleidsmakers op ‘inclusie in sport’ ligt. Dit wil zeggen: een groeiend 
bewustzijn om sport actief te promoten onder sociaal achtergestelde groepen in Antwerpen. 
Maar, in het algemeen heeft de evolutie naar sportparticipatie met aandacht voor specifieke 
doelgroepen een trage start gekend, ook buiten Antwerpen. Reeds in 1980 werd op basis 
van een VUB-onderzoek door Bollaert en Jeffery (1980) aangegeven dat er nood was om op 
specifieke doelgroepen te focussen en een gedecentraliseerde aanpak te hanteren. In 1998 
benadrukten Theeboom en De Knop (1998) het belang van betere communicatie en 
samenwerking tussen Antwerpse sportbeleidsmakers en achtergestelde doelgroepen en hun 
organisaties, alsook het gebruiken van specifiek opgeleid personeel om met deze 
doelgroepen om te gaan.  

Echter, reeds sinds het begin van de jaren ’90 waren ‘niet-sport’ organisaties in 
Antwerpen veel actiever in het trachten te bereiken van kansengroepen via sport (zoals 
jeugdwelzijnswerk, integratiedienst, jeugddienst, schoolsysteem, doelgroeporganisaties). Er 
werd actief en creatief gezocht naar (niet-sport)financiering voor hun sportprojecten, 
voltijdse jeugdwerkers werden in dienst genomen voor het uitwerken en het begeleiden 
van een sportaanbod voor achtergestelde jeugd op maat en de eerste buurtsporthal werd 
gebouwd (sporthal ‘All In’). Ook werden ‘straatsporten’ actief gepromoot en de eerste 
buurtsportinitiatieven opgezet.  

Dit alles heeft er toe bijgedragen dat er ook binnen de sport een positieve evolutie heeft 
plaatsgevonden sinds het eind van de jaren ’90, meestal getriggerd door lokale niet-
sportactoren. Antwerpen kan dan ook met betrekking tot het organiseren van buurtsport in 
achtergestelde wijken een voortrekker worden genoemd in Vlaanderen (bv. in 2013 vierde 
men 15 jaar Buurtsport Antwerpen).  

Vandaag de dag legt buurtsport Antwerpen de focus op het wegwerken van drempels tot 
sportdeelname in tien geselecteerde achtergestelde binnenstedelijke wijken (informeren en 
ondersteunen van individuen en organisaties, het aanbieden van faciliteiten en materiaal). 
Hierbij is grote aandacht voor informeel en ‘minder’ (of ‘anders’) georganiseerde sport 
met de mogelijkheid om participanten eventueel te laten doorstromen tot de reguliere sport. 
Ook andere specifieke beleidsmaatregelen werden sindsdien geïmplementeerd, zoals 
ondersteuning voor geselecteerde sportclubs (bv. diversiteitsmanagers), samenwerking 
met geselecteerde organisaties (bv. Kras Sport en Jespo) en specifieke sportpromotionele 
evenementen en campagnes (bv. ‘Antwerp Street Kicks’, ‘Urban Sports and Culture Hall’, 
‘Street Action’).  

De vraag is of deze maatregelen hebben bijgedragen tot een toegenomen ‘inclusie in 
sport’ (sportparticipatie) in Antwerpen. Enerzijds, toont onderzoek aan dat 65,2% van de 
Antwerpse volwassen bevolking (16-80 jaar) sportactief is (variërend van maximum één keer 
per maand tot meerdere keren per week) (Vos & Scheerder, 2009). Anderzijds echter, blijft 
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sportbetrokkenheid in Antwerpen (zoals in de rest van Vlaanderen), ondermeer gelinkt aan 
een hoger opleidingsniveau, inkomen, sociaal-economische status en het hebben van werk. 
Een recente empirische studie geeft weliswaar aan dat buurtsportinitiatieven in Antwerpen 
een impact hebben op de sportparticipatie van achtergestelde groepen in de 
aandachtswijken (Willem & Marlier, 2013), maar er blijft nog steeds een tekort aan meer 
specifieke data over de sportparticipatie van achtergestelde groepen in Antwerpen (bv. met 
betrekking tot de mate van diversiteit, niveau, noden en motieven van (non)-participatie).  

 

5.2 De praktijken aan het woord 

“Er wordt heel veel geïnvesteerd in projecten boven de hoofden van [mensen]. 
Maar men vergeet te investeren in de basis. De basis is niet sexy meer. Als jij zegt 
van “ik ga met die mannen gaan voetballen of gaan basketten”, dat is niet sexy. 
Maar als je zegt “ik ga werken aan ‘burgerschap’”. God weet wat het is. [Dat is wel 
sexy]. Maar zonder basis doe je niets.” (praktijkmedewerker) 

Nu meer inzicht is verworven in de visie rond sport voor sociale doeleinden vanuit het 
sportbeleid (beleidsdocumenten en interviews met beleidsverantwoordelijken) wordt in wat 
volgt ingegaan op de ervaringen van de praktijken. De geluiden uit de praktijk bieden een 
tweede klankbord met betrekking tot de vraag in welke mate er binnen het sportbeleid in 
Antwerpen aandacht en ondersteuning is voor sociale doeleinden. Daarnaast wordt bekeken 
op welke manier er wordt gewerkt rond sociale doeleinden en welke factoren van belang zijn 
om een succesvolle praktijk op te bouwen.  

5.2.1 MAATSCHAPPELIJKE CONTEXT EN LEDENBESTAND 

Tijdens hun interview verwezen verschillende respondenten naar de ruimere 
maatschappelijke en grootstedelijke context. Deze context omvat uiteraard ook het 
wijkniveau. Zo werd onder andere aangegeven dat er buurten zijn met een grote diversiteit, 
een hoog aantal personen met een migratieachtergrond, werkloosheid, armoede, slechte 
huisvesting, verpaupering, enz. Daarnaast verwezen enkele respondenten naar de crisis en 
de impact op gezinnen en individuen. Vele van de praktijken zijn in dergelijke buurten 
ingebed, wat een invloed heeft op de eigenheid van de leden die ze rekruteren en de 
algemene organisatie van hun werking.  

Vanuit de gesprekken met de praktijken kon worden vastgesteld dat sommige praktijken 
meer en andere (veel) minder ‘divers’ waren met betrekking tot hun ledenbestand. En die 
diversiteit in het ledenbestand uit zich steeds meer als een ‘superdiversiteit’ (zie Geldof, 
2013). De diversiteit in de ledenbestanden kenmerkt zich vanuit allerlei demografische, 
maatschappelijke, etnisch-culturele en religieuze breuklijnen, zoals leeftijd, sociaal-
economische status, land van herkomst en culturele gewoonten, levensbeschouwingen, enz. 
die elkaar kunnen overlappen. Sommige praktijken trokken een grote groep van 
‘gelijkaardige’ personen aan (bv. maatschappelijk kwetsbaar, zelfde origine, lage 
schoolmotivatie, … ), terwijl andere praktijken een meer ‘evenwichtig’ ledenbestand hadden 
en ook meer personen met een ‘mainstream-achtergrond’ aantrokken (vaak als gevolg van 
een bredere of minder specifieke rekrutering). Er werden ook twee specifieke praktijken 
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bezocht die uitsluitend met heel kwetsbare personen werken (Recht-Op Jongeren en PSC) 
en een gevangenispraktijk (Gevangenis Antwerpen). Maar zelfs binnen die ogenschijnlijke 
homogeniteit van ‘zeer kwetsbare personen’ kunnen de achtergronden en ervaringen heel 
heterogeen zijn. Enkele respondenten gaven aan bewust rekening te houden met het 
evenwicht in de diversiteit van het ledenbestand. Een ‘open’ rekrutering kan dan worden 
beschouwd als een zoektocht naar een optimale mix, waarbij het aantrekken van sommige 
doelgroepen dan minder voorkeur geniet omwille van deze sociale mix.  

Wanneer werd gepolst naar de situaties waarin een heel aantal van de leden opgroeit en 
zich bevindt, werd aangegeven dat deze personen zich in een persoonlijke familiale en/of 
gezinssituatie bevinden die een verhoogde kwetsbaarheid met zich kan meebrengen 
(maar niet noodzakelijk). Zo werden de volgende zaken vermeld: kwetsbare positie van de 
ouders met betrekking tot opleiding en tewerkstelling, wat vaak zorgt voor financiële 
achterstelling; kansarmoede; dakloosheid; jongeren die onder begeleiding zelfstandig wonen; 
nieuw samengestelde (éénouder)gezinnen; een zorgwekkende opvoedingscontext; 
nieuwkomers; personen zonder verblijfstatuut; jongeren met gedragsstoornissen of moeilijk 
gedrag; personen die basisvaardigheden ontberen (bv. fietsen); enz. Via de respondenten 
kon ook vaak indirect worden opgemerkt dat het ook gaat over personen die omwille van hun 
persoonlijke situatie en achtergrond minder toekomstperspectief hebben op vlak van 
onderwijs, tewerkstelling en huisvesting, of alleszins drempels ervaren om een bepaalde 
toekomstperspectief te kunnen bereiken. Bovenstaande situaties kunnen ertoe leiden dat 
personen in hun dagelijkse leven meer te maken hebben met een verscheidenheid aan 
moeilijkheden: stereotypen en discriminatie (etnische achtergrond, armoede, kleding, 
voorkomen, … ), meer moeilijkheden ervaren in het betalen van inschrijvingsgeld, 
sportuitrusting, (openbaar) vervoer, … of bepaalde communicatie(s) en afspraken mislopen 
door het niet (altijd) begrijpen van de taal. Met betrekking tot jongeren werd door de 
respondenten ook vaak verwezen naar hun bemoeilijkte schoolloopbaan 
(leermoeilijkheden, geen motivatie, gepeste jongeren, zittenblijvers, achterstand, 
profielscholen, …). Tot slot werd aangegeven dat deze personen een minder uitgebreid en 
divers sociaal netwerk hebben (bv. eigen buurt, eigen kring, weinig alternatieve vrije tijd) en 
dat sommigen van hen moeite hebben om gestructureerd te zijn (bv. planning, op tijd 
komen, afspraken naleven, luisteren). Het is belangrijk om te vermelden dat een 
persoonlijke situatie of achtergrond niet ‘causaal’ leidt tot een maatschappelijke 
kwetsbare situatie, maar dat er vaak wel een samenhang is.  

Binnen het onderzoek werden ook meer specifieke doelgroepwerkingen bevraagd. 
Daarnaast werd ook een gevangeniswerking bevraagd die voorziet in een permanent 
aanbod voor gedetineerden en een profielschool die meewerkte aan het 
basketbalstimuleringsproject. Een andere praktijk zette in op het opkrikken van de motivatie 
van leerlingen die schoolmoe waren (bv. hoogbegaafde kinderen) en/of dreigden een 
schoolse achterstand op te lopen. Verder werd er ook een zaalvoetbalploeg geïnterviewd 
die een grote aantrekkingskracht had op jonge supporters uit de wijk heeft en jongeren 
informeert over andere sociaal-culturele praktijken (muziek, slam poetry, … ). De twee 
verenigingen waar armen het woord nemen (Recht-Op Jongeren en PSC) werden reeds 
vermeld. Hiermee kan nogmaals worden gewezen op de pluriformiteit aan praktijken 
binnen dit onderzoek waar later in dit rapport wordt getracht helderheid in te brengen.  
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Door enkele respondenten werd ook vermeld dat het niet altijd eenvoudig is om personen die 
zich in kwetsbare situaties bevinden, te herkennen. Er werd gesteld dat “maatschappelijke 
kwetsbaarheid vaak onzichtbaar [is]”. Het werd dan ook meermaals aangegeven dat het 
aandeel van leden dat maatschappelijk kwetsbaar is “zeer moeilijk in te schatten [is]”. Het 
belang van een intakegesprek en samenwerking met partners werd in deze context door 
enkele respondenten aangehaald. Vanuit deze maatschappelijke context en de diversiteit 
van situaties waarin leden zich bevinden, krijgen werkingen te maken met diverse 
uitdagingen.  

5.2.2 DE MAATSCHAPPELIJKE WAARDE VAN SPORT(GEORIËNTEERDE) PRAKTIJKEN 

Aan de respondenten werd gevraagd welke betekenis of meerwaarde de (sport)werking 
volgens hen heeft voor die leden die zich in maatschappelijk kwetsbare situaties bevinden en 
of sport daarbij van (meer)waarde kan zijn.  

Door de respondenten werden heel wat zaken opgelijst met betrekking tot de betekenis van 
de werking voor hun leden. Hieronder zullen zowel de voornaamste als opvallendste zaken 
worden meegegeven. Zo was er een respondent die aangaf dat de werking “verschillende 
betekenissen heeft voor verschillende jongeren”. Daarnaast werd verwezen naar de 
sportieve aspecten van de werking zoals het sporten op zich, het sporttechnisch beter 
worden en het feit dat sporten een doel geeft.  

Een deel van de respondenten bracht aspecten naar voor die verwezen naar de sportcontext 
als plaats voor zingeving: een leuke ontspanning, een uitlaatklep, zich eens goed 
afreageren, … een zinvolle en gestructureerde vrijetijdsbesteding in plaats van “het 
ronddwalen of op het slechte pad zijn”. Daarnaast werd door een zaalvoetbalwerking 
aangegeven dat de zaalvoetbalwedstrijden een aanzuigeffect hebben op supporters die, 
eens bereikt via de matchen, op hun beurt kunnen worden toegeleid naar extrasportieve 
activiteiten zoals muziek, slam poetry, enz. Voor gedetineerden werd aangegeven dat sport 
een uitlaatklep vormt om zowel fysiek als mentaal gezond te blijven.  

Naast een gemoedelijke omgeving, zingeving, sportieve aspecten en een aanzuigeffect 
werden vaak sociale aspecten aangegeven. Sociaal contact werd het meest frequent door 
de respondenten aangegeven: het samen zijn, het samen spelen, contacten hebben met 
verschillende mensen, elkaar leren kennen, hun sociaal netwerk uitbreiden, een 
vriendenkring opbouwen, betrokken worden, … . Wat bijvoorbeeld jongeren het gevoel geeft 
dat ze ‘erbij’ horen.  

“Jongeren willen gewoon het gevoel hebben dat ze erbij horen, daar zijn 
jongeren echt mee bezig” (sportinitiatief)  

Verder werd melding gemaakt van omgangswijzen: elkaar leren respecteren, respect geven 
… en krijgen, fair play spelen, enz. Op die manier kan een sportcontext volgens de 
respondenten een mogelijkheid bieden om via sociaal contact en omgangswijzen te werken 
aan sociale vaardigheden. 

Groepsdynamische aspecten blijken ook betekenis aan de sportwerking te geven: de 
groepssfeer, het groepsgevoel binnen de sportgroep, en zelfs meer. Zo was er een 
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sportwerking binnen een school in kader van het basketbalstimuleringsproject die ervoor 
zorgde dat ook binnen de klasmuren de sfeer tussen leerlingen er op vooruitging. Het gaf 
leerkrachten ook de mogelijkheid om leerlingen in een andere context op een (heel) andere 
manier te leren kennen. Hier werd gewezen op de signaalfunctie van sport voor 
begeleiders, trainers, (zorg)leerkrachten, … wetende, zoals hierboven aangegeven, dat 
jongeren en/of volwassenen binnen een sportcontext een andere relatie kunnen 
aangaan met andere deelnemers of begeleiders. Wat volgens sommige respondenten 
jongeren ook de kans geeft om “wat meer open te bloeien”.  

Een aantal bevraagden verwees tijdens de interviews naar de sportwerking als een tweede 
thuis, een gemoedelijke omgeving waar leden zich kunnen terugtrekken van andere 
omgevingen en zich op hun gemak kunnen voelen. Ook geborgenheid kan een betekenis 
zijn voor leden: warmte, steun en gemoedsrust. Sportwerkingen bieden de kans om een keer 
niet te worden geconfronteerd met de dagdagelijkse realiteit waar sommige personen 
moeten mee omgaan. Enkele respondenten gaven aan dat de werking een aanspreekpunt 
was voor persoonlijke problemen, individuele hulpvragen, enz. (bv. moeilijke thuissituatie, 
problemen op school, … ). 

“sport is een manier om bepaalde zaken aan te pakken” (sportinitiatief) 

Daarnaast wezen enkele respondenten op het belang van succeservaringen binnen de 
sport. Bijvoorbeeld: leren fietsen (bv. fietsproject), het deelnemen aan een dansvoorstelling, 
het winnen van de competitie, terug graag met school bezig zijn of de ervaring zich binnen 
een bepaalde groep veilig te voelen. Een respondent verwees ook naar integratie, waarbij 
werd verwezen naar een jongere die via een contact in de sport de kans kreeg om te werken 
en bij te leren.  

De antwoorden van de respondenten waren overwegend positief te noemen. Al werden er 
soms door sommigen ook kritischere noten geuit die de betekenis of het potentieel van 
sport relativeren en meer nuanceren, zoals de volgende uitspraak van een begeleider 
binnen een basketbalclub:  

“Ik vind dat je sport als middel moet relativeren. Het is dubbel. In theorie is 
dat mogelijk, maar in de realiteit … dat bijvoorbeeld iemand die hier komt 
basketten daardoor na zoveel jaren het tot in de universiteit schopt? Daar 
zijn andere dingen voor nodig. Ik wil dat potentieel van sport als sociaal 
middel wat temperen” (sportclub) 

Vanuit de interviews met de respondenten kan worden gesteld dat sport niet rechtstreeks 
of automatisch tot een middel leidt, maar dat de bevraagde sportwerkingen wel 
contexten bieden waarbinnen de leden zingeving, waardering, geborgenheid en 
ondersteuning kunnen vinden. Zoals in ander onderzoek werd benadrukt (zie bv. 
Haudenhuyse et al., 2013), is het niet eenvoudig om de combinatie te maken tussen meer 
pedagogische aandachtspunten en sociale maatregelen in de aanpak van de werking. 
Hierdoor ontstaan onvermijdelijk dilemma’s tussen het installeren van een duidelijke 
structuur en het aanbieden van de nodige flexibiliteit. Dit is vaak onmisbaar in dergelijke 
sportwerkingen. Bijkomend kan worden opgemerkt dat dergelijke werkingen per definitie niet 
anders zijn voor doelgroepen die zich in meer bevoorrechte situaties bevinden (bv. (hogere) 
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middenklasse). Echter, deze groepen hebben meer kans om in andere contexten 
ervaringen op te doen en kansen aangeboden te krijgen, wat deze contexten voor 
minder bevoorrechte doelgroepen extra belangrijk maakt.  

5.2.3 DOELSTELLINGEN VAN PRAKTIJKEN 

Nadat werd ingegaan op de betekenis van sport, werd aan de verschillende praktijken 
gevraagd wat hun doelstellingen waren binnen hun sportaanbod. Met betrekking tot de 
doelstellingen van de bevraagde praktijken kon worden vastgesteld dat nagenoeg alle 
praktijken zowel naar sportieve als sociale doelstellingen verwezen.  

Met betrekking tot de sportieve doelstellingen werd door de meerderheid van de 
respondenten aangegeven dat er zowel een recreatief (vrije tijd, ontspanning, sportieve 
levensstijl) als competitief (“jongeren zijn graag competitief”, sportief talent) sportaanbod 
wordt georganiseerd. Bij sommige praktijken was dit ofwel recreatief ofwel competitief. 
Voornamelijk bij sportclubs wordt geprobeerd (talentvolle jonge) leden te laten doorgroeien 
van een recreatief naar een competitief aanbod.  

Wat de sociale doelstellingen betrof, bleek dat er een grote variatie aanwezig was:  
• participatie van doelgroepen (bv. etnische minderheden, kansarmen, meisjes, zeer 

kwetsbare doelgroepen, “inclusief werken”) 
• werken rond diversiteit 
• werken aan een sociaal-pedagogisch klimaat (bv. “ze moeten zich hier thuis 

voelen”, “een hart voor jongeren”, “mensen opnemen zoals alle anderen”, 
“familiegevoel”, “clubgevoel”, een sfeervol clubgebeuren, aanpakken van pestgedrag, 
“iets leuks aanbieden”, “verenigen rond passie”) 

• werken rond de opvoeding, waarden en normen, attitudes (bv. elementaire 
beleefdheid; fair play, respect, samenwerken, zelfstandigheid verhogen, 
zelfbeheersing, “aan de mentaliteit werken”, “eens laten nadenken”, “eens laten 
reflecteren”, “trouble makers aanpakken”) 

• werken aan de persoonlijke ontwikkeling van jongeren en leden (bv. “[indirect] 
willen bijdragen aan de algemene ontwikkeling van jongeren”) 

• inzetten op persoonlijke trajectbegeleiding (individueel en/of in groep, 
vrijwilligerswerk (“jongeren inzetten om de club te ondersteunen”, “methodieken 
zoeken rond sport en vrijwilligerswerk”), “jongeren empoweren”, “jongeren er veel 
sterker laten uitkomen”, emanciperen, competenties versterken, proberen kansen te 
creëren) 

• schoolse doelstellingen (bv. “huistaakbegeleiding aanbieden”, schoolmotivatie 
opkrikken, werken aan de leefbaarheid en binding op scholen) 

• tewerkstellingsdoelstellingen (bv. de Fietsschool en de sportmonitoren van 
buurtsport, commerciële en artistieke producties via het danscircuit) 

• verhogen van ouderbetrokkenheid 
• Daarnaast, hoewel hier minder de focus op lag werden door enkele respondenten ook 

meer organisatorische en sporttechnische doelstellingen vermeld: “de club laten 
draaien” (vergoedingen, ouders, vervoer, gedrag, grenzen), het zoeken van 
vrijwilligers, werken aan het ledenbehoud, het uitbreiden van jeugdploegen, het 
opleiden van trainers, zoeken van scheidsrechters, enz.  
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Uit de interviews met de bevraagde praktijken kon worden vastgesteld dat een groot deel van 
de sportpraktijken vaak minder helder geformuleerde doelstellingen hadden. Er kon wel 
worden opgemerkt dat praktijken die 1) vanuit een professionele sociale -, welzijns-, of 
onderwijsinbedding worden georganiseerd, 2) op bijkomende, professionele ondersteuning 
kunnen beroepen (bv. diversiteitsmanager, samenlevingsopbouw, de8, JES) en/of 3) een 
voortrekker met een sociaal-pedagogisch profiel binnen de werking hebben (bv. achtergrond 
sociaal werk, jeugdwerk) hun sociale doelstellingen vaak helderder formuleren. Dit wijst op 
het belang van de aanwezigheid van competentie met betrekking tot sociaal-
maatschappelijke onderwerpen binnen de praktijken (bv. professionele inbedding, opleiding, 
ervaring). Dergelijke competentie werkt ook door op andere meer concrete, aspecten 
binnen de praktijken, wat later zal worden besproken (zie: ‘aan de slag: handelingskaders uit 
de praktijk’). Er kon worden vastgesteld dat praktijken die professioneel ingebed waren vaak 
naast hun sportwerking andere activiteiten hebben die worden aangeboden aan leden 
(bv. JES-vormingen, Kras jeugdwerk, Recht-Op). Playing for Success heeft wat dat betreft 
zelfs geen ‘echte’ sportwerking, maar motiveert leerlingen via de aantrekkingskracht van 
(top)sport.  

De respondenten van praktijken gaven aan dat doelstellingen werden bepaald:  
• door een noodzaak (bv. participatie verhogen in functie van het ledenbestand, vinden 

van trainers)  
• op basis van ervaring en inzicht (bv. behoeften van jongeren, historisch gegroeid)  
• door het participatiedecreet  
• door samenwerking met partners (bv. de8, de diversiteitsmanagers van de stad)  
• door de eigenheid van het project of het werk (bv. Fietsschool, jeugdwerk, sociaal 

werk).  

5.2.4 AAN DE SLAG IN DE PRAKTIJK 

In de inleiding werd reeds verwezen naar het concept ‘sport-plus’. Een sport-
plusvereniging kunnen we omschrijven als een vereniging die als hoofddoel zowel het 
aanbieden van een georganiseerd sportaanbod als het creëren van een maatschappelijke 
meerwaarde heeft. Een stap verder is dat wordt gekeken naar de manier waarop praktijken 
dit proberen te operationaliseren.  

Uit de interviews met de respondenten kon worden vastgesteld dat praktijken zonder 
professionele inbedding of inbreng naast vaak minder helder geformuleerde doelstellingen, 
ook veelal minder systematisch te werk gaan (eigen ervaring, buikgevoel, … ). Tussen de 
lijnen gaven de meeste vrijwillige initiatieven (vnl. sportclubs) ook aan dat sporttechnische en 
organisatorische vragen veel aandacht en energie vergen, wat een voldoende (vrijwillige) 
ondersteuning vraagt, waardoor het potentieel van dergelijke initiatieven vaak onderbenut 
blijft. 

Sommige praktijken lijken niet enkel hun doelstellingen vaak helderder te verwoorden dan 
praktijken zonder ondersteuning maar ook systematischer aan de slag te gaan binnen hun 
werking (bv. onthaalbeleid, inschrijvingsbeleid, lidgeldenbeleid, begeleiding). Dit zijn 
praktijken die:  
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1) vanuit een professionele sociale-, welzijns-, of onderwijsinbedding worden 
georganiseerd,  

2) op bijkomende, professionele ondersteuning kunnen beroepen (bv. 
diversiteitsmanager, samenlevingsopbouw, de8, JES)  

3) een voortrekker met een sociaal-pedagogisch profiel binnen de werking hebben (bv. 
achtergrond sociaal werk, jeugdwerk)  

Het gaat om structurele aandachtspunten in een algemene basishouding die extra 
belangrijk zijn voor bepaalde, kwetsbare doelgroepen omdat sommige aspecten voor deze 
doelgroepen een groter effect kunnen hebben. Uiteraard lopen in de praktijk veel van deze 
processen vaak door elkaar en zijn ze aan elkaar verbonden. Vanuit de gesprekken met de 
respondenten konden verschillende ‘handvatten’ worden vastgesteld waar praktijken 
proberen op in te zetten. Niet elk handvat werd besproken bij elke praktijk.  

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  
 

a) Besturen met visie  
Uit de gesprekken met de respondenten kwam naar voor dat een doordachte en 
vooropgestelde visie noodzakelijk is, wil de praktijk op lange termijn met sociale 
doelstellingen aan de slag gaan. In sommige gevallen was deze visie mede opgesteld door 
een verantwoordelijke van een ondersteunende partnerorganisatie (bv. de8, 
diversiteitsmanager, JES, samenlevingsopbouw). Deze praktijken worden aldus ondersteund 
in het nadenken over en het formuleren van een visie via een organisatie die expertise heeft 
in diversiteit, verenigingsondersteuning, jeugdwerk, … ). Sommige praktijken met een 
professionele inbedding hebben hun eigen werking en zijn op die manier ook 
verantwoordelijk voor de visie: Playing for Success, Recht-Op, PSC, gevangenis, … In 
andere gevallen was het de vrijwillige trainer of bestuurder zelf die de visie trok.  

Wanneer werd gepeild naar het ontstaan van de visie kon worden vastgesteld dat dit vaak 
heel organisch is gegroeid. Dit is des te meer in het geval van sportclubs. De meeste 
praktijken proberen al langer rond sociale doeleinden te werken. Bij vrijwillige praktijken 
hebben de bestuurders of heeft één van de trainers dan een sociale achtergrond. Soms is de 
visie het resultaat van een aanpassing aan de ‘dwingende’ maatschappelijke realiteit: bv. 
dalende ledenaantallen en stijgende diversiteit in de wijk.  

Het werd ook aangegeven dat deze visie gedragen moet zijn door alle geledingen binnen de 
praktijk. Het werkt niet bevorderend indien een bestuurder een sociale kaart probeert te 
trekken wanneer de trainers niet mee zijn met dit verhaal (of omgekeerd). Hierbij aansluitend 
werd aangegeven dat interne motivatie van de omkadering van de praktijk onontbeerlijk is: 
“het moet in de cultuur van de werking zitten”. Vooral in meer vrijwillige settings, waarbij er 
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minder druk kan worden uitgeoefend, is gedragenheid moeilijker te bereiken dan in een 
professionele setting.  

Het werd ook aangegeven dat de communicatie tussen alle lagen van de praktijk essentieel 
is en veel tijd en energie vergt, zeker bij sportclubs. Het gaat ten slotte om een visiewijziging, 
die niet van vandaag op morgen tot stand komt. De volgende stappen bij dit visieproces zijn 
het verankeren van de visie in de structuur van de werking (verantwoordelijke/cel, plan, 
draaiboek, …) en het bewust implementeren van de vooropgestelde visie en 
doelstellingen: het letterlijk “in de praktijk brengen”. Het werd door enkele respondenten 
aangegeven dat het bij vrijwillige werkingen van belang is te werken op tempo van de club 
(qua tijdsinvestering, expertise, weerstand afbouwen, …). Het werd tenslotte aangegeven dat 
visievorming een moeilijk en fragiel proces is.  

b) Voortrekker 
Uit de interviews kon worden vastgesteld dat de visie meestal actief in de praktijk wordt 
gebracht door, hetzij door een individuele vrijwilliger (bv. trainer), hetzij (mede) door een 
externe medewerkers van een andere organisatie (bv. vanuit het jeugdwerk) of een 
professionele medewerker (bv. welzijnswerk). Zoals reeds vermeld zijn dergelijke 
voortrekkers vaak beroepshalve bezig met sociale thema’s of hebben ze er vanuit hun 
persoonlijke achtergrond ervaring mee. Verder werd door enkele respondenten aangegeven 
dat de voortrekker ervoor zorgt dat de visie bekend geraakt bij andere individuen binnen 
en buiten de praktijk om stapsgewijs te werken rond de implementatie ervan. Het werd 
aangegeven dat de verankering van de visie in de structuur van de praktijk essentieel is 
opdat een praktijk niet valt en staat bij een individu, wat vaak de achilleshiel vormt van de 
vrijwillige praktijken (sportclubs).  

c) Omkadering 
 Hoewel een deel van de praktijken vrijwillige sportclubs waren, was er ook een deel dat 
ondersteund of volledig georganiseerd werd vanuit een professionele setting. 
Voorbeelden daarvan waren de sportclubs die werden ondersteund door een 
diversiteitsmanager of een externe partner (bv. de8, JES, samenlevingsopbouw), praktijken 
via buurtsport en praktijken uit het jeugdwerk, het opbouwwerk of het welzijnswerk. Sommige 
clubs gaven aan een vertrouwenspersoon te hebben (bv. Beerschot VAC). En bij één 
initiatief wordt intensief samengewerkt met de zorgcoördinator of directie van de scholen (bv. 
Basketbalstimuleringsproject).  

d) Brugfiguren 
Met betrekking tot de omkadering beroepen de meeste praktijken zich op brugfiguren om 
de kloof tussen de werking en de doelgroep(organisaties) te verkleinen. Dit gebeurt 
voornamelijk in kader van toeleiding (zie: toeleiding). Uit de interviews kon worden 
vastgesteld dat brugfiguren professionals kunnen zijn die zorgen voor een link tussen de 
werking en scholen, sociale partners, … of vrijwillige leden van de werking met een netwerk 
in de wijk. Voorbeelden van een brugfiguur zijn de trajectbegeleider van buurtsport, een 
medewerker van Samenlevingsopbouw of de Jespo vzw participatiemedewerker en haar 
Sportverkenners.  
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“Sportverkenners worden ook af en toe gevraagd om aanwezig te zijn bij 
een infosessie op scholen … in de mate dat dit mogelijk is (…) zoals de 
anderstalige moedergroepen (…) in samenwerking met de Schoolbrug. Zo 
leren ze Jespo en de doelgroep beter kennen en doorverwijzing wordt op 
deze manier makkelijker. De moeders, of ouders, komen zo direct in 
contact met de Sportverkenner en dit schept vertrouwen bij hen.” 
(participatiemedewerkster Jespo)  

e) Handelingskader 
De meeste praktijken zetten de vooropgestelde visie verder om naar een handelingskader: 
doelstellingen, acties, een draaiboek, een planning, … . Het waren meestal deze praktijken 
die werden ondersteund (zie p.24). Uit de interviews kon worden vastgesteld dat een 
handelingskader praktijkgericht moet zijn en vanuit de praktijk moet zijn gegroeid indien het 
gedragen wil zijn in de praktijk. Het werd meermaals vermeld dat het nodig is om extra 
aandacht te besteden aan bepaalde processen (meer tijd, meer herhalen, meer 
communiceren) wanneer men met bepaalde doelgroepen werkt. Bij enkele praktijken werden 
partners actief opgenomen binnen het handelingskader: praktijken werken niet in een 
vacuüm en werken samen met partners voor toeleiding, aanpakken, begeleiding van 
jongeren, enz.  

f) Communicatiebeleid 
Het werd door meerdere respondenten onderstreept dat communicatie de rode draad vormt 
doorheen de werking. Communicatie tussen bestuursleden, tussen werkgevers of trainers, 
tussen leden, tussen voorgaande geledingen, maar ook naar partners toe, enz. Via de 
interviews konden twee communicatievormen worden onderscheiden. Dit kan via formeel 
en informeel overleg. Formeel overleg is meer gepland en systematisch (bv. 
bestuursvergadering, oudercomité, jongerengroep). Informeel overleg is meer ad hoc, 
spontaan en niet gepland (bv. persoonlijke, mondeling gesprekken met deelnemers). Er werd 
door enkele praktijken aangegeven dat communicatie in de fase van visievorming nodig 
is om de neuzen in dezelfde richting te laten wijzen of minstens te zorgen voor een goed 
verloop van de communicatie bij overleg en discussies, ook om zaken door en uit te praten. 
Het werd door een respondent ook vermeld dat het van belang is dat genomen beslissingen 
die op bestuursniveau worden genomen ook naar leden worden gecommuniceerd en 
geëxpliciteerd. Naar leden toe werd aangegeven dat er in het werken met bepaalde 
doelgroepen vooral veel herhaald moet worden en dat er met een positieve houding moet 
worden gewerkt met de doelgroepen.  

g) Toeleiding 
Uit de gesprekken met de respondenten kwam naar voor dat het rekruteren van leden bij de 
meeste praktijken vooral wijkgebonden gebeurt. Andere praktijken, bijvoorbeeld vanuit het 
jeugdwerk of opbouwwerk, werken ook meer vindplaatsgericht. Sommige specifiekere 
praktijken (bv. Recht-Op Jongeren of het Protestants Sociaal Centrum (PSC)) werken 
doelgroepgericht met zeer kwetsbare mensen. De meeste praktijken profileren zich als een 
‘open’ club en staan in de buurt (of lokaal in Antwerpen) dan ook bekend als een club met 
open deuren. Andere praktijken zijn meer ‘gesloten’ (zeer kwetsbare doelgroepen), waarbij 
vertrouwen, veiligheid en geborgenheid van belang zijn. Vaak verloopt de rekrutering via 
mond-tot-mondreclame maar soms worden flyers gebruikt of haakt de rekrutering van leden 
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in op wedstrijden en evenementen (bv. Beerschot VAC en de 10 Miles, in samenwerking met 
de dienst Inburgering). In de kantlijn werd ook het gebruik van sociale media vermeld maar 
dit is tot nog toe een onontgonnen gebied voor het merendeel van de praktijken. Ook hier 
gaven respondenten aan samen te werken met (brugfiguren van) andere organisaties 
(bv. buurtsport, (brede) scholen, culturele vereniging, sociale partner, trajectbegeleider 
jeugdwerk, detentie). Partners vormen zo voor elkaar ‘doorverwijzers’. Bijvoorbeeld, een 
aantal praktijken die werden ondersteund door een diversiteitsmanager maakten 
systematisch gebruik van een ‘sociale kaart’, waarbij potentiële partners (lokaal en stedelijk) 
werden opgelijst die interessant waren voor de sportclub op vlak van toeleiding, begeleiding, 
… . Een aantal praktijken gaven aan samen te werken met scholen omdat er op die manier 
gemakkelijk promotie kan worden gemaakt via leerkrachten of flyers.  

Met betrekking tot toeleiding verdienen de trajectontwikkeling van buurtsport Antwerpen, de 
trajectbegeleider vrije tijd (jeugd) en de Sportverkenners van Jespo extra aandacht. Zo 
ondersteunt Trajectontwikkeling Buurtsport Antwerpen (TOB) cliënten bij het zoeken van 
en begeleiden naar een geschikt sportaanbod. Het werd door een beleidsmedewerker van 
buurtsport aangegeven dat hiervoor vaak huisbezoeken worden gebracht aan gezinnen en 
wordt samen met de cliënt gezocht naar een geschikte club. De buurtsportmedewerker 
begeleidt de cliënt tot aan de club en gaat soms zelf mee tijdens het eerste training of 
sportmoment. Het werd vermeld dat buurtsport samenwerkt met andere partners met 
betrekking tot deze trajectontwikkeling (bv. Inburgering dienst Samenleven 
jeugdinterventieteam, Samenlevingsopbouw, OCMW).  

Daarnaast is er ook de trajectbegeleider vrije tijd die het uitgebreide jeugdwerk- of 
cultuuraanbod kenbaar maakt aan kinderen en jongeren die het aanbod nog niet kennen en 
op zoek zijn naar een leuke vrijetijdsinvulling. De trajectbegeleider begeleidt mensen uit 
(sociaal-economische) diverse en maatschappelijk kwetsbare groepen in aandachtswijken 
via individuele begeleiding naar het bestaande reguliere en eigen vrijetijdsaanbod. Hierbij 
wordt nauw samengewerkt met onder andere buurtsportmedewerkers, OCMW, Inburgering, 
Onderwijs, Samenleven, Jeugdwerkpartners, … . Het werd aangegeven dat in het geval van 
sportvragen de trajectbegeleider de cliënt doorverwijst naar buurtsport omdat cliënten enkel 
via buurtsport financiële ondersteuning kunnen krijgen.  

Vanuit de interviews werd ook ingegaan op de Sportverkenners van Jespo+ 
(participatieproject) die worden begeleid door de participatiemedewerker. Hierbij 
ondersteunen vrijwillige sportverkenners kwetsbare jongeren binnen Jespo vzw in hun 
traject. Er werd aangegeven dat de rekrutering van deze jongeren via partners (bv. 
buurtsport, Inburgering), specifieke toeleidingsacties zoals Sport- en Taalweken voor 
anderstalige nieuwkomers of infosessie rond vrije tijd op scholen (moedergroepen) verloopt.  

h) Onthaalbeleid 
Enkele respondenten uit de praktijken gaven aan dat het eerste contact met potentiële of 
nieuwe leden warm en spontaan moet zijn: deelnemers moeten zich “thuis kunnen voelen” 
of “zichzelf kunnen zijn”. Enkele praktijken werken actief rond het kennismakingsgesprek. 
Enkele respondenten gaven aan dat tijdens dit gesprek, wat in de praktijk vaak informeel 
verloopt, alvast enkele zaken omtrent (bv.) de sportclub en het sporten worden verduidelijkt. 
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Het werd vermeld dat extra aandacht voor zulke (korte) contacten mensen over de streep 
kan trekken.  

“Sta open voor iedereen, stap naar iedereen, ook al is het soms moeilijk, er 
is altijd wel een oplossing te vinden, sluit u niet af (…).” (sportclub) 

i) Veilig thuisgevoel 
Ook het creëren van een veilig (thuis)gevoel binnen de praktijk werd door enkele 
respondenten aangehaald: een familiale cultuur, de ruimte om te proberen, de openheid, de 
bereikbaarheid en aanspreekbaarheid van het bestuur, een klimaat van aanvaarding, een 
babbel doen met ouders, zaken bespreekbaar maken en de aanwezigheid van brugfiguren 
vanuit de school, vanuit buurtsport, een trainer of een vertrouwenspersoon, … .  

j) Inschrijvingsbeleid 
Enkele sportclubs gaven aan actief te werken rond de manier van inschrijven (bv. 
diversiteitsmanager). De deze clubs werd de inschrijving gekoppeld aan een intakegesprek 
met het lid. De respondenten gaven aan tijdens dit gesprek verschillende zaken dienen te 
worden besproken: het inschrijvingsgeld, de mogelijke proeftijd, bepaalde afspraken rond 
training, vervoer, … Indien het over de inschrijving van jongere jongeren gaat verwezen de 
respondenten meestal ook op het belang van de aanwezigheid van de ouders. Dit biedt 
volgens de respondenten een ideaal moment om te peilen naar de betrokkenheid van de 
ouders en de mogelijkheid tot (sporadisch) vrijwilligerswerk (bv. vervoer). De koppeling van 
de inschrijving aan de vrijwilligersvraag (bv. op een heel ongedwongen manier: “zou je 
eventueel af en toe een taak willen opnemen?”) was volgens één van de respondent heel 
succesvol. In lijn van het inschrijvingsbeleid gaven enkele praktijken ook aan te werken aan 
het opvolgen van afhakers (bv. telefoneren, afleggen van huisbezoeken). In andere 
praktijken verliep de inschrijving meer automatisch, via school, via buurtsport of was er niet 
echt een inschrijving nodig (bv. specifieke doelgroepenwerking).  

k) Lidgeldenbeleid 
Uit de gesprekken kon worden vastgesteld dat nagenoeg alle praktijken zich flexibel 
proberen op te stellen met betrekking tot het lidgeld of betalingen. De praktijken gaven aan 
de afbetaling op maat van het gezin of de deelnemer te bekijken, toe te laten aan de 
deelnemers om in deeltjes te betalen, korting voor gezinsleden te geven via een trapsysteem 
(korting voor 2e gezinslid enz.) of gewoonweg geen inschrijvingsgeld vragen. Enkele 
praktijken gaven aan dat men jongeren waarvan men het inschrijvingsgeld weg liet vallen wel 
vragen om zich voor de werking in te zetten onder vorm van vrijwilligerswerk (“het besef 
dat je voor iets moet werken als je het wil”). Een respondent gaf aan dat er meer 
persoonlijk over financiële mogelijkheden wordt gecommuniceerd omdat dit gevoelig kan 
liggen (“we gaan niet aan de grote klok hangen wie zijn inschrijvingsgeld niet kan betalen”). 
Er moet volgens een andere praktijk ook worden opgelet dat deelnemers zich niet (anders) 
bekeken of gestigmatiseerd voelen door andere deelnemers (bv. in sportclubs met meer 
gemengd publiek). Nagenoeg alle praktijken gaan na wat de mogelijkheden zijn met 
betrekking tot tegemoetkomingen: OMNIO-statuut (OCMW), mutualiteiten, Antwerpse 
sportcheques, … maar zulke financiële drempelverlaging houden volgens een respondent 
nog steeds andere drempels in (bv. langsgaan, papieren invullen).  
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l) Flexibiliteit 
Vanuit de gesprekken met de respondenten werd duidelijk dat sommige deelnemers vaak te 
maken hebben met heel praktische onvoorzienheden waardoor ze niet altijd gemaakte 
afspraken kunnen nakomen: het niet hebben van (de juiste) sportuitrusting, niet op tijd zijn, 
geen vervoer hebben, niet aanwezig zijn omwille van gescheiden ouders en andere 
woonplaats, … Volgens de respondenten hebben sommige individuen, zeker bij meer 
kwetsbare doelgroepen, op bepaalde momenten vaak andere prioriteiten dan sporten (bv. 
dakloos zijn, wachten op legaal statuut, het gevangenschap, … ).  

m) Regelgeving 
Naast flexibiliteit werd aan de andere kant ook aangegeven dat bepaalde regels nodig zijn 
om zaken in goede banen te leiden en het sporten voor iedereen aangenaam te maken: op 
tijd komen, afspraken met betrekking tot training, het omgaan met elkaar, met de 
tegenstander en met scheidsrechters, … Sommige praktijken hadden een intern reglement 
of gedragscode die als basis diende om indien nodig op terug te vallen (goede afspraken 
maken goede vrienden). Indien er wordt gestraft (meestal t.a.v. jongeren), is dit meestal een 
alternatieve straf in kader van het ondersteunen van de werking. Het werd aangegeven dat 
de inschatting van gedrag bij jongeren niet altijd ‘gemakkelijk’ strafbaar is, omdat sommige 
jongeren gedragsstoornissen hebben, waar gepast mee moet worden omgegaan. Bij één 
sportclub werd aangegeven dat een jongere werd uitgesloten na herhaaldelijk praten en het 
zich opnieuw voordoen van incidenten. Een andere sportclub, die door een 
diversiteitsmanager wordt ondersteund, ging actief op zoek naar een begeleidingstraject 
voor deze jongere (bv. ZAPP, zie verder) na bespreking van een voorval in een hiervoor 
preventief opgestelde tuchtcommissie waarbinnen alle betrokken partijen (clubs, jongere, 
ouders) een constructieve oplossing zoeken). De praktijken hebben dus de moeilijke 
evenwichtsoefening te maken tussen hun regelhandhavende en zorgende rol.  

“We hebben bijvoorbeeld een tuchtcommissie opgericht die problemen 
intern aanpakt” (diversiteitsmanager sportclub) 

n) Betrokkenheid en participatie 
Een ander aspect dat door het merendeel van de praktijken werd aangehaald, was de 
betrokkenheid en participatie van de doelgroep binnen de werking. Hiervoor werd al 
aangegeven dat het contact met de doelgroep open, warm en spontaan dient te zijn, wil de 
praktijk een veilig thuisgevoel creëren. Volgens enkele getuigenissen van de respondenten 
willen deelnemers zich erkend voelen en erbij horen. Het is ook in het belang van de 
praktijk om leden te motiveren en meer te betrekken bij de praktijk omdat dit zorgt voor een 
betere binding met leden, en aldus het behoud. Dit kan soms informeel en sporadisch zijn 
en soms meer georganiseerd (bv. oudercomité, jeugdcomité, jongerenraad). Zo was de 
jongerenraad een initiatief om “de doelgroep meer inspraak te geven”. Het zorgt er volgens 
een respondent ook voor dat begeleiders op de hoogte zijn van wat leeft binnen de groep. 
Enkele praktijken gaven hierbij aan dat een betere binding met de leden het vertrekpunt kan 
zijn voor de organisatie van extrasportieve activiteiten (bv. jaarlijks toernooi, familiedag, … ).  

“De leden moeten het gevoel hebben dat de club van hen is, dat het hun 
club is” (sportclub) 
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o) Ouderbetrokkenheid 
Meerdere respondenten gaven aan dat het vaak afhangt van de ouders of jongeren komen 
en ook blijven sporten. “Als de ouders er niet achterstaan geraken veel jongeren niet op de 
club”. Enkele respondenten gaven aan dat via een goed uitgedacht onthaalbeleid (bv. 
kennismakingsgesprek) of inschrijvingsbeleid (bv. intakegesprek) kan worden getracht te 
polsen naar de beschikbaarheid en het engagement van ouders (vrijwilligersbeleid). Maar 
ook werken aan een open, familiale uitstraling zorgt volgens een andere praktijk voor een 
beter contact met de ouders. Zo was een sportclub zeer creatief in het overleggen met 
ouders via de organisatie van ‘schoolse’ oudercontacten.  

“Bij ons in de groep is ouderbetrokkenheid heel belangrijk, door dus de 
ouders te betrekken in hetgeen wat de kinderen doen, verstaan we elkaar 
beter, leren we elkaar beter begrijpen, en dan weten ook de ouders wat wij 
van hun verlangen, wat wij van de kinderen verlangen, en dat is heel 
belangrijk in een vereniging. (…) … want het kind interesseert de ouders, 
en wij zijn ook geïnteresseerd in de ouders, en zo bereiken wij eigenlijk het 
meeste.” (sportclub)  

p) Vrijwilligersbeleid 
Zoals reeds vermeld, gaven enkele respondenten aan actief te werken aan een 
vrijwilligersbeleid (bv. bij inschrijving of betaling lidgelden). In de eerste plaats dient de 
praktijk dan een inventaris te maken van welke taken vacant staan voor vrijwilligers. 
Volgens enkele respondenten moet voor vrijwilligers de nodige ondersteuning worden 
voorzien. Zo gaf een praktijk aan jonge trainers te ondersteunen door oudere trainers. 
Andere taken kunnen zijn: ouders op een jaarlijks evenement mee laten instaan voor het 
klaarmaken van eten of hen sporadisch inzetten om voor vervoer in te staan, de kantine 
open houden, vertrouwenspersoon zijn, … .  

“Wij hebben echt veel ouders die willen meehelpen, want kinderen zijn voor 
de ouders belangrijk, en als wij iets doen met de kinderen in het belang van 
het kind, dan zijn de ouders gemotiveerd om mee te werken.” (sportclub) 

q) Begeleiding 
Uit de interviews met de respondenten kon worden vastgesteld dat de begeleiding van 
deelnemers een zwaartepunt vormt in het werken met bepaalde doelgroepen. Binnen dit 
‘brede’ thema kwamen verschillende zaken aan bod:  

o Profiel van de begeleider. Leden kunnen buiten het sporten door een andere 
begeleider of vertrouwenspersoon worden ondersteund die niet altijd heel vertrouwd 
is of dient te zijn met de sport. Het is echter belangrijk ook tijdens de 
sportparticipatie aandacht te besteden aan een gepaste aanpak van de 
sportbegeleider naar de doelgroep toe. Het profiel van de sportbegeleider(s) werd 
dan ook bevraagd bij de respondenten. Het is een basishouding ten aanzien van 
deelnemers. Als volgt enkele getuigenissen van respondenten: “investeren i.p.v. 
geloven”, “geen slachtofferbehandeling”, “extra inspanning om hen niet te laten 
vallen”.  
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“Als wij de jongeren geen kansen meer geven, wie dan wel? … dan 
zijn ze verloren, want in de samenleving krijgen ze vaak geen extra 
kans meer” (voorzitter sociaal-culturele vereniging met sportaanbod)  

Andere aspecten die door de respondenten werden aangehaald, waren: omgaan 
met diversiteit (cultureel, religieuze, problematische situaties, …), groepsdynamica, 
oprechte interesse tonen in individuen, een empathische en positieve aanpak van 
weerstand, …  
Uit de gesprekken met de praktijken konden zes kenmerken worden gedestilleerd 
die een begeleider kon versterken in het werken met maatschappelijk kwetsbare 
doelgroepen:  

1) Ervaring met de leefwereld (bv. kennis / beroepsmatige affiniteit m.b.t. 
doelgroep) 

2) Inzicht in sociale uitsluiting en maatschappelijke kwetsbaarheid 
3) Onderbouwd in het werken met een superdiverse groep  
4) Pedagogische ondersteuning en mentoring 
5) Persoonsgebonden eigenschappen (bv. achtergrond, geduld, passie) 
6) Sociaal-pedagogische kwaliteiten én sporttechnische kennis 

o Communicatie. Enkele respondenten gaven aan dat praten met individuen ervoor 
kan zorgen dat ze “eens nadenken” en zichzelf beter begrijpen. Er werd ook vermeld 
dat via praten een reflectieproces kan worden opgezet die individuen doet stilstaan bij 
bepaalde zaken. Dit draagt volgens enkele respondenten bij aan de persoonlijke 
ontwikkeling. Belangrijk is zich hierbij open, begrijpend, positief op te stellen omdat 
sommige individuen vaak in andere contexten geen of weinig mogelijkheden hebben 
om bepaalde ervaringen te delen.  

o Sociaal-pedagogisch klimaat. De meerderheid van de praktijken gaven aan op basis 
van deze aspecten en kenmerken actief te werken rond een sociaal-pedagogisch 
sportklimaat. Het basketbalstimuleringsproject, bijvoorbeeld, werkt actief aan het 
sociaal-pedagogisch klimaat. De deelnemers spelen een tiental wedstrijden per jaar 
binnen een interscholencompetitie waarbij ook een fair play cup te winnen valt.  

“… Wat vinden jullie dat kan, wat vinden wij dat kan? ... en dat gaan 
we samen bepalen eigenlijk.. en in dat geval dan krijgen we soms 
van de grootste boefjes in de school schitterende voorbeeldfuncties. 
En dat brengt ook mee dat ze dat straks ook op de straat zullen 
doen als ze met elkaar spelen ook.” (trainer sportinitiatief)  

o Peer-to-peer coaching. Eén praktijk gaf expliciet aan te werken volgens ‘peer-to-peer 
coaching’. Hierbij begeleiden ‘gelijken’ (peers) elkaar per twee of in groep met als 
doel elkaar te ondersteunen en elkaar functioneren te verbeteren. Ook andere 
praktijken gaven aan leden van de groep te stimuleren om elkaar te ondersteunen 
(luisteren naar elkaar, ervaringen uitwisselen, etc.). Deze methode werd ook 
gehanteerd bij twee praktijken met zeer kwetsbare doelgroepen, waarbij deelnemers 
moed putten uit elkaars verhalen via werk- of themagroepen.  

o Trajecten. Een deel van de praktijken gaf aan (sommige van) de deelnemers in te 
schakelen in trajecten. Deelnemers kunnen worden ingeschakeld in een combinatie 
van onderstaande trajecten.  
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1) Sportief traject: Dit kan op twee manieren. Ten eerste, van een recreatief 
naar een competitief niveau. Bv. de commerciële en artistieke projecten van 
Let’s Go Urban. Ten tweede, binnen het recreatieve niveau. Een voorbeeld 
hiervan zijn de Sportverkenners bij Jespo+ waar vrijwillige sportverkenners, 
onder leiding van de participatiemedewerker, kwetsbare jongeren binnen 
Jespo vzw ondersteunen in hun sportief traject (participatie). Dit zorgt niet 
enkel voor een ondersteuning van de deelnemers, maar biedt ook de 
mogelijkheid aan de sportverkenners zelf om vaardigheden op te doen als 
vrijwilliger (zie volgende punt).  

2) Vrijwilligerstraject: deelnemers betrekken en inschakelen voor bv. taken in 
de club, training leiden of overnemen, vervoer, trainer of scheidsrechter 
worden, enz. Bv. Sportverkenners kunnen zelf vaardigheden opdoen via het 
begeleiden van jongeren en mits de ondersteuning van de 
participatiemedewerker waardoor er als het ware een dubbel 
ontwikkelingstraject ontstaat.  

3) Opleidingscursussen: deelnemers toeleiden naar trainers- of 
scheidsrechtercursus. Dit is vaak de eerste stap om als trainer of 
scheidsrechter aan de slag te kunnen.  

4) Extrasportieve opleiding: deelnemers toeleiden naar extrasportieve 
opleidingen kan heel breed zijn. Bv. een sociaalvaardigheidstraining van 
ZAPP (zelfredzaam en actief preventie project) via de diversiteitsmanager, 
kadervormingen via JES, een tewerkstellingsproject voor sport- of fietsmonitor 
via buurtsport (zie verder).  

o Methoden uit de brede sociale sector: veeleer bij partnerorganisaties of praktijken die 
hun oorsprong hebben in het welzijnswerk, jeugdwerk of sociaal (opbouw)werk 
dan doorsnee sportclubs. Bijvoorbeeld: groepswerk, individuele ondersteuning, 
themawerking, werk-groepen, inloophuis, jongerencompetentiecentrum (JCC), 
kadervorming, participatie van doelgroepen, de ‘cirkel van verandering’. Deze 
organisaties werken vaak met eigen of gemodificeerde methodes, bijvoorbeeld bij 
Recht-Op Jongeren:  

 
“(…) thematische werking realiseren op maat van jongeren 
in armoede, waarin ze in groep uitgedaagd worden te 
reflecteren over de eigen situatie en rekening houdend met 
de eigen belevingswereld.” (sociaalwelzijnsorganisatie) 

Sommige praktijken gaven aan dat sportwerking is ingebed in de organisatie en dus 
ook de gehanteerde methodieken. Bv. bij Kras Sport worden de zaalvoetbalclubs 
begeleid door jeugdwerkers. Andere praktijken uit deze bredere sociale sector gaven 
aan dat sport meer een zinvolle vrijetijdsbesteding was of om in contact te komen en 
op die manier te werken met de doelgroep. Uit de interviews kon worden vastgesteld 
dat organisaties vanuit de welzijnssector hun methoden dus niet per se 
doortrekken naar de sportactiviteit op zich. Sport is dan veeleer één van de 
activiteiten van de reguliere werking van de organisatie.  
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r) Sportpedagogisch aanbod 
Met betrekking tot het sportpedagogisch aanbod werd door een deel van de respondenten 
aangegeven dat dit moet worden afgestemd op het niveau van de individuele leden. Er werd 
ook gewezen op de nood aan het inschatten van de beginsituatie van elk lid zodoende het 
sportaanbod (of de trainingen) aan het tempo van de leden aan te passen. Voor jongeren 
kunnen er leeftijds- en niveaugroepen worden opgericht, wat volgens de respondenten 
bijdraagt tot het plezier en het behoud van leden. De meeste praktijken waren van mening 
dat hoewel een (sport)begeleider over sociaal-pedagogische vaardigheden moet beschikken 
de sporttechnische vaardigheden het vertrekpunt moet vormen. Maar niet alle praktijken 
waren het daarmee eens. Zo heeft het bij zeer kwetsbare doelgroepen geen nut om te veel te 
focussen op al te sporttechnische zaken (bv. PSC en Recht-Op Jongeren) omdat de 
doelstelling vooral ‘samen zijn met gelijken’ is. Ook het doorstromen van leden werd door 
enkele respondenten vermeld. Echter, ook hier werd aangegeven dat dit niet altijd de ambitie 
is of mag zijn. Bepaalde groepen hebben deze ambitie niet volgens een respondent. In lijn 
hiervan werd in één van de interviews ook de vraag gesteld of er voor zeer kwetsbare 
doelgroepen naar integratie in het reguliere sportaanbod moest worden toegewerkt 
(integratie) of dat er voor deze kwetsbare doelgroepen best een apart aanbod wordt 
voorzien. Deze respondent was van mening dat sommige groepen te kwetsbaar zijn en te 
vatbaar voor discriminatie dat doorstroming naar reguliere circuits onwenselijk is. Eén praktijk 
gaf aan bewust een permanent (zomer)aanbod te werken, ook tijdens de zomer.  

s) Extrasportieve activiteiten 
Uit de interviews met de respondenten werd aangegeven dat extrasportieve activiteiten 
ervoor zorgen dat leden niet enkel extra binding krijgen met de werking maar ook met 
elkaar. Het is een manier buiten de sport om samen dingen te doen en elkaar beter te leren 
kennen: veiligheid, warmte, herkenning en ontmoeting staan centraal. Er werden door enkele 
respondenten voorbeelden gegeven: een bezoek aan de Antwerp Giants, een 
pannenkoekendag, een weekend naar de Ardennen, een toernooi in Parijs, …  

“Het is goed wanneer je zo’n doelgroep prikkels kan aanbieden die ze 
anders niet heeft” (sportinitiatief)  

5.2.5 ONDERSTEUNING AAN PRAKTIJKEN 

Uit de interviews met de respondenten kon worden vastgesteld dat praktijken zonder 
bijkomende, professionele 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 aanpakken) 
en/of onvoldoende de capaciteit (mankracht of en financiële middelen) hebben. 
Voornamelijk de sportclubs en sportinitiatieven die niet worden ondersteund vanuit de 
bredere sociale sector is de kennis over dergelijke handvatten en methoden vaak gering.  

Het werd dan ook aangegeven dat deze praktijken vooral inhoudelijke ondersteuning 
wensen zoals competentieverhoging en mankracht. Enkele van deze praktijken gaven ook 
aan dat hun energie voornamelijk naar sporttechnische en organisatorische aspecten binnen 
de werking gaat en dat er niet altijd veel ruimte overblijft extra aandacht te besteden aan de 
doelgroep.  
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“Er zit veel meer in maar er is nood aan manpower!” (sportclub)  

“We hebben een grote instroom en er zijn nu wachtlijsten… dat betekent 
dus dat we op dit moment dubbel draaien…” (sportinitiatief) 

Enkele respondenten van sportclubs gaven ook aan dat het niet duidelijk is bij wie of welke 
dienst ze kunnen aankloppen met betrekking tot sociale thema’s binnen de sport. Er werd 
vermeld dat een eenduidig aanspreekpunt (‘loket’) wenselijk zou zijn en dat een dergelijk 
loket proactief met clubs moet werken en ook op het veld moet opvolgen. Er is de 
sportclubondersteuning van de sportdienst maar deze is volgens sommige sportclubs nog te 
veel gericht naar ‘mainstream’ sportclubs en is niet voldoende proactief in het benaderen en 
opvolgen van praktijken. Volgens deze respondenten dienen sportwerkingen verschillende 
kanalen aan te spreken (sportdienst, buurtsport, de8, JES, …) indien zij ondersteuning 
wensen voor sociale doelstellingen.  

“… Waar moeten wij aankloppen? Ik weet het niet.” (sportclub) 

Vanuit de interviews met de respondenten konden binnen Antwerpen verschillende vormen 
van ondersteuning worden gevonden. De stad Antwerpen biedt de volgende 
ondersteuningsvormen aan voor ‘sportverenigingen’ (Stad Antwerpen, 2014). Deze worden 
hieronder opgelijst maar worden niet allemaal behandeld. Er wordt wel dieper ingegaan op 
de vormen die relevant zijn binnen dit onderzoek.  

1) Erkenning en subsidies sportverenigingen (bv. sportsubsidies, 
projectenfonds verscheidenheid, projectsubsidies 
diversiteitsmanagers/verenigingsmanagers) 

2) Logistieke ondersteuning (bv. uitleendienst buurtsport) 
3) Promotie voor sportverenigingen 
4) Sportdatabank 
5) Sportinfrastructuur (bv. gebruiksvoorwaarden sportinfrastructuur, 

Werkvormm) 
6) Sportverenigingsadvisering (bv. Kopgroepen, managementdomeinen)  

Hieronder wordt ingegaan op de volgende zaken: de reguliere sportsubsidies, het 
projectenfonds verscheidenheid, de diversiteitsmanagers, sportverenigingadvisering, 
buurtsport, ondersteuning van bredere sociale sector, andere sportoverheden en private 
ondersteuning.  

a) Reguliere sportsubsidies 
Een financiële ondersteuningsvorm zijn de reguliere sportsubsidies voor erkende sportclubs 
(werking, materiaal, infrastructuur). Met betrekking tot het verkrijgen van deze subsidies werd 
door verschillende respondenten aangegeven dat er vaak veel administratieve procedures 
nodig zijn. 

“Het is teveel papierwerk.” (sportclub) 

“Het is de verpakking die telt, niet de inhoud.” (sportclub) 

Daarnaast werd aangegeven dat er te weinig (of geen) bezoeken zijn aan de praktijk met 
betrekking tot het beoordelen of inschatten van de clubs bij het toekennen van subsidies.  
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“Kom hier en beleef het!” (sportclub) 

Ook het sportchequesysteem, dat wordt beheerd op districtsniveau, bleek volgens een 
respondent niet altijd efficiënt te werken: 

“Het systeem van de sportcheques in Antwerpen is per district, en als je in een 
sportclub sport dat net buiten de gemeente ligt waar je woont, kan je daar geen 
gebruik van maken, dat leidt soms echt tot belachelijke situaties hé!” 
(beleidsmedewerker) 

Een andere respondent gaf aan dat bij het toekennen van subsidies meer rekening zou 
moeten worden gehouden worden met het feit of het ledenbestand van een praktijk al dan 
niet een weerspiegeling vormt van de stedelijke, demografische realiteit: 

“Subsidies aan werkingen moeten worden toegekend aan werkingen die 
een weerspiegeling vormen van de demografie in de stad.” (sportinitiatief) 

b) Projectenfonds Verscheidenheid 
Een andere ondersteuningsvorm is het projectenfonds verscheidenheid. In het 
bestuursakkoord staat dat het projectenfonds “extra ondersteuning [wil] geven aan 
sportclubs, sportverenigingen en verenigingen die het anders sporten organiseren, die de 
diversiteit van de stad uitstralen, die inzetten op bijkomende buurtgerichte werking, de 
deelname van kwetsbare groepen bevorderen en waarbij het sportaanbod mee groeit met de 
vergrijzingsindex”. Er is financiële (subsidies), administratieve en inhoudelijke ondersteuning 
(diversiteitsmanagers, zie verder). De8 vzw, de stedelijke sportraad, buurtsport en dienst 
Samenleven in diversiteit zijn betrokken bij de toekenning van de fondsen.  

Volgens één respondent van een sportclub worden er teveel verschillende, kleinschalige 
projecten (“vzw’tjes”) ondersteund in plaats van meer ondersteuning te voorzien voor 
grotere, draagkrachtige sportclubs en projecten. Een andere respondent van een sportclub 
gaf aan dat de financiële ondersteuning uit het fonds onvoldoende omvangrijk was om 
“iets [projecten] in de diepte te gaan uitwerken”.  

c) Diversiteitsmanagers 
Nog tot midden 2014 loopt het tweejarig pilootproject ‘diversiteitsmanagers’. Hierbij worden 
vijf diversiteitsmanagers ingezet in zeven sportclubs en één vereniging. Sommige 
diversiteitsmanagers hebben meer dan één sportclub onder hun hoede en een deel werkt 
halftijds. De bedoeling dit pilootproject is sportvereniging te versterken via intensieve 
maatondersteuning op financieel, inhoudelijk en administratief vlak. Op die manier wordt 
een professional binnen een vrijwillige verenigingscontext binnengebracht. De voorwaarden 
om aanspraak te hebben op deze professional zijn een open boekhouding, een degelijke 
clubstructuur en een divers ledenbestand. De partners in het projectenfonds verscheidenheid 
helpen ook hier bij de selectie van de sportclubs.  

De respondenten en de diversiteitsmanagers gaven aan dat de diversiteitsmanager een 
achtergrond heeft in de sociale welzijnssector omwille van de noodzaak aan sociaal-
pedagogische competenties. Het hebben van een netwerk in zowel de sportieve als sociale 
sector werd ook vermeld. Volgens een respondent van een ondersteunde sportclub was de 
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halftijdse aanstelling van de diversiteitsmanager in de club onvoldoende om op het potentieel 
van de club op vlak van sociale doelstellingen in te spelen. Deze respondent was van 
mening dat moet worden gekeken naar de grootte en het potentieel van de sportclub en 
dat de aanstelling van de diversiteitsmanager dient te gebeuren op schaal van de club. 
Daarnaast werd aangegeven dat het niet evident is om een diversiteitswerking op te zetten 
binnen de club via een diversiteitsmanager. Dit is een moeilijk en traag proces.  

Uit de gesprekken met de beleidsverantwoordelijken voor dit project kwam naar voor dat het 
project werd/wordt geëvalueerd en dat de ervaringen, zowel positief als negatief, vergaarde 
kennis en uitgewerkte instrumenten (‘handvatten’) mee zullen worden gebruikt om het 
concept van de verenigingsondersteuners vorm te geven vanaf begin 2014.  

d) Sportverenigingsadvisering 
De sportdienst zet ook in op sportverenigingsadvisering omdat het besturen van een 
sportvereniging veel knowhow en engagement vergt. Twee zaken verdienen hierbij extra 
aandacht: De Kopgroepen en managementdomeinen. Binnen de Kopgroepen worden 
ervaringen uitgewisseld tussen sportverenigingen die vooruit willen. Presentaties van vorige 
Kopgroepen laten zien dat er onder andere aandacht is voor diversiteit, positief coachen, 
ouderparticipatie en jongerenbehoud. Binnen de managementdomeinen is er naast 
ledenwerving, financieel-, communicatie- en strategisch beleid ook aandacht voor 
diversiteitsbeleid. Het wordt verwacht dat vanaf 2014 de verenigingsadvisering gevoelig 
wordt uitgebreid, mede op basis van het pilootproject diversiteitsmanagers.  

e) Buurtsport Antwerpen 
Buurtsport krijgt binnen het Antwerpse sportbeleid een centrale plaats. In het 
bestuursakkoord van 2013-2018 staat: “Met buurtsport zet de stad prioritair in op de 
ondersteuning van sportclubs, met de brede school als buurtgebonden sportlocatie. De stad drijft de 
inspanningen op voor de “naschoolse sport”. Buurtsport behoudt haar rol als wegwijzer en gebruikt 
haar ervaring om samen met de sportverenigingen iedereen in alle buurten aan het sporten te krijgen. 
En met betrekking tot doelgroepen kon worden vastgesteld dat “Mensen uit kansengroepen 
individueel [worden] begeleid naar het sportaanbod” (bv. samenwerkingsverbanden met 
sociale partners en bewegingscoach).  

Hieronder wordt eerst kort geschetst wat de opdrachten van buurtsport zijn vooraleer meer 
in te gaan op de antwoorden van respondenten met betrekking tot buurtsport.  
Buurtsport legt de focus op het verlagen van drempels tot sportdeelname voor 
sportkansarmen in tien geselecteerde achtergestelde wijken, de zogenaamde 
‘aandachtswijken’. Hierbij is grote aandacht voor informeel en ‘minder’ (of ‘anders’) 
georganiseerde sport met de mogelijkheid om participanten te laten doorstromen tot reguliere 
sport. Er wordt gewerkt aan een sportaanbod op maat van de noden van de 
buurtbewoners. Buurtsport heeft een ruim takenpakket:  

1) Informatie verstrekken (en inwinnen) over sport aan partners en particulieren,  
2) Sportieve ondersteuning aan partners, groepen en individuen bij de opzet van een 

sportief aanbod of de begeleiding naar een geschikt aanbod (bv. TOB, zie onder),  
3) Uitlenen van sportmateriaal, 
4) Huren van buurtsporthallen (en bijkomende infrastructuur creëren met partners), 
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5) Sportactiviteiten (een eigen sportaanbod creëren aanvullend aan het bestaande: in de 
wijken, buurtsporthallen en de fietsschool) 

Eén van de diensten binnen buurtsport is Trajectontwikkeling Buurtsport Antwerpen 
(TOB), wat reeds aan bod kwam onder het ‘handvat’ toeleiding. Uit meerdere gesprekken 
met verschillende respondenten kon worden vastgesteld dat wanneer over buurtsport werd 
gesproken het voornamelijk over deze trajectontwikkeling ging. Hierbij worden ‘cliënten’, 
die voornamelijk door partners worden doorverwezen (bv. OCMW, Elegast) ondersteund in 
de zoektocht naar sport. Deze toeleiding verloopt in een aantal fasen: aanmelding, screening 
(intakegesprek: verduidelijking sportvraag, financiële aspecten, vervoer, … maar ook 
huisbezoeken), eerste contact, sportief advies en maken van een keuze, ondersteuning (bv. 
de eerste keer meegaan naar de club) en ten slotte opvolging en afsluiten van dossiers. 
Daarmee verschilt deze ondersteuning van die van de Sportverkenners (Jespo+), die 
blijvend ondersteunen wanneer jongeren binnen het initiatief zijn ingestroomd. Toch kan 
dergelijke trajectbegeleiding volgens een buurtsportmedewerker ook een sociale waarde 
hebben:  

“(…) De vraag is enorm groot en … goh … de mensen zijn zo warm en 
overladen, soms met kleine geschenkjes, en eten, en maaltijden, en 
croissantjes om hun dankbaarheid te betogen … dus ik denk dat we hier 
toch nog een gat in de sociale markt hebben gevonden” 
(buurtsportmedewerker) 

Enkele respondenten gaven aan dat een uitbreiding van deze trajectontwikkeling wenselijk 
zou zijn:  

“Er is bij buurtsport nood aan meer trajectbegeleiders, want nu is er maar 
één trajectbegeleider voor 2 buurten!” (sociale organisatie) 

“Er is nood aan meer permanentie binnen buurtsport.” (sociale organisatie) 

Volgens één respondent heeft buurtsport onvoldoende voeling in het werken met de 
allerzwakste doelgroepen. Zo werd aangegeven dat doelgroepen die erg kwetsbaar zijn, 
maar niet beschikken over een OMNIO-statuut, uit de boot vallen (bv. thuisloze jongeren).  

Bij de bespreking van de beleidsdocumenten kon bij de specifieke doelstellingen van 
buurtsport worden opgemerkt dat ook het verhogen van welzijn via sportparticipatie een 
doelstelling is. Hieronder wordt aldus bekeken in welke mate buurtsport zich ook meer 
toelegt op sport als middel. Binnen buurtsport zijn er verschillende sportactiviteiten. Wat 
men qua aanpak binnen de activiteiten doet, is heel verschillend. Zo is het damesturnen 
(sportparticipatie) iets anders dan het fietsproject (mobiliteit), en heeft het 
basketbalstimuleringsproject (leefbaarheid op school) andere objectieven dan de proeftuin 
buurtsportbegeleiders (tewerkstelling).  

Het basketbalstimuleringsproject (BSP) is een sportstimuleringsproject binnen diverse 
scholen in aandachtswijken die leerlingen sporttechnisch en sociaal voorbereidt op sporten in 
clubverband. Hierbij worden initiatielessen tijdens de schooluren gegeven. Leerlingen die 
geïnteresseerd zijn om verder te basketten, krijgen één maal per week professionele 
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basketbaltraining en spelen een tiental wedstrijden per jaar in een interscholencompetitie 
waarbij ook een fair play cup te winnen valt. Het vertrouwen tussen leerling, leerkracht, 
trainer en trajectbegeleider en de synergie tussen clubs, scholen en buurtsport is essentieel. 
Zoals reeds aangegeven, werkt het BSP actief aan het sociaal-pedagogisch klimaat. Ook 
binnen de klasmuren verbeterde de sfeer tussen leerlingen.  

“We zijn eigenlijk meer met die fair play beker bezig dan wie uiteindelijk die 
finale wint. (…) we zien altijd een positieve evolutie van het begin van een 
groep die eigenlijk uiteenhangt en op het einde een samenhangende 
groep”. (trajectbegeleider sportinitiatief 

Binnen de fietsschool leren kansengroepen en werklozen onder begeleiding van de 
fietsmonitoren fietsen zodoende hun mobiliteit te verhogen voor een betere inzetbaarheid op 
de arbeidsmarkt. De rekrutering van de deelnemers verloopt via partners zoals Werkhaven 
en de VDAB. Hierbij werd door de projectleider aangegeven dat: 

“(…) het werkt als een vrijheid, heel emanciperend”. 
(buurtsportmedewerker) 

Daarnaast liep tot september 2013 het proeftuinproject buurtsportbegeleiders, een 
samenwerking tussen de beleidsdomeinen sociale economie en sport. De doelstelling van 
de proeftuin buurtsportbegeleiders was dubbel: enerzijds de duurzame tewerkstelling en 
opleiding van kansengroepen, anderzijds het aanbieden van een aanvullend, laagdrempelig 
sportaanbod. Laaggeschoolden en langdurig werklozen worden met het oog op duurzame 
tewerkstelling als animator of begeleider binnen buurtsportinitiatieven of andere sportieve 
vacatures intensief gecoacht en begeleid binnen een intern opleidingstraject.  

1) ervaringsleren,  
2) sportieve opleidingen (VTS, buurtsportanimator, EHBO, bewegingsanimator, 

jogcoach, … ) 
3) (optioneel) een beroepsgerichte opleiding.  

De sportieve opleidingen worden opgedeeld en er wordt veel meer tijd gespendeerd dan in 
het reguliere sportopleidingsaanbod om de verschillende onderdelen door te nemen tezamen 
met de doelgroepmedewerkers en uit te leggen. Bovendien kan het eindexamen ook 
mondeling worden afgenomen. Er werd aangegeven dat er werd gekozen dit 
opleidingstraject intern (binnen buurtsport) op te nemen omdat dit dan beter kan worden 
opgevolgd en gecontroleerd.  

“Wat je zelf in handen hebt, dat is gemakkelijker, je kan makkelijk 
screenen, we hebben wel beroep gedaan op expertise en coaching van 
partners, zoals de8, om dit dan naar Buurtsport te halen”. (medewerker 
buurtsport) 

Een traject duurt ongeveer twee jaar afhankelijk van het opleidingsniveau. In het begin 
gebeurt de begeleiding zeer intensief, daarna is het iets vrijer, maar wordt verwacht dat de 
sportmonitoren nog steeds opleidingen volgen (facultatief). De vraag is in welke mate 
opgeleide buurtsportmedewerkers doorstromen naar tewerkstelling buiten buurtsport, 
gezien het feit dat buurtsport zelf maar een beperkte ‘opvangcapaciteit’ heeft.  



 

 44 

Het project Buurtsportbegeleiders werd gefinancierd door de proeftuin sport 
(participatiedecreet), het beleidsdomein werk & sociale economie (decreet lokale 
diensteneconomie), een federale tewerkstellingspremie (sociale inschakelingseconomie of 
‘SINE’) en cofinanciering via de stad Antwerpen. Er werd aangegeven dat de middelen van 
de proeftuin sport sinds september 2013 zijn stopgezet, maar dat het project nog loopt via de 
andere financieringskanalen. Er zal voor de toekomst worden bekeken in welke mate de 8 
buurtsportbegeleiders uit hun deze gesubsidieerde contracten kunnen worden gelicht om in 
te stromen in reguliere tewerkstelling.  

De keuze om opleidingen op te delen en meer tijd te investeren in het uitleggen van de 
materie kan ook worden teruggevonden met betrekking tot het opleidingsaanbod van het 
VTS waarbij buurtsport zorgt voor ondersteuning bij de voortrajecten (zie verder: vorming). 
Hierdoor kunnen bepaalde drempels tot sportkaderopleidingen voor bepaalde doelgroepen 
worden verlaagd.  

Uit de gesprekken met de beleidsmakers werd reeds vastgesteld dat het niet helemaal 
duidelijk is welke richting buurtsport in de toekomst wil uitgaan: verder inzetten op 
drempelverlaging in kader van participatie of op een meer kwalitatieve manier met 
doelgroepen werken? Er werd aangegeven dat onder andere door het tewerkstellingsproject 
‘buurtsportbegeleiders’ binnen buurtsport en de andere stadsdiensten bevoegd voor sport 
opnieuw een hele discussie op gang kwam of sport nu als doel of middel moet worden 
opgezet.  

Tot slot werd in één van de interviews vermeld dat buurtsport heel uitgebreid en groot is 
geworden: 

“Buurtsport is een beetje een mastodont geworden binnen Antwerpen. Het 
zijn een hoop eilandjes bij elkaar, waarbij het moeilijk is om tijd te vinden 
voor samenwerking.” (sociale organisatie) 

f) Ondersteuning bredere sociale sector 
Vanuit de bredere sociale sector is er ook ondersteuning naar organisaties, praktijken en 
sportclubs toe. Het betreft hier organisaties zoals vzw de8 (interculturaliseren, diversiteit), 
JES vzw (jongerencompetenties, verbuurting pleintjes, … ) en samenlevingsopbouw (gelijke 
kansen en samenleven in diversiteit). De ondersteuning van de praktijken is divers: 
dossierhulp bij subsidieaanvragen, visievorming, structuur, werken aan diversiteit, 
competentieversterking, kadervormingen, workshops, … Het werd door de respondenten 
aangegeven dat inhoudelijk werken met praktijken een langzaam en fragiel proces is waar 
tijd voor nodig is.  

Een respondent gaf aan dat de financiering van sociale doelstellingen best kan worden 
verdeeld via professionals (in onderstaande quote met betrekking tot het onderwijs), of 
gedeeltelijk tussen deze professionals en de sportclubs: 

“We moeten die sociale doelstellingen niet via sportclubs proberen te 
bereiken maar via een harde kern vanuit de school, (…) daar ligt het 
vertrouwen [tussen de leerlingen en de (zorg)leerkracht]. Ik zeg niet dat het 
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geld enkel aan hen moet worden gegeven, maar bijvoorbeeld een gedeelde 
pot, tussen de school en de sportclub.” (sportinitiatief vanuit de school) 

Met betrekking tot de bredere sociale welzijnssector kon vanuit de gesprekken (zie ook 
‘handvatten’, supra) worden vastgesteld dat deze organisaties de meeste expertise in huis 
hebben om sport als een middel te hanteren (bv. handelingskader en methoden uit het 
jeugdwerk, sociaal werk, welzijnswerk).  

De sportexpertise is dan niet altijd aanwezig maar wordt binnengehaald of is reeds aanwezig 
in de praktijk (bv. een sportclub). Uit de interviews bleek dat zowel de sociale sector als de 
sportsector elkaar moeten kunnen aanvullen.  

 “Maatschappelijk werkers zijn vaak niet bekend met de 80/20-regeling” 
(sociale organisatie) 

Enkele ondersteunende organisaties gaven aan niet altijd over voldoende draagkracht te 
beschikken om de vraag aan ondersteuning van sportwerkingen aan te kunnen. Uit de 
interviews kwam naar voren dat de nood aan draagkracht nodig is dat eigen is aan kwalitatief 
werk: ondersteuning van sportpraktijken in de praktijk vergt veel energie en begeleiding en is 
een moeizaam proces.  

“Wij hebben zelf nood aan meer mankracht!” (ondersteunende organisatie) 

Anderzijds werd ook door een respondent aangegeven dat het aan dergelijke 
ondersteunende praktijken is om zichzelf als organisatie meer te gaan profileren naar het 
beleid toe om aan te tonen wat hun meerwaarde is en wat ze hiervoor nodig hebben.  

g) Andere sportoverheden 
Slechts in mindere mate werd verwezen naar de rol van sportfederaties en bovenlokale 
sportoverheden. Een deel van de praktijken gaf expliciet aan dat hun federatie te weinig 
onderneemt rond het ondersteunen van sociale doelstellingen. Deze vraag kwam ook 
vanwege een ondersteunende organisatie.  

“We willen eigenlijk graag meer samenwerking met sportfederaties in kader 
van het bereik en het effect” (ondersteunende organisatie) 

Daarnaast werd door enkele respondenten aangegeven dat het Bloso te veel op controle en 
administratie is gericht.  

h) Private ondersteuning 
Tot slot waren er enkele praktijken die konden beroepen op een groot aandeel van financiële 
ondersteuning via commerciële partners (bv. Playing for Succes en Let’s Go Urban).  

5.2.6 SAMENWERKINGSVERBANDEN 

Uit de beleidsdocumenten bleek reeds dat er een groeiend besef is van de nood aan goede 
samenwerking tussen verschillende partners in het werken rond sport als middel:  

“Bij de inzet van sport als middel ligt de nadruk op het bevorderen van de 
gezondheid, de samenhorigheid en de individuele ontplooiing. Het inzetten 
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van sport als middel vraagt een intensieve samenwerking met sociale 
organisaties, sportverenigingen en andere partners.” (Stad Antwerpen, 
2014) 

In grote lijnen kunnen samenwerkingsverbanden worden opgedeeld naar samenwerkingen 
op een lokaal en een bovenlokaal niveau. Ook in het recente onderzoek van Willem & 
Marlier (2013) wordt deze opdeling gehanteerd (‘wijk- en stadsniveau’).  

Op bovenlokaal (stedelijk) niveau kon worden vastgesteld dat er verschillende 
samenwerkingen bestaan: tussen de verschillende departementen van de sportstad, met 
het onderwijs (bv. sport en onderwijs en het brede school concept), met sociale partners 
zoals het OCMW, dienst Inburgering (Atlas), het lokaal sociaal beleid (bv. werkgroep 
diversiteit), cultuur, jeugd, de VDAB, ... .  

 

Uit de volgende getuigenis kan worden afgeleid dat de samenwerking steeds beter 
verloopt en ook in de praktijk positieve resultaten opbrengt:  

“De afstemming tussen cultuur, sport en jeugd lijkt op dit moment veel 
sneller te gaan dan eerst gedacht. (…) We kunnen (…) alleen maar meer 
naar elkaar toe groeien. Het tempo is echter niet bepaald.” 
(trajectbegeleider jeugdaanbod) 

Tijdens de interviews was het vooral de samenwerkingen op een lager niveau die aan bod 
kwam. Uit het voorgaande bleek reeds dat nagenoeg bij alle ‘handvatten’ waar praktijken 
rond kunnen werken samenwerking komt bij kijken. En ook hier kon volgens de volgende 
respondent een groeiende tendens worden waargenomen:  

 “Organisaties werken steeds meer en meer samen en vinden elkaar.” 
(buurtsportmedewerker) 

Uit de gesprekken kon worden vastgesteld dat veel praktijken ingebed zijn in de lokale 
context en zowel binnen als buiten de sportsector samenwerkingen aangaan.  

Door de respondenten werd vaak naar dezelfde partners verwezen. Lokale partners die 
werden vernoemd waren: buurtsport, de8 vzw, JES vzw, Kras jeugdwerk vzw, Jespo vzw, 
schoolopbouwwerk, trajectbegeleiding vrije tijd (vzw CISO), pleintjeswerking, 
samenlevingsopbouw, servicepunt vrijwilligers, … . Andere partners zijn onder andere 
scholen, sociaal-culturele verenigingen, (andere) sportclubs, … . Volgens een respondent 
hangt de samenwerking met scholen, zeker indien meer wordt gevraagd dan het 
verspreiden van flyers bijvoorbeeld, sterk af van de goodwill van de directie en/of de 
leerkrachten. Ook het langetermijnengagement is vaak fragiel omdat leerkrachten te weinig 
ondersteuning ervaren van hun directie of collega’s. Er was meer (diepgaandere) 
samenwerking tussen praktijken en sociale organisaties dan met scholen (diepgaandere 
samenwerking: actieve rekrutering, infrastructuur, … ). Zoals reeds vermeld, werkten de 
diversiteitsmanagers met een sociale kaart die alle relevante, lokale partners in kaart 
brengt. De samenwerkingen gebeuren vaak met betrekking tot het aanbrengen van klanten 
in het kader van trajectbegeleiding maar er zijn ook andere samenwerkingen die meer op 
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inhoud inspelen (bv. samenwerking stuurgroep Jespo+: adviesverlening en uitwisseling 
expertise).  

Met betrekking tot dit transversaal samenwerken gaven enkele respondenten aan dat er op 
een beleidsniveau vaak wel contacten zijn, maar dit niet altijd of onvoldoende lijkt door te 
werken tot op lagere bestuurs- en organisatieniveaus. Deze respondenten waren van mening 
dat praktische aspecten de doorwerking van beleid lijken tegen te werken (bv. tijd om samen 
te werken, inzicht om samen te werken, het niveau en de competentie van besturen, juiste 
persoon op juiste plaats, politiek spel/benoeming, … ).  

Met betrekking tot de positionering tussen verschillende sectoren (en hun expertise) 
kunnen drie mogelijkheden worden vastgesteld uit de interviews:  

a. Brug tussen sportsector en sociale sector (samenwerking) 

 

 

b. Inbedding van de sociale sector in sportsector (bv. diversiteitsmanagers) 

 

 

 

c. Inbedding van de sportsector in sociale sector (bv. Kras Sport) 

 

 

 

 

5.2.7 VORMING 

Uit de interviews kwam naar voor dat er meningsverschillen bestaan met betrekking tot de 
toegankelijkheid van het bestaande sportopleidingsaanbod. Verschillende respondenten uit 
de praktijk gaven aan het bestaande sportopleidingsaanbod, met name van Vlaamse 
Trainersschool (VTS), hoogdrempelig te vinden ten aanzien van bepaalde doelgroepen (bv. 
laaggeschoolden en/of anderstaligen). VTS is een samenwerking tussen Bloso, 3 Vlaamse 
universiteiten met een opleiding Lichamelijke Opvoeding, 14 hogescholen en de Vlaamse 
Sportfederatie (VSF). Zo werd onder andere gewezen op de soms ver afgelegen locatie, de 
prijs van de opleiding, het tijdstip van de lessen, de taal (bv. voor mensen die het Nederlands 
niet machtig zijn), het abstracte niveau van de lesinhoud en de theoretische manier van het 
lesgeven.  

Sportsector	  

Sociale	  sector	  

Sportsector	   Sociale	  sector	  

Sociale	  sector	  

Sport	  sector	  
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Echter, enkele respondenten gaven aan dat er wordt gewerkt aan het verlagen van deze 
drempels tot het opleidingsaanbod in samenwerking met verschillende lokale partners 
(vb. stad/project verscheidenheid, BS, JES) in samenwerking met VTS. Aan de hand van 
intensieve voortrajecten probeert men samen met deelnemers het ‘algemeen gedeelte 
initiator’ uitgebreider door te nemen en praktischer uit te leggen. De doelstelling van de 
voortrajecten staat ook te lezen in het Actieplan Sport voor Allen 2012-2014 (Bloso, 2012, p. 
20): “Samenwerking opzetten met onderwijs, VDAB en andere partners om opleidingen te 
concipiëren en uit te werken voor specifieke sportberoepen”.  

Daarnaast werd meermaals aangegeven dat sociale en pedagogische competenties, die 
juist extra belangrijk zijn in het werken met doelgroepen, te weinig aan bod komen of 
nauwelijks worden belicht tijdens de opleiding.  

In lijn hiervan bieden verschillende organisaties cursussen, opleidingen, thema-avonden aan 
rond maatschappelijke en pedagogische thema’s binnen de sport. Het werd ook door 
enkele respondenten aangeven dat dit welkom is. De nood aan maatschappelijke en 
pedagogische opleidingen werd ook aangegeven voor een respondent van een sportclub:  

“… Investeer in mensen! De lesgevers moeten zich goed voelen wanneer 
ze voor een groep staan.” (sportclub) 

Ondanks het feit dat onder ‘samenwerking’ reeds werd aangegeven dat er tussen bepaalde 
organisaties (bv. buurtsport, JES, Kras jeugdwerk, Jespo vzw, de8, schoolbrug, servicepunt 
vrijwilligers) kennis- en expertiseoverdracht bestaat op vlak van, bijvoorbeeld, 
participatiedrempels, lijkt er onvoldoende afstemming te bestaan tussen dergelijke bestaande 
opleidingen.  

Daarnaast werd ook melding gemaakt door enkele respondenten van interne vormingen. 
Zo worden binnen buurtsport de buurtsportbegeleiders in een tewerkstellingstraject opgeleid 
(ervaringsleren, sportieve opleiding en optioneel een beroepsgerichte opleiding). Een ander 
voorbeeld is de opleiding van de vrijwillige Sportverkenners binnen het Jespo+ 
participatieproject van Jespo vzw door de participatiemedewerker.  

5.2.8 INFRASTRUCTUUR  

Tot slot kwam tijdens de gesprekken bij enkele respondenten ook het aspect van 
infrastructuur naar voor. Enkele praktijken gaven aan dat de toegankelijkheid van 
infrastructuur geen evidentie was. Een organisatie die met zeer kwetsbare doelgroepen 
werkt, gaf aan dat het voor hen moeilijk is om sporadisch een betaalbare accommodatie 
af te huren omdat deze volgens de respondent vaak vanaf het begin van het seizoen al zijn 
gereserveerd door scholen en sportclubs. Een vechtsportclub gaf aan dat het voor 
vechtsporten niet ideaal is om trainingen te geven in een buurtsporthal die ook voor andere 
sporten op andere momenten kan worden gebruikt omdat het klaarleggen van alle matten 
heel wat tijd in beslag neemt wat ervoor zorgt dat een uurtje vechtsporten drie uur aan 
reservatie kost. Voor deze respondenten komt het vaak neer op praktische zaken. Een 
andere respondent gaf aan dat er de laatste jaren zeker voldoende infrastructuur is 
bijgekomen en dat er op vlak van beschikbaarheid van infrastructuur zeker geen probleem 
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zou mogen zijn. Een verhoogde beschikbaarheid wil dus niet zeggen dat er een verhoogde 
toegankelijkheid is.  

Sommige praktijken werkten samen met scholen om op die manier infrastructuur te delen. 
Hierbij bleek dat het vaak afhangt van de schooldirectie om haar deuren open te stellen. Het 
basketbalstimuleringsproject bijvoorbeeld werkt samen met scholen in aandachtswijken. 
Hierbij worden initiatielessen tijdens de schooluren gegeven. Leerlingen die dan 
geïnteresseerd zijn om verder te basketten, krijgen één maal per week basketbaltraining en 
spelen een tiental wedstrijden per jaar in een interscholencompetitie waarbij ook een fair play 
cup te winnen valt. Maar ook andere praktijken zoals Let’s Go Urban, Turnkring De Hoop, 
Jespo en sommige werkingen van Sport Na School werken samen met scholen voor het 
gebruiken van infrastructuur.  

Een andere vechtsportclub sprak over het idee om oude, leegstaande loodsen in de haven 
om te vormen tot ‘vechtsportzones’. Met betrekking tot meer specifieke infrastructuur werd 
hiervoor reeds verwezen naar de Urban Sports & Culture Hall.  

5.2.9 MONITORING EN EVALUATIE 

Monitoring en evaluatie is een essentieel onderdeel van het optimaliseren van 
beleidsmaatregelen, zowel op macroniveau als op microniveau. Onder het motto ‘meten is 
weten’ (maar ook verbeteren) werd ook dit aspect behandeld tijdens de gesprekken met de 
respondenten.  

Uit de interviews kwam naar voor dat er weinig op een systematische wijze aan 
monitoring en evaluatie wordt gedaan met betrekking tot de sociale meerwaarde van de 
sportpraktijk voor de deelnemers. Indien er toch gemonitord wordt, is dit eerder op een 
kwantitatieve dan een kwalitatieve manier. De systematische kwantitatieve monitoring en 
evaluatie houdt voornamelijk in dat een minderheid van de praktijken bepaalde indicatoren 
zoals het resultaat van strategische doelstellingen, andere acties, achtergrondgegevens van 
deelnemers, doorverwijzingen en trajectvariabelen registreren. Dergelijke indicatoren waren 
vooral terug te vinden bij de stad (bv. buurtsport, breedtesport) en in beperkte mate binnen 
praktijken in het veld zoals Kras, JES en Jespo vzw meestal in het kader van jaarboeken en 
subsidiedossiers. Zo worden bijvoorbeeld bij buurtsport kwantitatieve indicatoren 
opgenomen met betrekking tot de doelstellingen en een interne kwantitatieve database die 
wordt getrokken uit de databank van de dienst cultuur, jeugd en sport. Indicatoren die worden 
bijgehouden, zijn het aantal dossiers, de nationaliteit, afkomst en gezinssituatie van de 
deelnemer en via welke partner de deelnemer werd doorverwezen naar buurtsport. Bij de 
Fietsschool, een initiatief van buurtsport, kunnen dezelfde indicatoren worden 
teruggevonden naast enkele bijkomende indicatoren met betrekking tot de achtergrond van 
de doelgroep (bv. geboorteland, moedertaal, statuut, onderwijs). Kras jeugdwerk vzw 
neemt in hun jaarboek variabelen op zoals aantal deelnemers, geslacht, origine en aantal 
uren ‘contacttijd’. Het aantal uren contacttijd met jongeren kan een indicatie geven van 
hoeveel activiteit en ondersteuning aan jongeren wordt geboden, in de veronderstelling dat 
dit positieve contacten zijn. Bij Jespo vzw kon dan weer worden vastgesteld dat binnen het 
project ‘sportverkenners’ (Jespo+) variabelen van deelnemers worden bijgehouden zoals 
nationaliteit, huisvesting, inkomen en taal, maar ook wat bijvoorbeeld de ondernomen acties 
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zijn geweest om drempels weg te werken. Bij sommige van deze praktijken werd 
aangegeven dat er (nog) niet actief werd gewerkt met deze indicatoren in functie van 
evaluatie.  

Uit de interviews met de respondenten kon worden vastgesteld dat er geen systematische 
kwalitatieve monitoring is naar de sportbeleving van deelnemers en/of 
ontwikkelingstrajecten van deelnemers. Hierbij werd meermaals door verschillende 
respondenten aangegeven dat er geen kennis voorhanden is.  

Vanuit de interviews met de respondenten van de stad werd evenwel aangegeven dat er 
vraag is naar monitoring en evaluatiemethoden, en specifiek om ook kwalitatief te 
kunnen monitoren.  

“(…) je moet ook in kaart te brengen wat het teweegbrengt bij de 
deelnemers. Een mooi voorbeeld hiervan is de Fietsschool: (…) de bureau 
staat vol met bedankings-kaartjes waarop deelnemers aangeven hoe blij 
dat ze zijn dat ze kunnen fietsen (…). Andere deelnemers geven op het 
einde van de lessenreeks lekkernijen en zo. Sommigen moet soms zelf 
wenen wanneer ze voor de eerste keer echt fietsen” (medewerker 
buurtsport) 

Er kon worden vastgesteld dat de evaluatie bij het merendeel van de praktijken gebeurt 
via observatie (“zien”, “voelen”, “buikgevoel”), via intern overleg (teamleden, 
diversiteitsmanagers, bestuursleden, trainers, ouders en jongeren, enz.) of via extern overleg 
tussen partners (bv. school en sportinitiatief of jeugdwerkorganisatie en sportclub).  

 “We merken een succeservaring na het beginnen [met sporten]” 
(sportinitiatief) 

Enkele respondenten gaven aan dat de persoonlijke observatie van de beleving en de 
ontwikkeling van deelnemers een voldoende beeld geeft van het ‘effect’ van hun werking. 

 “We krijgen toch de positieve feedback van leerkrachten over dat er meer 
respect is tussen de jongeren.” (sportinitiatief) 

Drie respondenten van twee sportclubs en een sociale organisatie gaven aan dat men vanuit 
het beleid de praktijken meer inhoudelijk zou moeten opvolgen zodoende dat geweten is wat 
er in de praktijk leeft en een betere inschatting kan maken van de werking van het initiatief: 

“Maar dat men ter plaatse komt kijken!” (sportclub) 

“Stap van uw paard” (sociale organisatie) 
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5.2.10 VERSCHIJNINGSVORMEN VAN PRAKTIJKEN IN ANTWERPEN 

Uit dit onderzoek kon vanuit de Antwerpse context worden vastgesteld dat er een groeiend 
aantal lokale praktijken is. Naast de praktijken die worden geïnitieerd of georganiseerd 
door de overheid, zijn de meeste lokale praktijken bottom-up en vaak ‘organisch’ gegroeid, 
geworteld in de lokale context. Zoals reeds hiervoor werd vermeld, gaven alle praktijken 
aan zowel in te zetten op sportieve als sociale doelstellingen.  

Vanuit de pluriformiteit aan praktijken in Antwerpen werd gezocht naar een typologie van 
‘sociale (sport)praktijken’. Deze denkoefening leidde tot vier typen praktijken:  

1) ‘traditionele’ sportclubs en initiatieven;  
2) sport-plus clubs;  
3) sociale organisaties met sportaanbod;  
4) specifieke organisaties met sportaanbod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traditionele sportclubs en specifieke initiatieven 

Focus op het vermeerderen van participatie (met sporttechnische begeleiding, aangepaste 
communicatie, onthaal, inschrijving, administratieve flexibiliteit en specifiek lidgeldenbeleid, 
ouderbetrokkenheid, vrijwilligers, extrasportieve prikkels, enz.). Aandacht voor drempelverlaging en 
een sociaal-pedagogisch klimaat. 

Gelokaliseerd in achtergestelde buurten 

Open aanbod 

Met betrekking tot de clubs: vaak als antwoord op demografische veranderingen bij de leden 
(‘overleving’) 

Meestal gesitueerd in de sportsector 

Indirecte focus op sociale objectieven 

Sport-plus clubs 

Focus op het vermeerderen van participatie én op persoonlijke ontwikkeling door sport 

Meestal gelokaliseerd in achtergestelde buurten 

Open aanbod 

Ook belang van sporttechnische begeleiding 

Meestal gesitueerd in de sportsector 

Sommige clubs kunnen dit zelfstandig, anderen worden daarvoor (tijdelijk) ondersteund door 
externe experts (of organisaties) 
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Sociale organisaties met sportaanbod 

Focus op persoonlijke ontwikkeling door een variatie aan activiteiten inclusief sport 

Gelokaliseerd in achtergestelde buurt 

Open aanbod 

Gesitueerd in (jeugd)welzijns- of sociaal werk 

‘Plus-sport’  

Specifieke organisaties met sportaanbod 

Focus op het vermeerderen van participatie voor specifieke kwetsbare groepen (armoede, 
druggebruikers, nieuwkomers, daklozen, gedetineerden, enz.) met sporttechnische begeleiding en een 
aangepaste aanpak. Aandacht voor bieden van geborgenheid, veiligheid en een sociaal-pedagogisch 
klimaat. 

Meestal gelokaliseerd in achtergestelde buurten (of specifieke settings) 

Gesloten aanbod 

Gesitueerd in sociaal werk 
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5.3 IN GESPREK MET BEVOORRECHTE GETUIGEN OVER SPORT-PLUS 

Het doel van het focusgesprek was met deze bevoorrechte getuigen uit verschillende 
professionele sectoren de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek te bespreken. Via de 
analyse van het focusgroepsgesprek werden onderwerpen geclusterd tot enkele thema’s: 
(1) sport-plus binnen het beleid, (2) verantwoordelijkheid, (3) sport-plus in de praktijk, (4) 
ondersteuning, (5) samenwerking, (6) infrastructuur, (7) vorming en (8) monitoring en 
evaluatie. Er werd in dit verlag voor gekozen om de visie(s) en de doelstellingen binnen het 
beleid en binnen de praktijken afzonderlijk te rapporteren omdat deze zich bij beide op een 
ander niveau bevinden. In het algemeen werden de bevindingen van de analyse van de 
Antwerpse praktijken door de aanwezigen van het focusgroepsgesprek bevestigd.  

5.3.1 SPORT-PLUS BINNEN HET BELEID 

Met betrekking tot sport-plus binnen het beleid gaf een respondent van de stad Antwerpen 
aan dat de stad de intentie heeft om in het komende beleidsplan meer in te zetten op 
sociale thema’s binnen de strategische doelstellingen van het sportbeleid. Zo wil de stad 
meer inzetten op sport in functie van gezondheid, samenhorigheid en individuele 
ontwikkeling. Er werd door een andere respondent ook aangegeven dat deze sociale 
doelstellingen zich ook binnen buurtsport bevinden. Daarnaast wil de stad deze 
doelstellingen ook horizontaal in het beleid opnemen. Dit houdt in dat ook andere sectoren 
en diensten van buiten de sport, zoals welzijn en jeugd, zullen worden gestimuleerd om 
mee een sociaal sportbeleid uit te werken. Met een dergelijke integrale aanpak wil de stad 
de draagkracht van een dergelijk verhaal vergroten.  

Een respondent vanuit de praktijk stelde wel de vraag naar de inhoud van deze 
beleidsdoelstellingen. Er werd geopperd dat er nood is aan een meer evenwichtige positie 
ten aanzien van de bestaande beleidsstructuren. Als voorbeeld werd de doelstelling van 
‘samenhorigheid’ aangehaald: moet dit worden beschouwd als een ‘inpassing van 
doelgroepen in de normen van de club’ of een ‘beweging van de club naar de normen van de 
doelgroep toe’? De opmerking werd gemaakt dat het beleid zich moet afvragen of de 
beoogde doelgroep niet vorm moet geven aan het beleid van een club of stad in plaats van 
omgekeerd. Er moest volgens deze respondent nog meer worden uitgegaan van de noden 
van de doelgroep waarbij men de bestaande norm in vraag moet durven stellen. Hierbij werd 
opgemerkt dat men in staat moet zijn om verschillende situaties in de praktijk te analyseren.  

Tot slot werd aangegeven dat de Antwerpse context redelijk uniek is wat betreft het 
werken rond sociale doelstellingen via sport. In die zin dat Antwerpen hierin steeds een 
voortrekker is geweest ten opzichte van Vlaanderen. Echter, een respondent van de stad gaf 
aan dat het niet altijd gemakkelijk werken is. Er werd daarbij aangegeven dat het beleid 
steeds gevoerd moet worden in een breder Vlaams kader waar de focus vooral op 
sporttechnische in plaats van op sociaal-pedagogische aspecten ligt. Het gevolg daarvan is 
dat er minder ruimte is om een sport-plusbeleid te voeren.  
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5.3.2 VERANTWOORDELIJKHEID 

Aan de deelnemers van het focusgesprek werd de vraag gesteld welke actor(en) deze 
beleidslijnen moet(en) uittekenen en wie dus verantwoordelijk is voor een sport-
plusbeleid. Ook werd door een respondent de vraag gesteld in welke mate de stad nog 
steeds overtuigd is van het belang van een sociaal sportbeleid. Er werd door een respondent 
van de stad aangegeven dat buurtsport onder de vorige legislatuur werd uitgebreid en in het 
nieuwe beleid zal worden gecontinueerd. In dit kader werd er ook verwezen naar de 
diversiteitmanagers. De keuzes die binnen de vorige legislatuur werden gemaakt en de 
voornemens van de huidige legislatuur bevestigen bijgevolg de aandacht van het 
Antwerpse sportbeleid voor inzetten op sport-plus. Hierbij moet buurtsport volgens een 
respondent het verlengde worden van een samenwerking tussen verschillende 
beleidsdomeinen en actoren. De vraag werd gesteld of buurtsport dan de trekker moet zijn 
of de verantwoordelijkheid eerder bij het lokaal sociaal beleid ligt (samenwerking met 
verschillende partners).  

Ook het belang van een eenduidig en uitgesproken beleid werd aangehaald. Het beleid 
moet keuzes maken en verantwoordelijkheid durven nemen. Het is hierbij belangrijk om 
verschillende ‘partijen’ in deze beleidsvorming te betrekken. Volgens een respondent is 
het de verantwoordelijkheid van de stad om een beleid te voeren waarbinnen een klimaat 
wordt geschept dat participatie (aan dit beleid) faciliteert. Volgens een respondent van de 
stad moet het beleid twee zaken doen. Ten eerste moet het sporten zelf ondersteund 
worden. Ten tweede moeten enkele kerntaken worden verspreid. Het wordt ook als de 
verantwoordelijkheid van het beleid en de sportdienst beschouwd om incentives te geven 
aan praktijken die werken rond sociale doelstellingen en/of met kansarme groepen. Er werd 
aangegeven dat de stad de verantwoordelijkheid heeft om praktijken en andere 
organisaties/diensten samen te brengen die daar mogelijk baat bij zouden kunnen 
hebben. Ook het onderwijs en het concept van de brede school werd vermeld. Er werd 
aangegeven dat er de indruk bestond dat er met betrekking tot sport-plus nog teveel in 
verschillende richtingen wordt gepraat en dat dit vaak onvoldoende concreet verloopt.  

De vraag werd gesteld wat de rol van de sportfederaties in dit beleid is. Dienen 
sportfederaties zich te concentreren op sporttechnische ondersteuning of dienen 
sportfederaties zich (ook) ambitieuzere sociale doelen te stellen? Het stadsbeleid kan hier 
richting geven volgens een respondent. De stad zou federaties kunnen ondersteunen zodat 
deze op hun beurt in staat zijn om maatschappelijke doelstellingen te faciliteren bij hun 
aangesloten sportclubs.  

5.3.3 SPORT-PLUS IN DE PRAKTIJK 

Uit de reacties van de respondenten bleek dat er vaak werd gesproken over sporten in 
clubverband en ‘de sportclub’. Volgens de meerderheid van de respondenten is er in een 
club sprake van drie soorten doelstellingen: commerciële, sportieve en sociale 
doelstellingen. Deze zouden volgens de respondenten geïntegreerd moeten worden en 
zouden niet naast elkaar mogen staan. De sociale doelstellingen moeten volgens deze 
respondenten inhaken op de andere twee doelstellingen en versterken. Zo werd 
aangegeven dat “de rugzak niet te zwaar mag wegen” en de eisen niet te hoog mogen zijn 
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omdat mensen op de eerste plaats komen om te sporten (niet teveel focus op het sociale). 
Volgens een andere respondent zijn sportief gerichte clubs vaak ook meer commercieel 
gericht. Het belang van commerciële doelstellingen wordt door anderen dan weer 
gerelativeerd met de opmerking dat deze gedachte niet mag worden veralgemeend. Deze 
respondenten zeiden dat dit eerder beperkt is in Antwerpen en dat het commerciële zich 
beperkt tot de “inkomsten van de kantine”. Er heerst bij de respondenten de impressie dat bij 
clubbestuurders nog te vaak de opvatting leeft dat sociale doelstellingen de sportieve en 
commerciële doelstellingen afremmen. Daarom moet het sociale sportverhaal worden 
‘verkocht’: de clubs moeten worden overtuigd dat sociale doelstellingen de sportieve 
doelstellingen kunnen versterken. Een deel van de respondenten beweert dat sportclubs pas 
inzetten op sociale doelstellingen wanneer ze “met hun rug tegen de muur staan” (bv. omdat 
het aandeel van deelnemers met een vreemde origine in de totale ledenpool te groot wordt).  

De doelstellingen verschillen tenslotte ook van werking tot werking. Zo vertrekt de 
sportwerking van het Protestants Sociaal Centrum (PSC) enkel vanuit een sociale, 
recreatieve insteek. Het PSC richt zich tot een zeer kwetsbare doelgroep (bv. 
laaggeschoolde, langdurige werklozen). Hiermee wilde het PSC dan ook de pluriformiteit van 
de doelgroepen binnen het onderzoek bevestigen. Sport is voor het PSC een instrument voor 
gezondheidspreventie, samenhorigheid en het scheppen van een gedeelde identiteit. 
Volgens het PSC hebben de deelnemers die aan hun activiteiten participeren niet de ambitie 
om door te stromen naar het reguliere aanbod. Wat het gevangeniswezen betreft, werd 
aangegeven dat “buiten de lijntjes kleuren” (creatief omgaan met de wetgeving) soms nodig 
is omwille van de zeer specifieke setting en doelgroep (bv. groot verloop binnen 
arresthuizen).  

Met betrekking tot sport-plus in de praktijk werd er een pleidooi gehouden voor de 
draagkracht in de praktijk en van de sportclubs. Een respondent wees op de nood aan 
“body om iets aan op te hangen” (bv. mankracht, competentie). Volgens een andere 
respondent dreigen vrijwilligers uit de sportclubs en –werkingen te worden geduwd omdat 
er sowieso veel wordt gevraagd van vrijwilligers en omdat zij met betrekking tot (bijkomende) 
sociale aspecten vaak noch de competentie noch de draagkracht hebben. Daarnaast werd 
door enkele respondenten gewezen op het belang van competenties om rond sociale 
doelstellingen te werken binnen praktijken (bv. juiste analyse van de situatie binnen de 
sportclubs).  

5.3.4 ONDERSTEUNING 

Ten eerste werd binnen het focusgesprek de vraag gesteld welke praktijken of organisaties 
moeten worden ondersteund. Zoals aangegeven, ging de discussie en uitwisseling binnen 
het focusgesprek vooral over de sportclubs. Volgens een verantwoordelijke van de 
sportclubondersteuning van de stad dient het beleid op de eerste plaats in te zetten op de 
sportclubs. Een respondent uit de praktijk sloot zich daarbij aan. Er werd geopperd dat 
vooral moet worden ingezet op deze clubs die “willen” werken rond sociale doelstellingen 
en een zekere mate van openheid en bereidheid tonen.  

Over deze openheid van de clubs was geen eensgezindheid onder de deelnemers: 
sommige respondenten vonden dat er een groot aantal van clubs is die open staan terwijl 
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anderen vonden dat er nog heel veel terughoudendheid bestaat onder clubs. Een respondent 
gaf aan dat er bij sommige clubs een openheid is wanneer er een evenwicht tussen kosten 
en baten kan worden bewaard. Dit werd tegengesproken door een andere respondent die 
van mening was dat die openheid slechts op bepaalde hoogte aanwezig is. Zo werd 
bijvoorbeeld gewezen op het bestaan van ledenquota binnen sportclubs, die informeel 
gehanteerd worden door bestuursleden en/of trainers. Er werd ook nagedacht over hoe een 
terughoudende mentaliteit bij clubs kan worden omgebogen en hoe sommige besturen 
kunnen worden opengebroken. Hierbij werd ook de vraag gesteld of clubs die geen 
bereidheid tonen al dan niet een duwtje in de rug moeten krijgen. Een andere respondent 
was van mening dat men sportclubs niet kost wat kost onder druk moet zetten om een 
sociale rol op te pakken. Er moest volgens deze respondent ook worden gekeken naar de 
levensvatbaarheid van de club. Volgens sommige respondenten kunnen sportclubs maar 
een bepaald aantal maatschappelijk kwetsbare leden opvangen. Dit geeft aan dat het 
opnemen van kwetsbare doelgroepen competentie en mankracht vereist.  

Kiezen de clubs de rol die ze willen opnemen zelf (“als je een blanke club wil blijven, is dat je 
eigen keuze”) of moeten de clubs in een bepaalde richting worden gestuurd door het beleid? 
Hiermee worden dan vooral de vrijwilligers in de clubs bedoeld die bepaalde 
beleidskeuzes maken. Heeft het beleid een louter stimulerende rol of kan de stad ook 
verplichtingen opleggen met betrekking tot het opnemen van sociale doelstellingen? De 
respondenten gaven aan dat een mentaliteitsverandering van de sportclubs zelf moet 
komen. Tegelijkertijd werd erkend dat een club ook een bepaalde eigenheid heeft die niet 
zomaar te veranderen is. Men kan “niet zomaar inbreken in een club en hen een bepaalde 
doelgroep opdringen”. Er werd door een respondent van de stad aangegeven dat autonomie 
en vrijwilligheid van clubs hier centraal staat (“als dat hun wens is”). Zolang van een 
dergelijke mentaliteitsverandering geen sprake is, moeten volgens een respondent enkel de 
clubs die bereid zijn inspanningen te leveren, worden ondersteund. Een laatste opmerking 
was dat bij de clubs die willen inzetten op sociale doelstellingen ook de vraag naar 
competentie naar voor moet worden geschoven: zijn de mensen aanwezig binnen deze clubs 
competent om rond sociale doestellingen te werken?  

Tijdens het focusgesprek kwam ook het aspect van de vrijwilligers naar voor. De vraag 
werd gesteld of er met het sport-plusbeleid niet te veel van vrijwilligers wordt verwacht? En of 
clubs voldoende worden ondersteund wanneer deze gemotiveerd zijn om sociale 
doelstellingen op te pakken? Er werd aangegeven dat de stad voor bepaalde ondersteuning 
inderdaad eisen kan stellen, maar dat het beleid dan ook de verantwoordelijkheid heeft om te 
ondersteunen. Uit het focusgesprek bleek dat er eensgezindheid heerst omtrent de belasting 
van de vrijwilliger. Er was een consensus dat de vrijwilliger niet te zwaar belast mag 
worden. Verschillende respondenten gaven aan dat de meeste clubs pas om hulp komen 
vragen wanneer het al te laat is. Het is volgens hen de taak van ondersteunende 
organisaties om hierbij proactief op te treden. Er moet een beleid gevoerd worden dat clubs 
stimuleert om sociale doelstellingen te integreren binnen de bestaande clubwerking. Dit moet 
een evidentie worden en niet slechts een bijkomstigheid of organisch gevolg zoals nu nog 
teveel het geval is. Een respondent gaf aan dat er meer moet worden ingezet op individuele 
– en groepstrajecten, beeldvorming en voorbeeldfiguren.  
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Een respondent was van mening dat de stad deze stimulansen moet geven: er moeten 
incentives worden gegeven aan sportclubs die willen. Bijkomend stelde een andere 
respondent het heel simpel: in ruil voor (financiële) ondersteuning van de stad aan bepaalde 
initiatieven, zouden bepaalde eisen (voorwaarden) kunnen worden gesteld. De 
noodzaak van opvolging, dus de controle op hetgeen met de subsidies door de clubs wordt 
gerealiseerd, werd hierbij aangegeven. Volgens een andere respondent moet de stad 
praktijken niet enkel financieel ondersteunen en hieraan voorwaarden stellen maar er ook 
voor zorgen dat praktijken voldoende vaardigheden bezitten om de opdracht waarvoor ze 
financieel worden ondersteund beter te kunnen opnemen. Hierbij werd de vergelijking 
gemaakt met de scholen waar volgens de respondent meer breed wordt gekeken naar 
ondersteuning voor bepaalde uitdagingen en hun onderliggende oorzaken.  

Wat ten slotte nog binnen het focusgesprek naar voor kwam, was dat volgens een 
respondent het ondersteunen van initiatieven inhoudt dat de ondersteuning deels zal moeten 
professionaliseren. Als voorbeeld werd verwezen naar het professionele jeugdwerk. In lijn 
hiervan haalde een respondent het belang en het succes van de diversiteitsmanagers en 
trajectbegeleiders aan en werd ook vermeld dat buurtsport pleit om deze projecten verder te 
zetten.  

Volgens de respondenten zal een groter aantal clubs die inzetten op sociale doelen de 
draagkracht van een sport-plusbeleid vergroten. Hier klonk de wens naar een proactief 
beleid. Een beleid dat ervoor zorgt dat de sportclubs tijdig op sociale doelstellingen inzetten 
en niet wanneer het een absolute noodzaak voor hen is geworden.  

5.3.5 SAMENWERKING 

Samenwerking met partners werd door de respondenten belangrijk geacht. Een 
verantwoordelijke van de stad gaf aan dat er reeds informele gesprekken zijn met 
verschillende diensten uit niet-sport sectoren. Daarnaast was buurtsport duidelijk 
vragende partij om een meer integrale aanpak te hanteren met betrekking tot sport. Zo is er 
in Antwerpen buurtsport, breedtesport, topsport,enz. Dit zou volgens een respondent tot een 
geheel moeten worden gekneed, wat ook wordt bevestigd door andere respondenten. 
Buurtsport wil dus inzetten op samenwerkingsverbanden, ook op het gebied van 
infrastructuur bijvoorbeeld (zie later). 

Ook de respondenten vanuit detentie waren vragende partij voor het tot stand brengen van 
samenwerkingsverbanden. Deze respondenten gaven aan dit al regelmatig te doen op 
projectmatige basis (bv. buurtsport, De8). Zij pleitten voor samenwerking omdat er zo een 
groter draagvlak wordt gevormd en er gewerkt kan worden vanuit verschillende 
perspectieven. Deze respondenten bevinden zich echter in een moeilijke positie gezien de 
beperkende setting van de gevangenis. Maar sport is ook binnen de gevangenis een grote 
aantrekkingspool. Er werd aangegeven dat er hierbij vaak kansen worden gemist omwille 
van de maatregelen die bestaan in relatie met het gevangeniswezen (bv. veiligheid) en dat 
veel organisaties die zich tot (ex-)gedetineerden richten vaak naast in plaats van met elkaar 
werken.  
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Met betrekking tot de vraag of er nood is aan de organisatie van een forum, konden 
verschillende opvattingen worden genoteerd. Een forum moet worden gezien als een 
structureel overleg waarbij partners in een ruimere context ontmoet kunnen worden. Een deel 
van de respondenten vond een ‘lokaal overleg’, waar bijvoorbeeld goede praktijken kunnen 
worden besproken, een noodzaak. Er werd door sommige respondenten immers veel 
versnippering in het aanbod vastgesteld en vaak wisten respondenten niet goed welke 
organisaties of personen zich met wat bezighouden en bij wie men dan terecht moet. Een 
respondent zou het wenselijk vinden dat er een platform wordt opgezet waar mensen elkaar 
kunnen ontmoeten om sociale praktijken uit te wisselen (bv. op wijkniveau). Een andere 
respondent was geen voorstander van een forum en gaf aan eerder te geloven ‘werkende 
netwerken’ tussen mensen afzonderlijk die eventueel met elkaar in contact worden gebracht 
door de stedelijke regisseurs. Deze stedelijke regisseurs hebben de middelen om mensen 
samen te brengen. Hierop stelde de stad voor om bijvoorbeeld een sportcongres en een 
debatavond te organiseren. Hoewel er duidelijk de vraag naar samenwerking aanwezig was, 
waren ook de respondenten van detentie geen vragende partij voor een structureel overleg. 
Zij gaven aan meer te geloven in een gerichte zoektocht naar relevante partners, een 
oefening die elke vereniging voor zichzelf moet maken. Er was consensus over het feit 
dat elke organisatie voor zichzelf de oefening moet maken waar ze mogelijkheden ziet tot 
samenwerkingen. Als opmerking in de kantlijn gaf een respondent ook aan dat 
samenwerking vaak afhangt van individuele persoonlijkheden en uitstraling.  

Ten slotte deed een respondent nog een voorstel van een online platform waarbinnen 
mensen op zoek kunnen gaan naar partners en waarbinnen bijvoorbeeld ook jongeren 
kunnen zoeken naar een aanbod dat aansluit op hun noden. Op dit voorstel werd de 
commentaar gegeven dat bepaalde doelgroepen actief moeten worden opgezocht en 
opgevolgd omdat deze vaak zelf het initiatief niet (kunnen) nemen. In het geval van jongeren 
werd bijkomend vermeld dat ook de ouders moeten worden aangetrokken en betrokken.  

5.3.6 INFRASTRUCTUUR 

Vanuit buurtsport klonk hiervoor reeds de wens naar meer integrale samenwerking, ook 
op vlak van infrastructuur. De meerderheid van de respondenten gaven aan dat 
sportinfrastructuur gedeeld moet worden tussen verschillende organisaties. Een vraag 
die daarbij werd gesteld, was of en op welke manier dit moet worden ingevuld. Er werd 
vermeld dat met betrekking tot infrastructuur het concept van de ‘brede school’ en de 
scholen in het algemeen een rol kunnen spelen. Scholen hebben namelijk ruimte die op 
bepaalde tijdstippen niet wordt bezet. Scholen genieten echter ook van een verworven 
autonomie en zijn bijgevolg niet verplicht hun infrastructuur open te stellen. Het werd hoe dan 
ook erkend dat er op vlak van infrastructuur mogelijkheden zijn in samenwerking met het 
onderwijs. Er zijn hieromtrent volgens een respondent al stappen gezet in het verleden en er 
gaan stemmen op die vragen naar voortzetting van dergelijke plannen. Een ander idee dat 
werd aangegeven, is de uitbreiding van het concept ‘brede school’ naar ‘brede centra’. Dit 
houdt in dat er een groot complex komt waar verschillende organisaties samen infrastructuur 
delen. De respondenten zijn zich echter wel bewust van het gefragmenteerd karakter van de 
stad en haar verenigingsleven, wat dergelijke brede centra moeilijk realiseerbaar maakt. 
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5.3.7 VORMING 

Met betrekking tot vorming werd kort aangegeven dat opleidingen op Vlaams niveau 
onvoldoende zijn afgestemd op kwetsbare doelgroepen. Echter, er werd wel 
aangegeven dat in Antwerpen het voortouw wordt genomen, tezamen met alle relevante 
partners, om drempelverlangende trajecten te organiseren (bv. voortrajecten). Een 
respondent van buurtsport meldde dat dergelijke trajecten heel arbeidsintensief zijn. 

5.3.8 MONITORING EN EVALUATIE 

Een respondent leidde dit topic in door te vermelden dat monitoring en evaluatie een 
absolute noodzaak is om vooruitgang te boeken. Hierbij werd ook opgemerkt dat monitoring 
en evaluatie belangrijk is om te bepalen of er wordt bereikt wat er wordt beoogd. Hierbij werd 
aangegeven dat dit reeds gebeurt op verschillende niveaus (bv. college, maar ook de basis, 
zoals gegevens van buurtsport zelf). Daarnaast gaf een respondent van de stad aan dat er 
op dit moment vooral op een kwantitatieve manier wordt gemonitord. Kwantitatieve data 
zoals deelnemersaantallen zijn reeds voorhanden. Er werd aangegeven dat men niet goed 
weet hoe men meer kwalitatief moet gaan monitoren. Kwalitatief monitoren op 
bijvoorbeeld sociaal en individueel niveau ligt dus veel moeilijker.  

Enkele respondenten wezen ook op het belang van wetenschappelijk onderzoek met 
betrekking tot de uitbouw van een sport-plusbeleid. Bovendien werd er aangegeven dat 
onderzoekers de rol van ondersteuner kunnen oppakken. Zo kunnen onderzoekers tijdens 
het evalueren ook meteen hun expertise aanbieden en tips geven. Op die manier slaat men 
een dubbelslag.  

Vervolgens werd er gepleit voor duurzame kwalitatieve monitoring op lange termijn. Er 
moet een manier gevonden worden om de beoogde effecten op een correcte (lees: 
evenwichtige) manier te kunnen meten. Zo werkt KRAS momenteel aan een methode om 
kwantiteit op een kwalitatieve wijze te kunnen uitdrukken. (bv. het aantal aanwezigheden van 
een jongere kan een indicatie zijn voor hoe vaak men met deze jongere in contact komt. 
Meer deelnames betekent dan een intensievere begeleiding). De grote uitdaging is natuurlijk 
om zulke denkpistes verder uit te werken. Een andere organisatie gaf aan met een nulmeting 
te werken om na 2 jaar te gaan kijken naar de situatie. Zowel kwantitatief als kwalitatief. 
Willen ze echt kwaliteit meten, dan hanteren ze evaluatiegesprekken, focusgroepen en 
stakeholderanalyses (ouders, leden, potentiële leden). Hierbij werd wel vermeld dat dit tijd- 
en arbeidsintensief is. Het werd ook als een drempel beschouwd: kwalitatief werken kost tijd, 
draagkracht en schrikt mensen af (“niet iedereen is blij om zo diep te gaan evalueren”).  

De stad geeft geld aan organisaties en verbindt hieraan een aantal voorwaarden. De vraag 
is ook hoe wordt beoordeeld hoe de voorwaarden door initiatieven worden ingevuld. Zo kan 
men bijvoorbeeld voor een bepaalde doelstelling (een voorwaarde) enkele indicatoren 
formuleren die vervolgens kunnen worden aangevinkt. Op die manier kan men monitoren of 
initiatieven de voorwaarden goed nakomen. Een respondent van de stad gaf hierbij de 
opmerking dat naast het vinden van de juiste indicatoren, de appreciatie en interpretatie 
van deze indicatoren de essentie vormt. Hoe gebeurt de monitoring en evaluatie via 
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indicatoren? Is het ondersteunen van een initiatief de investering waard? Hoe kan worden 
gesteld dat een diversiteitsmanager zijn voltijdse betrekking waard was? 

Hierop aansluitend, pleitte een respondent voor een weging van indicatoren afhankelijk van 
en in verhouding tot de doelgroep waarvoor men activiteiten opzet. Sommige doelgroepen 
vragen nu eenmaal meer investering in arbeid en tijd (bv. meisjeswerking) dan andere. In dat 
geval stelde een respondent voor een kosten-batenanalyse op te maken per doelgroep. 
Indicatoren mogen er niet toe leiden dat organisatoren of begeleiders bepaalde doelgroepen 
links laten liggen (“Je scoort meer punten als je werkt met die bepaalde doelgroep”). 
Kwalitatieve indicatoren moeten kunnen omvatten hoeveel aandacht een bepaalde doelgroep 
nodigt heeft en hoeveel vrijwilligers/inspanning daartegenover staan.  

Met betrekking tot de vraag wie deze monitoring – en evaluatie dient te coördineren, werd 
aangegeven dat het lokaal beleid een dialooghouding zou moeten aannemen ten 
opzichte van organisaties en onderzoekers. Men moet samen beslissen over wat men wil 
meten, hoe men wil meten, hoe men dit wil interpreteren en hoe men dit wil gebruiken als 
beleidstool.  

 

5.4 Analyse van praktijken in Europa 

Binnen dit onderzoek werd een inventaris gemaakt van 15 inspirerende lokale sport-
pluspraktijken11 binnen Europa. Bij de inventaris van deze praktijken werd rekening 
gehouden met variatie in bijzondere kenmerken (doelstellingen, organisatorische aanpak, 
lokale netwerken, financiering, enz.). Enerzijds werden 11 praktijken besproken via 
documentanalyse (publicaties, website, … ). Anderzijds werd dieper ingegaan op vier 
praktijken op basis van hun inhoudelijke meerwaarde. Deze vier praktijken werden 
vervolgens bezocht en in de diepte geanalyseerd op basis van gesprekken met 
coördinatoren en waar mogelijk ook andere medewerkers.  

Hieronder wordt eerst ingegaan op de analyse van de 15 praktijken met betrekking tot de 
algemene kenmerken van deze praktijken. Daarna worden voor de 15 praktijken de 
succesfactoren in kaart gebracht ter inspiratie voor het Antwerpse beleid.  

5.4.1 ALGEMENE KENMERKEN VAN SPORT-PLUSPRAKTIJKEN IN EUROPA 

a) Wettelijke organisatievorm 
Er is een grote diversiteit aan wettelijke organisatievormen tussen de praktijken. Er werden 
zowel non-profit sportorganisaties, non-profit sociale organisaties als publiek (van 
overheidswege) georganiseerde organisatievormen vastgesteld.  

b) Organisatiestructuur 
Met betrekking tot de organisatiestructuur konden er veel overeenkomsten tussen de 15 
praktijken worden teruggevonden. De overgrote meerderheid heeft een Raad van bestuur 
of stuurgroep, waar hoofdzakelijk werknemers van de betrokken partners of vrijwilligers in 
zetelen. Opvallend is dat de helft van de praktijken kan beschouwd worden als een lokale 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	  Voor	  een	  korte	  beschrijving	  van	  deze	  praktijken	  en	  hun	  bijzonderheden:	  zie	  bijlage	  5.	  	  
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franchise van een stedelijk (regionaal) of nationaal concept en dat dus bovenlokaal wordt 
georganiseerd. De dagelijkse werking komt in deze gevallen volledig in de handen van een 
lokaal team. Bij de meerderheid van de praktijken bestaat het team uit een combinatie van 
permanente, betaalde, werkkrachten en een vrijwilligersbasis. Het profiel van deze 
betaalde werkkrachten staat in relatie tot hun functie, maar de meeste praktijken zorgen 
ervoor dat de medewerkers die in contact met de doelgroep staan een profiel hebben in het 
sociaal, maatschappelijk of jeugdwerk (zie verder). Bij sommige praktijken heeft de 
trekker/bezieler, meestal de trainer, zelf affiniteit met de doelgroep en zijn leefwereld (bv. 
Tigers Box Club Salzgitter of Boxing Beats Aubervilliers).  

c) Doelstellingen 
De meerderheid van de initiatieven formuleert de doelstellingen op niveau van de 
deelnemers (micro). Doelstellingen die vaak terugkeren binnen de 15 praktijken zijn: 

• Het empoweren van jongeren op het gebied van vrije tijd, school en werk (perspectief 
creëren) 

• Het begeleiden van jongeren richting de gepaste (zorg)instellingen of -organisaties 
• Jongeren kansen bieden via sportieve, sociaal-pedagogische en psychosociale 

begeleiding 
Een minderheid van de praktijken formuleert doelstellingen in functie van het versterken van 
de gemeenschap of stad (macro). Het gaat in deze gevallen voornamelijk over het 
bestrijden van criminaliteit.  

Daarnaast worden er ook andere en bredere macrodoelstellingen geformuleerd, 
bijvoorbeeld het tegengaan van de algemene individualiseringstrend, het inzetten op de 
gelijkheid tussen man en vrouw, enz. Er kon dan ook worden vastgesteld dat er tussen de 
verschillende praktijken vaak rond dezelfde thema’s doelstellingen worden geformuleerd. 
Gezondheid en welzijn was slechts bij een minderheid een doelstelling. Hieronder worden 
deze opgelijst naarmate van voorkomen:  

• Onderwijs, training en sociale vaardigheden  
• Arbeid en (re-)integratie  
• Gezondheid en welzijn  

Daarnaast kwam nog een doelstelling bij meerdere praktijken naar voor, namelijk het 
ontwikkelen van kennis, werkwijzen en expertise om de kwaliteit van de begeleiding 
te verbeteren.  

d) Doelgroepen 
Alle praktijken zijn gericht op jongeren en jongvolwassenen (voor leeftijden tussen 6 en 30 
jaar oud), vaak afkomstig uit kwetsbare situaties (bv. jongeren uit achtergestelde wijken, 
laaggeschoolde jongeren, jongeren vatbaar voor delinquentie). Slechts enkele praktijken zijn 
ook gericht op oudere doelgroepen (bv. Gemeinschaftserlebnis Sport, Rotterdam 
Sportplus). De specificiteit van de omschrijving van de doelgroep varieert van breed (bv. 
‘alle jongeren’) naar zeer specifiek (bv. ‘jongeren met een vluchtelingenstatus’). Er kan 
worden vastgesteld dat de ene praktijk deze doelgroep beter omschrijft dan de andere, in de 
meeste gevallen afhankelijk van de (publieke) financiering in het kader van de afbakening 
van de doelgroep (bv. Europees Fonds Vluchtelingen). Eén praktijk gaf expliciet aan 
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jongeren meer inspraak te geven in de werking. Bijna de helft van de praktijken heeft een 
duidelijke visie omtrent de rol van de ouders. Enkele voorbeelden:  

• deelname van ouders aan de activiteiten 
• deelname van ouders aan randactiviteiten of de oprichting van een ouderraad  
• het gezin als een pijler binnen het programma 

e) Sportcontext 
De sportcontext waarin de activiteiten van de praktijken plaatsvinden, kunnen we 
onderscheiden in drie onderverdelingen:  

• Georganiseerde sport (bv. via sportclubs, via sportbonden) 
• Andersgeorganiseerde sport (bv. sportcentra in de (buiten)wijken, in scholen, via 

toernooien of kampen en sportbeoefening in de publieke ruimte)  
• Een mix van beide 

De meeste praktijken werken vanuit of rondom een georganiseerde sportcontext 
(voornamelijk sportclubs) samen met verschillende partners om allerhande extrasportieve 
nevenactiviteiten te organiseren. Een minderheid doet hetzelfde, maar dan vanuit een 
andersgeorganiseerde context (bv. pleintjeswerking Sport dans la Ville) of vanuit een mix van 
beide (bv. StreetGames; Sport, Integration, Qualification!).  

f) Programma 
Zoals eerder vermeld, zetten alle praktijken sport in als middel voor het bereiken van 
extrasportieve, voornamelijk sociale, doelstellingen in het kader van doelgroepversterking. 
Uitzonderingen hierop zijn twee praktijken waarbinnen de begeleiders/trainers van deze 
jongeren worden ondersteund (Get2Sport en Sport It in de Wijk) en één andere praktijk 
(CityStewards) waar de doelgroep geen sport beoefent maar wel vaardigheden verwerft via 
taken binnen de omkadering van professionele sportclubs (bv. ticketing, steward).  

In de meerderheid van de praktijken wordt de verbinding tussen school en vrije tijd 
gelegd. Het gaat hier zowel over intensieve samenwerking met scholen als 
huiswerkbegeleiding en het zelf aanbieden van workshops (bv. gezondheid, actief 
burgerschap, sporttechnisch). Bij de praktijken die zijn gericht op iets oudere jongeren kon 
vaak een link naar tewerkstelling worden vastgesteld. Voorbeelden daarvan zijn 
bedrijfsbezoeken (bv. filmreportage maken), stages (bv. in (top)sportclubs of bij 
partnerbedrijven), sollicitatietraining, ondersteuning bij de opzet van een eigen onderneming, 
…  

g) Activiteiten 
Gemiddeld worden per praktijk drie sportactiviteiten per week aangeboden. Dit hangt af 
van de setting waarin de activiteiten plaatsvinden. Soorten sporten zijn onder andere 
voetbal, boksen, kickboksen, dans, hip hop, basketbal, vissen, cricket, tennis en de sporten 
die de sportclubs aanbieden binnen deze praktijken. Sporten zoals voetbal, boksen (bij 
jongens) en dans (bij meisjes) zijn populair. Soorten extrasportieve activiteiten zijn: andere 
vrijetijdsactiviteiten (bv. uitstappen, educatieve uitwisselingen, lezingen), 
huiswerkbegeleiding, bedrijfsbezoeken, gezinsondersteuning (contact opbouwen, 
administratie, psychosociale ondersteuning), begeleiding van jongeren rond diverse (reeds 
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eerder aangegeven) thema’s (attitudes, waarden en normen, school en opleiding, werk, vrije 
tijd, jeugdhulp), enz.  

Enkele praktijken, niet toevallig de grootste, zijn open initiatieven waar elke dag aan aanbod 
wordt voorzien voor de deelnemers. Eén praktijk biedt op sommige dagen zelfs activiteiten 
aan tot middernacht. Echter, de meerderheid van de praktijken werkt met vaste tijdstippen 
en een vaste duur van de activiteit. De omkaderingsactiviteiten zoals huiswerkhulp vinden 
plaats op vaste, vooraf afgesproken tijdstippen, na schooltijd. Opvallend is dat er weinig 
informatie werd gevonden over activiteiten gedurende schoolvakanties.  

h) Vrijwilligerswerk 
Afhankelijk van de omvang van de praktijk kan worden vastgesteld dat er meer 
mogelijkheden zijn voor jongeren om een functie als vrijwilliger op te nemen. Van slechts 
één praktijk kon met zekerheid worden vastgesteld dat er enkel met vrijwilligers wordt 
gewerkt. Bij de meerderheid kon de volgende structuur worden vastgesteld: vrijwilligers aan 
de basis, ondersteund door professionals en een bovenlokale structuur. Zoals reeds 
aangegeven, zorgen de meeste praktijken ervoor dat de medewerkers die in contact staan 
met de doelgroep (specifieke) sociale competenties hebben. In de grotere praktijken zien we 
duidelijk meer de scheiding tussen organisator en deelnemer. Dit vervaagt naarmate een 
praktijk kleinschaliger wordt. Enkele praktijken gaven expliciet aan mogelijkheden op 
vrijwilligerswerk te creëren voor de deelnemers. Bij deze praktijken variëren de 
mogelijkheden tot vrijwilligerswerk sterk. Voorbeelden hiervan zijn: training geven, 
scheidsrechter zijn, sportmateriaal onderhouden, bouw- en renovatiewerken, ambassadeur 
worden, peer-mentoring, enz.  

i) Vorming  
Er kon worden vastgesteld dat verschillende praktijken vormingen aanbieden. Er kunnen vier 
vormen onderscheiden worden, al komt binnen de meeste praktijken een combinatie van 
deze vormen voor. Deze vormingen zijn verbonden aan de tal van extrasportieve activiteiten 
die de praktijken aanbieden naast sport (zie ook hiervoor: programma en activiteiten).  

a) Interne vorming 
o voor medewerkers, zowel sportieve als extrasportieve opleidingen. 

Verschillende praktijken benadrukken het belang van het ontwikkelen van 
kennis en expertise onder hun werknemers met betrekking tot de kwalitatieve 
begeleiding van deelnemers 

o voor deelnemers (vrijwilligerswerk (trainer, scheidsrechter, materiaal, … ), 
workshops en educatieve ervaringen (bv. attitudes, sportkwalificaties, 
huiswerkbegeleiding, jobcoaching) of voor bestuurders en trainers van 
sportclubs (advisering en ondersteuning m.b.t. sociale, culturele en 
opvoedingsproblemen)  

b) Externe training  
o voor medewerkers met betrekking tot sociale en maatschappelijke opleidingen 

(in functie van het werken met de doelgroep) en ook sportieve opleiding (bv. 
via de federaties of andere sportopleidingsinstituten)  

o voor deelnemers (bv. workshops en stages in bedrijven, huiswerkbegeleiding 
via leerkrachten (algemene vaardigeden zoals lezen, schrijven, rekenen, … ), 
colleges via onderwijsinstellingen (bv. in kader van ondernemerschap))  
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j) Samenwerking 
Bij alle praktijken wordt er intersectoraal samengewerkt (bv. sport, sociale sector, 
jeugd(zorg), onderwijs, tewerkstelling, gezondheid, integratie, cultuur, justitie, bedrijfssector) 
en met verschillende partners (bv. sportclubs, -diensten en -federaties, scholen, sociale 
welzijnsorganisaties (armenverenigingen, drugscentra, … ), jeugdverenigingen, 
tewerkstellingsorganisaties, bedrijven, fondsen), zowel publiek als privaat. De hoeveelheid 
partners waarmee wordt samengewerkt, varieert per praktijk en is afhankelijk van de 
omvang (rekruteringsgebied, aantal deelnemers en activiteiten, organisatievorm). Bij 
sommige praktijken kon worden vastgesteld dat er slechts een 3 à 5-tal 
samenwerkingsverbanden zijn. Andere praktijken hebben veel meer partners omdat deze 
praktijken een groter rekruteringsbereik hebben met betrekking tot deelnemers, in een 
uitgebreider aanbod voorzien (sport, educatie, tewerkstelling, zorg, andere ondersteuning), 
een waaier aan (kleinere) sponsors hebben en/of deel uitmaken van een grotere 
koepelorganisatie op een bovenlokaal niveau. Praktijken die meer organisch en bottom-up 
zijn gegroeid, vaak gesteund door een kleine kern van medewerkers, lijken over een minder 
omvangrijk netwerk van partners te beschikken.  

k) Rol van de stad 
In nagenoeg alle praktijken speelt de stad een cruciale rol. Bijna altijd is de stad partner, in 
enkele gevallen is de stad zelf initiatiefnemer en meestal zetelt een medewerker van de stad 
in het bestuur en heeft hij of zij medezeggenschap over de dagelijkse werking. Verder kon 
worden vastgesteld dat elke praktijk subsidies ontvangt van de stad.  

l) Middelen 
Opvallend is ook dat nagenoeg alle praktijken hun middelen zowel bij publieke als private 
partners halen. De meeste praktijken hebben een overwegend aandeel van publieke 
middelen ten aanzien van private middelen. Al zijn er ook enkele praktijken die een groter 
aandeel van private middelen binnenhalen en er is één praktijk die 62% private inkomsten 
heeft (fondsen, bedrijven, gala’s, evenementen). Grotere praktijken (groter bereik, in 
meerdere steden/wijken actief, regionaal of nationaal concept) halen vaker een groter 
aandeel van private middelen binnen ten gevolge van een aantrekkelijker profiel voor private 
sponsors. Een deel van de kleinere praktijken krijgt als soort van ‘franchise’ via bovenlokale 
koepels op die manier een deel private middelen. Private middelen lijken bij een meerderheid 
van de praktijken een noodzakelijke voorwaarde om publieke middelen te ontvangen.  

• Publieke middelen: 
o Overheden vanuit verschillende beleidsdomeinen (bv. welzijn, integratie, 

onderwijs, sport, jeugd, justitie, binnenlandse zaken) 
o Overheden op verschillende niveaus (vooral stedelijk niveau maar ook 

provinciaal, nationaal, Europees (bv. Europees Vluchtelingenfonds) komen 
voor)  

o Gesubsidieerde sportkoepels zoals sportfederaties, voetbalbonden, enz. 
• Private middelen: 

o Fondsen, stichtingen en consortia 
o Sponsoring van zowel grote sponsors (bv. loterij, banken) als kleinere 

sponsors 
o Professionele (topsport)sportclubs 
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o Giften van particulieren (bv. donaties, gala’s, evenementen) 
o Inzamelacties of verkoop van eigen producten 

m) Monitoring en evaluatie 
Het merendeel van de praktijken geeft aan in te zetten op evaluatie. Dit wordt intern of 
extern uitgevoerd. De meeste praktijken evalueren hun werking intern aan de hand van 
zowel kwalitatieve als kwantitatieve indicatoren.  

• Kwalitatief: 
o Bv. zelfevaluatie van deelnemers aan de hand van een persoonlijk 

ontwikkelingsplan 
o Bv. individuele gesprekken met de deelnemers en het monitoren van 

deelnemers op basis van hun vooruitgang op bepaalde tests, gedrag, enz. 
o Bv. bestuurders doen een zelfevaluatie van het project op basis van 

vooropgestelde doelen 
• Kwantitatief: bijhouden van deelnemersaantallen, schoolresultaten, deelnemende 

partners, aantal jongeren dat intekent op extrasportieve activiteiten, workshops, …  
Iets minder dan de helft van de praktijken geeft aan hun project extern te laten monitoren of 
evalueren.  

• Kwalitatief: 
o Academische kwalitatieve studies over de praktijk (via universiteit)  
o Uitreiking van prijzen of erkenning (bv. certificaat) door de praktijk aan 

jongeren die een verdienstelijk traject hebben afgelegd (bv. vrijwilliger, 
bijscholing, stage) als onderdeel van persoonlijke evaluatie 

• Kwantitatief 
o Resultaten over de door- en uitstroom van deelnemers 
o Factsheets opgesteld door universiteiten  

 

5.4.2 SUCCESFACTOREN VAN SPORT-PLUSPRAKTIJKEN IN EUROPA 

In wat volgt, wordt ingegaan op de succesfactoren die binnen de 15 sport-pluspraktijken in 
Europa konden worden vastgesteld.  

a) Visie en doelstellingen  
• Sommige praktijken werken vanuit een weldoordachte visie waaruit blijkt dat men 

probeert in te spelen op de behoeften van de doelgroep en probeert in te zetten op 
ontwikkelingstrajecten van de deelnemers (trajectbegeleiding, doorstroming, … ) 

b) Samenwerking 
• De doelstellingen van de praktijken zijn ingebed in bredere structuren. Er wordt 

intersectoraal samengewerkt (sport, onderwijs, jeugd(zorg), tewerkstelling, welzijn, 
… ) met verschillende organisaties op verschillende niveaus (stedelijk, regionaal, 
nationaal) rond het aanbieden van extrasportieve activiteiten en diensten naast sport. 
Dit betekent dat de doelstellingen van verschillende stakeholders op elkaar worden 
afgestemd (netwerkaanpak, bottom-up en top down). Hiermee kan met de nodige 
expertise een omkadering aan deelnemers worden geboden in kader van hun 
begeleiding en ontwikkeling 
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• In nagenoeg alle praktijken is de stad betrokken, hetzij als partner, hetzij als 
initiatiefnemer. In de rol als partner geeft het praktijken meer financiële zekerheid 
naast de zoektocht naar privémiddelen (of materiaal, infrastructuur). In enkele 
gevallen geeft de stad deze praktijken beleidsmatig mee vorm vanuit de 
samenwerking.  

• Enkele praktijken werken op een goed uitgedachte en vertrouwelijke manier samen 
met de politie. De politie wijst op moeilijkheden binnen wijken waardoor de 
praktijkmedewerkers jongeren kunnen aanspreken om deel te nemen aan het project 

• Alle praktijken trekken naast publieke middelen ook middelen aan via private 
partners (sponsoring van bedrijvenbedrijven, fondsen). Met betrekking tot de fondsen 
(stichtingen) wordt dit vaak gedaan in het kader van filantropie en goede doelen daar 
waar bedrijven (of hun gelijknamige ‘foundations’) zichzelf eerder vanuit een 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen-perspectief aan een praktijk verbinden 
(imago en publiciteit i.p.v. filantropie)  

• Enkele praktijken werken samen met professionele sportclubs en –evenementen 
(bv. infrastructuur, fondsen, tickets als beloning, ervaring voor deelnemers, 
familiedag). Het zijn meestal de praktijken zelf die bij deze clubs en evenementen 
aankloppen om een win-win situatie voor te stellen (bv. in ruil voor fanbase, verkoop 
merchandise, aantrekken sportief talent)  

c) Programma 
• Bij de meeste praktijken worden de (sport)activiteiten georganiseerd in de nabijheid 

en vertrouwende omgeving van de doelgroep (clubs, sportieve centra, buurtsport, 
scholen, jeugdcentra, … ), bij enkele praktijken zowel binnen als buiten de 
schooluren, en sommige praktijken hebben speciaal ontwikkelde programma’s om 
meisjes aan te trekken  

• Bij de meerderheid van de praktijken wordt de werking gedragen door een 
combinatie van permanente, betaalde professionals en een vrijwilligersbasis.  

– Het profiel van deze professionals wordt gekozen in functie van hun relatie 
tot de doelgroep (bv. sociaal, maatschappelijk of jeugdwerk voor 
praktijkmedewerkers) wat de kans vergroot dat deelnemers op een manier 
worden omkaderd die bevorderend is voor hen. Bij de meeste praktijken zijn 
professionals die actief werken met de deelnemers zowel sportief als sociaal 
geschoold 

– De meeste praktijken vertrekken vanuit methoden uit het sociaal welzijns- en 
het jeugdwerk (werken met pijlers, themagericht, empowerend, outreachend, 
vanuit vertrouwensrelaties, contact met familie, persoonlijke coaching, … )  

– Praktijken waarbij actief wordt ingezet op vrijwilligerswerk bieden opties in 
het kader van ontwikkelingstrajecten van de deelnemers  

d) Vorming 
• Er kon worden vastgesteld dat verschillende praktijken vormingen aanbieden. 

Vormingen voor deelnemers (bv. vrijwilligerswerk, trainerscursussen, jobcoaching, 
huiswerkbegeleiding, bezoek aan bedrijven) bieden perspectieven voor het werken 
rond ontwikkelingstrajecten met deelnemers in kader van attitudes (respect, 
vriendschap, … ) en competenties (leiderschap, verantwoordelijkheid, … ). 
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Vormingen voor medewerkers zijn essentieel in kader van een sociaal-pedagogische 
omkadering (bv. sportieve opvoeder, jeugdwerkcursus). Vormingen kunnen intern of 
extern worden georganiseerd. Externe vorming biedt het voordeel dat er kan worden 
samengewerkt met een partner die hierin expertise heeft. Interne vorming biedt als 
voordeel dat er meer controle en zicht is op het ontwikkelingstraject van de 
deelnemer hoewel dit ook het geval kan zijn indien de partners heel nauw en 
transparant met elkaar samenwerken  

e) Middelen  
• Enkele praktijken halen een groot aandeel van private middelen binnen naast 

publieke middelen. Dit is vooral vanuit overheidsperspectief interessant. Bedrijven en 
fondsen dragen zo bij aan initiatieven voor het publiek. Bovendien verkleint het de 
afhankelijkheid van praktijken van één financieringskanaal  

• Het merendeel van de praktijken geeft aan in te zetten op monitoring en evaluatie. 
Het zorgt ervoor dat deze praktijken een zicht hebben op zaken zoals 
deelnemersaantallen, doorstromingstrajecten van jongeren, de kwaliteit van hun 
werking, … om hun werking al dan niet aan te passen en te verbeteren 

f) Eyecatcher 
• Een minderheid van de praktijken wordt ‘gemarketeerd’ en gepromoot teneinde 

deelnemers, medewerkers en publieke en private partners te overtuigen om samen te 
werken met de praktijk (eyecatcher)  

g) Monitoring en evaluatie 
• De helft van de praktijken evalueert het proces en de output van de praktijk en de 

impact op deelnemers. Het geeft indicaties over waar de praktijk zou kunnen worden 
bijgestuurd teneinde de effectiviteit te verbeteren. Een minderheid doet beroep op 
een externe onderzoekspartner vanuit een academische setting  

o Kwantitatief: deelnemersaantallen, schoolresultaten, deelnemerstrajecten 
o Kwalitatief: gesprekken, feedback, persoonlijk ontwikkelingsplan, systematisch 

onderzoek  

 

5.5 Aan tafel op de Europese conferentie ‘Social Value of Sport in the City’ 

Tijdens rondetafelgesprekken van de internationale conferentie op 23 januari 2014 kregen 
de deelnemers de kans om dieper in te gaan op en ideeën uit te wisselen over het thema 
‘sociale meerwaarde van sport in een Europese stedelijke context’. In totaal sloten 130 
deelnemers aan 12 ronde tafels aan. In wat volgt, wordt een oplijsting gegeven van de 
antwoorden van de deelnemers aan de tafels. Er werden 7 thema’s geclusterd vanuit de 
ronde tafels: verbreding van sport; diverse doelgroepen; voorwaarden; potentieel van sport; 
gedeelde verantwoordelijkheid; beleidsaanpak; monitoring en evaluatie. Per thema wordt een 
korte samenvatting geschetst.  
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5.5.1 DE VERBREDING VAN SPORT 

Nagenoeg alle deelnemers waren ervan overtuigd dat sport kan worden gekoppeld aan 
bredere sociale doelstellingen. Sport is laagdrempelig en aldus een bruikbaar instrument 
voor tal van extrasportieve doelstellingen zoals zingeving, persoonlijke ontwikkeling, 
sociale doelstellingen en doelgroepenbeleid. De deelnemers zijn van mening dat er een 
groei heeft plaatsgevonden in het gebruik van sport als middel (bredere tool). Er is een 
groeiende populariteit bij beleidsmakers en een groei in het aantal initiatieven die meer willen 
doen dan sportparticipatie alleen. Echter, er werd ook aangegeven dat er nog veel werk aan 
de winkel is: de focus ligt volgens de deelnemers nog te vaak op sport als doel, 
samenwerkingen verlopen niet optimaal en subsidieaanvragen peilen nog te vaak naar 
onmiddellijke, concrete resultaten. Het heikel punt is dat vooral de sportsector zelf 
achterop hinkt volgens de deelnemers. Hierbij werd verwezen naar Bloso, sportfederaties en 
sportclubs. Ook de rol van topsport werd door sommigen besproken. Volgens de 
deelnemers kunnen ‘non-believers’ worden overtuigd van de kracht van sport omdat het er 
vanuit de samenleving een dwingende realiteit bestaat. Daarnaast moet er volgens hen 
worden ingezet op monitoring en evaluatie.  

5.5.2 DIVERSE DOELGROEPEN 

Volgens de deelnemers kon het gebruik van sport voor sociale doeleinden enerzijds worden 
gelinkt aan specifieke probleemgroepen. Er werden diverse doelgroepen met diverse 
problematieken opgegeven. Anderzijds werd aangegeven dat dit afhangt van lokale noden 
en de sociaal-demografische omgeving. Anderen wezen op het gevaar van stigmatisering 
en uitsluiting. Er werd ook gemeld dat een aanbod altijd moet openstaan voor iedereen.  

5.5.3 VOORWAARDEN 

Een minderheid van de deelnemers was van mening dat sport op zich een bijdrage kan 
hebben (bv. sportparticipatie, sociale waarden). Echter, het merendeel van de deelnemers 
wees op het feit dat een dergelijke bijdrage (of andere sociale doelstellingen) niet ‘zomaar’ 
of automatisch tot stand komt. Het is een proces dat gestuurd moet worden. Er werd ook de 
opmerking gemaakt dat sport geen redmiddel is en dat sport enkel een aanzet kan bieden 
tot een bepaalde oplossing maar op zichzelf niet de oplossing vormt. Met betrekking tot de 
voorwaarden om sport te gebruiken voor sociale doeleinden gaven de deelnemers aspecten 
aan die kunnen worden ingedeeld op een macro/meso- en een meso/microniveau. Op een 
macroniveau werden een langetermijnvisie, een bottom-up en top-down werking en 
eenzelfde inhoudelijke (beleids)koers vermeld als belangrijke voorwaarden. Ook budget en 
infrastructuur werden op dit niveau aangegeven. Voor het meso/microniveau werden heel 
wat voorwaarden geformuleerd. Vaak terugkomende voorwaarden waren: trekker, visie, 
structuur, samenwerking, de aanpak (met oog voor type sport, toeleiding, lidgeldenbeleid, 
modificatie van het sportpedagogisch aanbod, sleutelfiguren, het profiel van de begeleider en 
begeleiding vanuit of in samenwerking met partners). Er werd door een deelnemer ook 
vermeld dat het niet steeds mogelijk is om alle voorwaarden te controleren en dat het 
proces telkens uniek is.  



 

 69 

5.5.4 HET POTENTIEEL VAN SPORT 

Bijna alle deelnemers vonden dat het potentieel van sport voor sociale doeleinden 
onvoldoende wordt gebruikt op dit moment vanuit het beleid. Er werd aangegeven dat er 
nood is om sport als middel beleidsmatig te gaan sturen. Daarnaast werd aangegeven dat 
sociaal (sport)beleid vooral op lokaal niveau wordt opgenomen en minder aanwezig is op 
een hoger beleidsniveau (bv. Vlaanderen, federaties). Er werd ook gewezen op het 
probleem van gedeelde verantwoordelijkheid. Op dit punt wordt in het volgende thema 
dieper ingegaan.  

5.5.5 EEN GEDEELDE VERANTWOORDELIJKHEID 

De deelnemers gaven aan dat het niet altijd duidelijk is wie verantwoordelijk is en wie het 
voortouw moet nemen om het potentieel van sport als instrument voor sociale doeleinden te 
verhogen. De meerderheid van de deelnemers wees op de gedeelde verantwoordelijkheid 
van enerzijds het sportbeleid en anderzijds andere beleidsdomeinen. De stakeholders die 
volgens de deelnemers in een multi-actorbenadering van belang waren: sport, jeugdwerk, 
onderwijs, welzijn, gezondheid, werk, integratie en wetenschap.  

5.5.6 BELEIDSAANPAK 

Wat de belangrijkste uitdagingen van een sociaal sportbeleid betreft, werden door de 
deelnemers heel wat zaken opgelijst. Een opvallende opmerking naar het beleid toe was dat 
sociale objectieven op maat moeten worden gemaakt en dat het nu nog te veel 
eenheidsworst is. Verder werd aangegeven dat er soms tegenstrijdig beleid is (bv. inzetten 
op kansarmoede maar ontslagen in de praktijk). Daarnaast werd gewezen op het feit dat 
sport nog te vaak in een traditionele context is ingebed en dat sportfederaties zeer traag 
zijn in het nadenken over sport als middel. Daarnaast werd vermeld dat de samenwerking 
tussen verschillende actoren nog steeds te ‘afzonderlijk’ verloopt, ook op vlak van begroten 
en vergoeden. Ook rond subsidiereglementering, de clubs zelf en het 
sportopleidingssysteem werden uitdagingen of pijnpunten aangegeven. Wat de 
beleidsaanpak betreft, werd aangegeven dat er nood is aan een duidelijk, gestructureerd 
beleid dat afgestemd is op lokale noden. Ook samenwerkingen tussen sectoren moet 
beter: ‘samen middelen slimmer inzetten’. De rol van topsport en de commerciële sector 
werden ook besproken. Met betrekking tot de doelstellingen werd expliciet onderstreept dat 
‘sociale doelen trage doelen zijn’. Er werden vooral antwoorden geformuleerd rond 
ondersteuningsaspecten zoals de (regie)rol van de overheid (“overheid moet meer 
ondersteunen, minder zelf doen”), clubondersteuning (“extra ondersteuning voor clubs die 
maatschappelijke waarde bieden” en “koppelen aan voorwaarden”), methoden (m.b.t. 
ontwikkelingstrajecten, positief coachen, pedagogische begeleiding, …), het subsidiesysteem 
(“verweven in het regulier subsidiesysteem”) en het sportopleidingsaanbod (toegankelijkheid 
en meer pedagogisch gericht). Monitoring en evaluatie werd vermeld in kader van het 
meten van de sociale meerwaarde van sport.  

5.5.7 MONITORING EN EVALUATIE 

De deelnemers waren van mening dat evaluatie nodig is. Het laat toe te bekijken of 
doelstellingen worden bereikt en dat er geleerd kan worden. Het is ook noodzakelijk 
volgens enkele deelnemers voor subsidiedossiers. Daarnaast werd aangegeven dat 



 

 70 

wetenschappelijk onderzoek het beleid moet sturen. Belangrijk daarbij is het bepalen van 
doelstellingen en op basis daarvan de methode van monitoring en evaluatie. Er werd 
aangegeven dat men zich niet mag blind staren op cijfers maar dat procesevaluatie (een 
kwalitatieve en procesmatige aanpak) prioritair is. Hierbij werd erkend dat dit tijdsintensief en 
niet gemakkelijk is. Men moet volgens een respondent ook rekening houden met de 
overbevraging van deelnemers en personeel. Pistes voor kwalitatieve evaluatie zijn: 
interviews met jongeren, medewerkers en partners (vb. zelfreflectie en zelfevaluatie bij 
deelnemers) of een database die actieve (positieve) interventies tijdens een 
ondersteuningstraject kan bijhouden.  
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Uit het onderzoek kunnen de volgende vaststellingen worden gedestilleerd. 

6.1 Met betrekking tot het beleid (Antwerpen) 

• De stad wil meer inzetten op sport als middel (gezondheid, samenhorigheid, 
individuele ontplooiing, maatschappelijke betrokkenheid, diversiteit) 

• De stad wenst sportwerkingen (met name sportverenigingen) steeds meer 
inhoudelijk te ondersteunen en bereidt in kader daarvan een vernieuwing van het 
sportbeleid voor dat van start zal gaan vanaf 2014. Het beleid rond de verenigings-
managers en adviseurs is daar een concreet voorbeeld van.  

 

6.2 Met betrekking tot de praktijk (Antwerpen) 

• Groeiend aantal lokale sportpraktijken die expliciet aangeven sociale doelstellingen 
na te streven  

• Naast praktijken geïnitieerd of georganiseerd door de overheid, zijn de meeste lokale 
praktijken bottom-up en vaak organisch gegroeid 

• Er zijn een aantal kansrijke initiatieven: onder meer met betrekking tot 
– Opvolging en begeleiden van individuele trajecten (bv. trajectbegeleiding, 

sportverkenners (dubbel ontwikkelingstraject)) 
– Inhoudelijke begeleiding van deelnemers (bv. Kras Sport) en van aanbieders 

(bv. diversiteitsmanagers12, JES) 
– Opleidingen op maat (bv. buurtsportbegeleiders)  

• Identificatie van vier types (die expliciet willen inzetten op sociale doelstellingen) 
– ‘Traditionele’ sportclubs en initiatieven; 
– Sport-plus clubs;  
– Sociale organisaties met sportaanbod;  
– Specifieke organisaties met sportaanbod 

• Alle onderzochte types verwezen naar sportieve én sociale doelstellingen, maar  
– Vele van hen richten zich in feite hoofdzakelijk op het wegwerken van 

drempels voor bepaalde kansengroepen voor regelmatige sportbeoefening 
wat impliceert dat het bereiken van sociale doelstellingen als vanzelfsprekend 
wordt beschouwd  

– Grote variatie in sociale doelstellingen die door de praktijken worden 
nagestreefd 

– Voornamelijk op microniveau: persoonlijke ontwikkeling, schoolresultaten, 
tewerkstellingskansen, …  

– Variatie in de helderheid van definiëren en operationaliseren van deze 
doelstellingen 

– Slechts een minderheid refereert naar specifieke strategieën om de sociale 
doelstellingen na te streven 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 Sinds 2014 de verenigingsmanagers.  
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– Praktijken zonder bijkomende, professionele ondersteuning zijn vaak 
onvoldoende uitgerust met de nodige draagkracht en competenties. Deze 
sportpraktijken wensen vooral inhoudelijke ondersteuning (competentie-
verhoging)  

• Er is onder de meeste praktijken een duidelijk besef van het belang van specifieke 
expertise om sport te gebruiken voor sociale doeleinden. Organisaties uit 
professionele sociale en jeugdsector en personen met dezelfde achtergrond lijken 
meeste expertise in huis te hebben om sport als middel in te zetten  

• Verschillende partners bieden opleidingen en/of thema-avonden, workshops, … aan 
rond maatschappelijke en pedagogische thema’s binnen de sport. Er bestaat 
onvoldoende onderlinge afstemming tussen bestaande opleidingen  

• Ondanks de vaste overtuiging in de voordelen van hun praktijk, geven organisatoren 
een duidelijke nood aan voor kennis over monitoring en evaluatie 

• Er wordt dan ook weinig op een systematische wijze gemonitord en geëvalueerd 
• Er is eerder kwantitatieve dan kwalitatieve M & E 

– Bepaalde indicatoren (bv. acties, doorverwijzingen, deelnemers, achtergrond-
gegevens deelnemers, deelnames, contacturen)  

– Vooral bij de stad (buurtsport, breedtesport) en in beperkte mate binnen Kras, 
JES, Jespo, …  

• Geen systematische kwalitatieve evaluatie van sportbeleving en/of individuele 
ontplooiing van deelnemers en hoe deze dan tot stand zou komen  

 

6.3 Met betrekking tot de praktijken in Europa 

• Er is een grote diversiteit aan wettelijke organisatievormen tussen de praktijken 
(non-profit sportorganisaties, non-profit sociale organisaties, publiek georganiseerde)  

• De helft van de praktijken kan beschouwd worden als een lokale franchise van een 
stedelijk of (inter)nationaal concept waarbij een bovenlokale structuur het conceptueel 
kader biedt voor lokale praktijken 

• De meerderheid van de initiatieven formuleert de doelstellingen op niveau van de 
deelnemers (micro) (bv. empowerment, begeleiding), terwijl een minderheid 
doelstellingen formuleert in functie van het versterken van de gemeenschap of stad 
(macro) (bv. criminaliteitspreventie) 

– Er kon worden vastgesteld dat vaak rond dezelfde thema’s doelstellingen 
worden geformuleerd (bv. sociale vaardigheden, onderwijs, arbeid en (re-
)integratie) 

• Alle praktijken richten zich tot jongeren en jongvolwassenen, vaak afkomstig uit 
kwetsbare situaties. Slechts enkele praktijken zijn ook gericht op oudere doelgroepen  

– De specificiteit van de omschrijving van de doelgroep varieert van breed 
(bv. ‘alle jongeren’) naar zeer specifiek (bv. ‘jongeren met een 
vluchtelingenstatus’) in de meeste gevallen afhankelijk van de (publieke) 
financieringsvoorwaarden (bv. Europees Fonds voor Vluchtelingen)  

– Alle praktijken zetten sport in als middel in het kader van directe 
doelgroepversterking. Een minderheid van de praktijken werkt op een 
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indirecte manier via club- en/of trainerondersteuning. Eén praktijk gebruikt 
enkel de aantrekking van topsportclubs en –evenementen om met de 
doelgroep aan de slag te gaan  

• Bij de meerderheid van de praktijken wordt de werking gedragen door een 
combinatie van permanente, betaalde professionals en een vrijwilligersbasis 

– Afhankelijk van de omvang van de praktijk (deelnemers, activiteiten, partners, 
bovenlokale structuur, … ) kan worden vastgesteld dat er meer mogelijkheden 
zijn voor deelnemers om een functie als vrijwilliger op te nemen (training 
geven, scheidsrechter zijn, sportmateriaal onderhouden, ambassadeur 
worden, ... ) 

– Het profiel van deze professionals wordt gekozen in functie van hun relatie 
tot de doelgroep (bv. sociaal, maatschappelijk of jeugdwerk voor 
praktijkmedewerkers) 

• Er kon worden vastgesteld dat verschillende praktijken vormingen aanbieden. Er 
kunnen vier soorten worden onderscheiden: interne vorming voor deelnemers (bv. 
vrijwilligerswerk, jobcoaching) en voor medewerkers (bv. sociaal-pedagogische 
module) enerzijds en externe vorming voor deelnemers (bv. huiswerkbegeleiding, 
bezoek aan bedrijven, ondersteuning via business school) en medewerkers (bv. 
studiedagen). Vormingen voor deelnemers staan in het kader van de ontwikkeling 
van attitudes (respect, vriendschap, … ) en competenties (leiderschap, 
verantwoordelijkheid, … ) 

• De meeste praktijken werken samen met verschillende partners vanuit een 
georganiseerde sportcontext (voornamelijk sportclubs) voor het aanbieden van 
extrasportieve activiteiten en diensten 

– Er wordt intersectoraal samengewerkt (bv. sport, sociale sector, 
jeugd(zorg), onderwijs, tewerkstelling, justitie, bedrijfssector) en met 
verschillende organisaties (bv. sportclubs, scholen, sociale 
welzijnsorganisaties, tewerkstellingsorganisaties, bedrijven, fondsen), zowel 
publiek als privaat  

– Deze extrasportieve activiteiten en diensten zijn: bv. educatieve 
uitstappen, huiswerkbegeleiding, bedrijfsbezoeken, gezinsondersteuning (bv. 
psychosociale ondersteuning), begeleiding van jongeren rond diverse thema’s 
(waarden en normen, onderwijs, werk, jeugdzorg), ...  

– De hoeveelheid partners waarmee wordt samengewerkt, varieert per praktijk 
en is afhankelijk van de omvang (rekruteringsgebied, aantal deelnemers en 
activiteiten, bovenlokale structuur, … )  

• In nagenoeg alle praktijken neemt de stad de rol van partner op. In enkele gevallen 
is de stad zelf initiatiefnemer. Verder kon worden vastgesteld dat elke praktijk 
(financieel) wordt ondersteund door de stad  

• Alle praktijken verkrijgen hun middelen zowel bij publieke als private partners. De 
meeste praktijken hebben een overwegend aandeel van publieke middelen ten 
aanzien van private middelen. Al zijn er ook enkele praktijken die een groter aandeel 
van private middelen binnenhalen 

– Grotere praktijken (rekruteringsgebied, aantal deelnemers en activiteiten, 
bovenlokale structuur, …) halen vaker een groter aandeel van private 
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middelen binnen dan kleinere praktijken ten gevolge van een aantrekkelijker 
profiel voor private sponsors  

• Het merendeel van de praktijken geeft aan in te zetten op monitoring en evaluatie. 
Dit wordt intern of extern opgepakt. De meeste praktijken evalueren hun werking 
intern aan de hand van zowel kwalitatieve als kwantitatieve indicatoren. Een 
minderheid van de praktijken doet beroep op een externe partner voor monitoring en 
evaluatie  
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8.1 Bijlage 1: respondenten beleid en praktijk Antwerpen 

Tabel 1: respondenten beleid 

Dienst  
Antwerpen Sportstad vzw - Directeur  
Strategische sportcel 
Antwerpen Sportstad vzw - Breedtesport 
Antwerpen Sportstad vzw - Sportclubondersteuning 
Antwerpen Sportstad vzw - Sportclubondersteuning 
Buurtsport Antwerpen 
Schoolsport Antwerpen 
Algemeen Onderwijs Beleid 
OCMW Antwerpen - Vrije Tijd 
Dienst Vrije Tijd Antwerpen - Trajectbegeleiding 
Dienst Inburgering Antwerpen (Atlas) 
Dienst Samenleven Antwerpen - sociale interventie 
Provant - Sportconsulent G-sport 
Vlaamse Vereniging van Steden Gemeenten 

 

Tabel 2: respondenten praktijk 

Sportpraktijk Sport 
Turnkring De Hoop Turnen 
De Piranhas Zaalvoetbal 
Bulldogs Boksen 
Saïd Gym Thaiboksen 
Beerschot VAC Atletiek 
Zwemclub Zola Zwemmen 
Willibies basket Basketbal 
K Merksem AN SC Voetbal 
Buurtsport Damesturnen Turnen 
Buurtsport Fietsproject Fietsen 
Basketbalstimuleringsproject Basketbal 
School De Molen (Basketbalstimuleringsproject) Basketbal 
Jespo vzw Omnisport 
Let's Go Urban vzw Urban Sport 
Sport Na School Omnisport 
KRAS Sport Voetbal 
Recht-Op Jongeren Omnisport 
Protestants Sociaal Centrum Omnisport 
Gevangenis - Sportmonitoren De Rode Antraciet Omnisport 
LO Burchtse Weel (G-sport - mentale beperking) Voetbal 
Wapper (G-sport - fysieke beperking) Omnisport 
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Playing for Success (Schoolmotivatie) 
 

Tabel 3: respondenten ondersteunende organisaties 

Ondersteunende entiteiten 
De8 Antwerpse Integratiedienst 
Jeugd en Stad Antwerpen (JES) 
Samenlevingsopbouw (Racing Kiel) 
Diversiteitsmanager Deurne OB en K. Rapid AC 
Diversiteitsmanager Sparta Linkeroever 
Diversiteitsmanager en voorzitter MSC Ahlan 
Diversiteitsmanager Zola, Gembo, Willibies 
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8.2 Bijlage 2: aanwezigen en vragen focusgesprek Antwerpen 

Tabel 4: deelnemers focusgesprek 

Organisatie 
Stafmedewerker Sport en Jeugd bij VVSG 
PSC Open Huis vzw. Vereniging waar armen het woord nemen 
Sportclubondersteuning bij vzw Antwerpen Sportstad 
Algemeen Onderwijsbeleid 
Buurtsport Antwerpen 
Coördinator dienst Jeugdpreventie bij Antwerps stadsbedrijf ‘Samen Leven’ 
Samenlevingsopbouw 
Trajectbegeleider Inburgering / buurtsport 
Kras Jeugdwerk – Afdeling Sport 
Strategische cel van de vzw Antwerpen Sportstad 
Coördinatie team Sport en Welzijn de8 Antwerpse Integratiedienst 
Sportfunctionaris De Rode Antraciet (gevangenis Antwerpen) 
Vrije Universiteit Brussel (moderator) 
Vrije Universiteit Brussel (verslaggever) 
De Ambrassade / Vrije Universiteit Brussel (verslaggever) 

 

Het doel van het focusgesprek was de belangrijkste bevindingen bespreken uit het 
onderzoek te bespreken met enkele bevoorrechte getuigen uit verschillende professionele 
sectoren. Het gesprek werd op gang gebracht aan de hand van enkele open vragen: 

• Kan u vanuit uw ervaring deze bevindingen bevestigen? (ja / nee) 
o Zijn er verschillen? 
o Zijn er zaken die ontbreken? 

• Welk beleid is nodig? (omkadering, aanpakken, vorming, infrastructuur, 
samenwerking, … ) 

• Wiens verantwoordelijkheid is dit? 
o Is een sport-plus beleid een deel van het sportbeleid? 
o Heeft de stad hier een rol in? 
o Wie zijn de actoren hierin? 

• Monitoring en evaluatie 
o Is monitoring en evaluatie een noodzaak? 
o Wie is hiervoor verantwoordelijk? 
o Hoe moet dit worden gedaan? 
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8.3 Bijlage 3: geanalyseerde praktijken Europa 

Tabel 5: bekeken praktijken in Europa 

Praktijk Land Locatie 
FEFA Anderlecht België Brussel 
Tigers box club Salzgitter Duitsland Salzgitter 
Gemeinschaftserlebnis sport (GES) Duitsland Stuttgart 
Sport dans la Ville Frankrijk Lyon 
Boxing Beats Frankrijk Aubervilliers 
Emergence Frankrijk Le Havre 
Sportplusverenigingen Nederland Rotterdam 
Sport It in de wijk Nederland Nationaal 
Citysteward Nederland Rotterdam 
Street Games East-Birmingham Verenigd 

Koninkrijk 
East-Birmingham 

Positive Futures Verenigd 
Koninkrijk 

Nationaal 

Fight for Peace London Verenigd 
Koninkrijk 

Londen 

Sport, Integration, Qualification! 
(SIQ!) 

Oostenrijk Graz 

Get2Sport Denemarken Nationaal 
Academia Dos Champs Portugal Nationaal 

 

Tabel 6: bezochte praktijken in Europa 

Initiatief Locatie Organisatie 
Sportplus Rotterdam SportSupport 
  SportSupport 
Sport dans la Ville Lyon Sport dans la Ville 
Street Games East-Birmingham Birmingham Street Games EB / 

FITCAP 
  Street Games EB / 

FITCAP 
  Youth Service 
  City Council 
Sport, Integration, Qualification! Graz SIQ! 
  SIQ! 
  SIQ! 
  Styria Government 
  Styria Government 
  Styria Government 
  Youth Centre 
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8.4 Bijlage 4: programma Europese conferentie  

Het programma van de conferentie zag er als volgt uit:  

09.00 – 09.30  Registratie 

09.30 – 09.40  Verwelkoming door schepen voor sport Ludo Van Campenhout 

09.40 – 10.10  Sport-for-development: tactics are more important than strategy - Prof. 
Fred Coalter, Leeds Metropolitan University 

10.10 – 10.30  Looking at sport-plus practices in the city of Antwerp - Prof. Marc 
Theeboom, Vrije Universiteit Brussel 

10.30 – 10.45  Koffiepauze 

10.45 – 12.45  Inspirerende cases in Europa 

– Sport in metropolises - Patrick Manghelinckx, Jeugd en Stad 
– Why youngsters are the future - Sihame El Kaouakibi, Let’s Go 

Urban 
– Unlocking talents - Jesse De Preter, VICA en BX Brussels 
– Sport doesn’t exist in a vacuum anymore - Gert-Jan Lammens, 

Rotterdam SportSupport 
– Ripple effect - Alison O’Connell, Street Games East Birmingham 

(FITCAP)  
– Play, learn, succeed - Philippe Oddou, Sport dans la Ville 

12.45 – 13.45  Lunch 

13.45 – 14.55  Ronde tafels - deel 1 

14.55 – 15.10  Koffiepauze 

15.10 – 16.10  Ronde tafels - deel 2 

16.10 – 16.30 Plenaire afsluiter 

16.30 – 17.30  Netwerkreceptie 
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8.5 Bijlage 5: beschrijving 15 inspirerende sport-pluspraktijken binnen 
Europa en bijzonderheden 

1. FEFA Anderlecht België Brussel 

Het FEFA project (Football – Etude – Familles - Anderlecht) is een project voor jongeren in 
Kuregem. Het project biedt deze jongeren de mogelijkheid om voetbal te spelen in de 
kleuren van RSCA en daarnaast worden ze ook begeleid in hun schoolcarrière. De FEFA 
spitst zich toe op de sociale inschakeling en ontplooiing van jongeren via sport. Dankzij dit 
project kunnen 145 jongeren van 4,5 tot 19 jaar uit Kuregem en de rest van de gemeente 
officieel het paarswitte truitje dragen. Dit project bestaat uit drie onderdelen: voetbal, studie 
en gezin (Football, Etudes, Familles). Anderlecht wil jongeren van 6 tot 20 jaar met risico 
op schoolverlaten motiveren via voetbal. Voetbal: 145 jongeren spelen een 
voetbalcompetitie in de truitjes van RSC Anderlecht. Studie: elke jongere ingeschreven in 
het voetbalproject wordt ook intensief begeleid via een huiswerkklas in het atheneum. 
Gezin: ook het gezin van de deelnemers wordt sterk betrokken en krijgt administratieve en 
psychosociale ondersteuning. De sterkte van dit initiatief ligt in de link tussen vrije tijd, 
school en gezin. De deelnemers krijgen huiswerkbegeleiding en worden op die manier 
gestimuleerd ook te presteren op school. Verder wordt er ingezet op bijstand aan het hele 
gezin, zowel administratief als psychosociaal. De vzw telt drie partners: de gemeente, RSC 
Anderlecht en het Leonardo da Vinci-atheneum. Op organisatieniveau is deze praktijk 
opgenomen in de reguliere werking van RSC Anderlecht. De raad van bestuur van RSCA, 
waarin alle betrokken partijen zetelen, biedt gepaste ondersteuning. Er is een 
samenwerkingsverband tussen publieke (school en gemeente) en privé-instellingen 
(voetbalclub). Het project wordt dus breed gedragen, wat ervoor zorgt dat niet alles op de 
schouders van één partner terecht komt. Dit is de basis voor een duurzame 
samenwerking. Ook op het vlak van evaluatie is dit project een goed voorbeeld. Kwalitatief 
onderzoek gebeurt extern in samenwerking met onderzoekers van de VUB (afdeling 
criminologie en sociologie) en intern wordt gekeken naar de impact op de schoolresultaten 
van de deelnemers.  
http://www.anderlecht.be/veiligheid-preventie/preventie/fefa  

 

2. Tigers box club 
Salzgitter 

Duitsland Salzgitter 

Deze boksclub wil door sportbeoefening de jeugd van de straat houden. Dit initiatief biedt 4 
verschillende sporten aan. De sporten boksen, kickboksen, hip hop dance en kettlebell 
worden voornamelijk aan jongeren maar ook aan volwassenen aangeboden. Het sportluik 
wordt gecombineerd met een werking rond huistaakbegeleiding voor jongeren en met 
andere vrijetijdsactiviteiten. Dit project opgezet met de hulp van vrijwilligers waarbij een 
grote groep van jongeren zelf de gehele infrastructuur hebben moeten opbouwen samen 
met de trainer. Ook hier wordt de link tussen sport, onderwijs (huiswerkhulp) en vrije tijd 
(allerhande uitstappen) gemaakt. Ouders worden ook sterk betrokken. Andere sterkten zijn 
de geringe bijdrage van de leden en bijvoorbeeld de mogelijkheid om per maand te 
betalen. Op het vlak van organisatie is er een intersectorale samenwerking tussen sport, 
onderwijs, jeugdzorg en gemeente. Tigers Box Club heeft ook privésponsoring.  

http://bc-tigers-salzgitter.de.tl/ 
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3. Gemeinschaftserlebnis sport 
(GES) 

Duitsland Stuttgart 

Deze praktijk wil een antwoord bieden op de toenemende individualisering en verarming 
door een laagdrempelig, open, vrijwillig en gratis sportaanbod te voorzien voor kinderen 
vanaf 5 jaar van verschillende herkomst. Dit doen ze aan de hand van 5 pijlers: integratie, 
preventie, sociale competenties, informele vorming en gezondheid. Omdat de focus ligt op 
het ontdekken, biedt GES een verscheidenheid aan sporten aan op elk mogelijk moment 
en combineren ze dit met workshops en opleidingen. Sterkten van dit project zijn de 
laagdrempeligheid en de beperkte kosten (gratis). Dit initiatief werkt vanuit een duidelijke 
visie. Zo hanteren ze het concept van de open leerruimte voor jongeren waar ze zichzelf 
en hun wensen kunnen ontdekken door het aanbod van verschillende sporten. 
Uitzonderlijk is ook dat er een aanbod is op heel flexibele tijdstippen, bijvoorbeeld ’s nachts 
en ‘s avonds. Voor zij die het nodig achten, is er ook een geslachtsspecifiek aanbod. 
Organisatorisch worden de professionelen ondersteund door vrijwilligers, wat de 
duurzaamheid ten goede komt. Er is een stuurgroep waarin de drie sterkste partners 
zetelen, namelijk de school, de stad en de sportbond. Dit zorgt voor een sterke 
gedragenheid en een goede ondersteuning door de stad en de sportbond van Stuttgart. 
Verder wordt er samengewerkt met ongeveer 180 partners. Bijvoorbeeld de school, de 
stad, jeugdwerkingen, sportpartners en opvallend ook de politie. Ook hier is sprake van 
een sterke publiek-private samenwerking.  

http://www.gemeinschaftserlebnis-sport.de/n  
 

4. Sport dans la Ville Frankrijk Lyon 

Sport dans la Ville (SDLV) werd opgericht om een sportproject te creëren dat jongeren uit 
achtergestelde wijken kon helpen. De programma’s binnen SDLV gebruiken sport, in het 
bijzonder voetbal, basketbal en dans, om deelnemers aan te moedigen om antisociaal 
gedrag te vermijden en teamwerk, leiderschap en sociale integratie te waarderen. De 
organisatie focust op het werken met jongeren vanaf jonge leeftijd om hen die 
kernwaarden bij te brengen die hen zullen helpen om beter te integreren in de samenleving 
en hun kansen op tewerkstelling te vergroten. Sport dans la Ville werkt op basis van drie 
pijlers: sport, educatie en werk. Sport wordt naar de buurt gebracht via verschillende 
sportcentra. Deze praktijk werkt met een permanente ploeg van 35 werknemers. 
Sportcoaches werken intensief en in nauw contact samen met de jongeren en hun families. 
Er wordt gewerkt met een beloningsprogramma voor goed gedrag. Er is de mogelijkheid 
tot ondersteuning voor huiswerk en studies door een permanente ploeg van betaalde 
leerkrachten in de ‘leerbus’. Er worden educatieve ervaringen en werk- en 
ondernemingsopleidingen voor jonge mensen aangeboden in samenwerking met bedrijven 
en een businessschool. Er is ook een subprogramma dat zich toespitst op meisjes en een 
samenwerking met topsportclubs in het voetbal en het basketbal. Maar liefst 62% van de 
middelen zijn privaat (fondsen, bedrijven, evenementen) maar er is ook steun van de 
publieke (stads)structuren. Er is kwantitatieve opvolging van het aantal deelnemers en hun 
doorstromingstrajecten.  

http://www.sportdanslaville.com/  

 

5. Boxing Beats Frankrijk Aubervilliers 

Boxing Beats wil kansarme groepen (jongeren, vrouwen,...) terug hoop in het leven geven 
aan de hand van het promoten van een actieve leefstijl. Naast het boksen willen ze 
jongeren vanaf 10 jaar en jongvolwassenen bijstaan in hun schoolcarrière en latere 
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professionele carrière. Dit doen ze aan de hand van omkaderingsactiviteiten zoals 
huiswerkklassen op woensdagen en bedrijfsbezoeken. Het boksen wordt aangeboden op 
drie niveaus. Het goedkoopste programma is er voor beginners, waarin de focus vooral ligt 
op waarden. Verder is er een competitieprogramma en een programma voor volwassenen. 
Dit project gaat verder dan de link met school en heeft ook aandacht voor de toekomstige 
professionele carrière van de deelnemers. Zowel jeugd als volwassenen worden 
betrokken. Een belangrijke sterkte bij dit project zijn de omkaderingsactiviteiten. Zo is er 
huiswerkhulp en worden er bedrijfsbezoeken georganiseerd waarmee jongeren vervolgens 
creatief aan de slag gaan door het maken van een videoverslag. Op die manier wordt er 
gefocust op andere vaardigheden dan de puur sportieve. Door de focus op vrijwilligheid 
zijn er veel mogelijkheden voor de deelnemers om taken op zich te nemen. Dit project is 
mogelijk door een publiek-private samenwerking tussen de stad, sponsors en diverse 
stichtingen. Tenslotte is een oud bokskampioen de sterke figuur van dit initiatief, wat 
inspirerend kan werken voor jongeren.  

http://boxingbeats.net/  
 

6. Emergence Frankrijk Le Havre 

Emergence streeft naar sociale en professionele integratie van jongeren vanaf 8 jaar door 
middel van sport. Boksen kunnen de jongeren al doen vanaf 8 jaar, fitness en 
krachttraining pas vanaf 18 jaar. Het sportluik wordt gecombineerd met 5 pijlers: familie, 
instellingen, gezondheid , humanitaire hulp en werk. Bemiddeling tussen de families en de 
juiste instellingen en bedrijven staat centraal. Opvallend aan dit initiatief is een ouderraad 
met veel inspraak en verantwoordelijkheden. De ouders worden dus sterk geïntegreerd, zo 
nemen ze bijvoorbeeld ook deel aan de uitstappen. Er worden uitstappen georganiseerd 
naar andere organisaties om deze beter te leren kennen en er wordt ook gefocust op 
tewerkstelling aan de hand van bedrijfsbezoeken en intensieve begeleiding. Uniek is ook 
de mogelijkheid voor de deelnemers om ambassadeur te worden voor humanitaire acties. 
Met betrekking tot training worden workshops gehouden over allerhande thema’s, 
bijvoorbeeld over gezondheid en actief burgerschap. Ook organisatorisch staat dit project 
sterk. Het bestuur is goed uitgebouwd en ondersteunt de medewerkers die de 
dagdagelijkse taken op zich nemen. Ook hier vindt er een intersectorale samenwerking 
plaats. De stad is de hoofdpartner en er wordt samengewerkt met bedrijven met betrekking 
tot de jobcoaching.  

 http://www.emergence-asso.fr/  

 

7. Sportplusverenigingen Nederland Rotterdam 

Sportplus staat voor de inzet van sport als middel voor het bereiken van doelen op 
maatschappelijk vlak. Door samen te werken met partners uit verschillende sectoren, 
koppelen Rotterdam Sportsupport en de deelnemende verenigingen de kracht van sport 
aan vele maatschappelijke ambities. De ‘Sportplusverenigingen’ werken mee aan de 
doelstellingen van de stad Rotterdam. Dit doen zij aan de hand van vijf centrale thema’s: 
gezondheid, onderwijs, re-integratie en werk, sportparticipatie van bijzondere doelgroepen, 
veiligheid (vb. opvoedings- en opgroeiproblemen jeugdigen) via vitale en sterke 
sportverenigingen. De ondersteuningstrajecten worden verzorgd door sportplusadviseurs. 
Het sportplusprogramma is ingebed in het ruimere sportbeleid en maakt deel uit van de 
centrale beleidsobjectieven van de stad Rotterdam. Vrijwilligerswerk staat centraal binnnen 
de visie van het sportplusprogramma. Vrijwilligersondersteuning gebeurt als dusdanig via 
de sportverenigingen. Door een externe samenwerking met het Verwey-Joncker instituut 
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wordt aan monitoring en evaluatie gedaan. Een nadeel van het programma kan zijn dat de 
sportverenigingen vrij zijn om te bepalen op welke thema’s en doelgroepen zij intekenen. 
Dit zorgt ervoor dat moeilijker te bereiken doelstellingen en doelgroepen binnen bepaalde 
thema’s worden vermeden.  

 http://www.rotterdamsportsupport.nl/sportplus  

 

8. Sport It in de wijk Nederland Nationaal 

‘Sport It in de wijk’ zet sport in als middel om ‘overbelaste’ jongeren tussen 12 en 23 jaar te 
ondersteunen. Men wil deze jongeren laten kennismaken met verschillende sporten en op 
die manier ook andere competenties laten ontwikkelen. Gezien de meestal problematische 
situaties waarin de jongeren zich bevinden, wordt gefocust op intensieve en effectieve 
begeleiding van de jongeren naar de juiste instellingen. Naast het sporten worden de 
jongeren gecoacht op 7 domeinen: huis en gezin, financiën, opleiding, sociaal netwerk, 
vrije tijd, life style en werk. Voor elke jongere wordt bekeken welke specifieke zorg hij/zij 
nodig heeft. Sport wordt gecombineerd met coaching op 7 probleemdomeinen waarmee de 
jongeren kunnen geconfronteerd worden. Ook organisatorisch is dit project duidelijk: 
betaalde coaches ondersteunen vrijwillige sporttrainers. De coördinatie gebeurt door een 
sterke bovenlokale organisatie. Er wordt samengewerkt tussen de stad en de bovenlokale 
organisatie. Lokaal vindt er samenwerking plaats tussen sportdiensten, clubs en 
jeugdzorg. Op het vlak van evaluatie wil deze praktijk nieuwe kennis, werkwijzen en 
expertise ontwikkelen om de kwaliteit van de begeleiding van de deelnemers te 
verbeteren. De organisatie doet continu aan monitoring en evaluatie, ook kwalitatief. Zo is 
er een persoonlijk ontwikkelingsplan per deelnemer.  

http://www.clickf1.nl/aanbod/media-in-de-wijk/sport-it/65  
 

9. Citysteward Nederland Rotterdam 

Bij het project Citysteward draait het niet om de sport zelf, maar om de omkadering van 
professionele sportactiviteiten van voetbalclub Feyenoord en bij uitbreiding andere 
(topsport)clubs en -evenementen. Jongeren vanaf 18 jaar zonder werk of startkwalificaties 
worden via scholing, praktijkstages en intensieve begeleiding geactiveerd en vervolgens 
naar werk of een vervolgopleiding geleid. Door dit ‘werkleerconcept’ worden de 
deelnemers van de straat gehouden en wordt er toekomstperspectief gecreëerd. Bijzonder 
binnen deze praktijk is de link met stadsdoelstellingen, namelijk minder criminaliteit en 
overlast. De minder evidente doelgroep van 18- tot 27-jarigen is ook een sterkte van dit 
project wegens de moeilijkere bereikbaarheid van deze jongvolwassenen. Er is een sterke 
focus op het empoweren van de deelnemers. Op een efficiënte manier worden nieuwe 
vaardigheden aangereikt. Het sportieve luik wordt omkaderd door lesdagen en 
praktijkstages met de bedoeling richting startkwalificatie te gaan en kansen op een job te 
creëren. De deelnemers worden intensief begeleid en krijgen op het einde een erkend 
certificaat. Een grote stimulans voor deelname ligt in het feit dat een deel van de training 
plaatsvindt in het stadion van Feyenoord. Deze training wordt gegeven door docenten, al 
dan niet tegen vergoeding. Het initiatief wordt gedragen door een samenwerking tussen 
nationale voetbalbond, publieke partners (stad, scholen, arbeidsmarktadvies, politie, ...) 
maar ook door enkele privépartners. Ten slotte wordt er voor de evaluatie van het project 
samengewerkt met een universiteit en worden er factsheets uitgegeven (kwantitatief).  

http://www.citysteward.nl/  
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10. Street Games East-
Birmingham 

Verenigd Koninkrijk East-Birmingham 

‘StreetGames’ beschouwt sport als een katalysator voor sociale verandering in 
achtergestelde wijken. StreetGames opereert in achtergestelde wijken en brengt sport tot 
bij jongeren van 5 tot 24 jaar aan de deur via het ‘doorstep concept’. StreetGames wil de 
drempels wegwerken die vele jongeren van achtergestelde buurten ervan weerhouden om 
deel te nemen aan sport. Bij Doorstep Sport wordt sport dicht bij de leefomgeving van 
jongeren in achtergestelde wijken aangeboden op een laagdrempelige en sociaal-
pedagogische manier. Het project biedt jongeren niet enkel de kans om deel te nemen en 
hun fysieke en sociale vaardigheden te ontwikkelen maar ook de kans om 
sportkwalificaties te behalen en zo, eens gekwalificeerd, tewerkgesteld te worden door het 
project zelf en de lokale scholen. De doelstelling is om deel uit te maken van het 
gemeenschapsweefsel via sterkere en veiligere gemeenschappen, sociale actie en 
vrijwilligerswerk en een verbeterde gezondheid en welzijn. De groep van gekwalificeerde 
coaches en vrijwilligers komen allen van de lokale buurt en zijn rolmodellen voor de 
jongere jongeren die deelnemen, waarvan velen lage ambities hebben, weinig kwalificaties 
en met een risico om in de criminaliteit verzeild te geraken (of hier mogelijk al in zitten). 
Begeleiding en persoonlijke ontwikkeling is daarom een groot deel van het programma. 
StreetGames is een nationaal concept dat wordt gefinancierd door publieke en private 
partners. Op lokaal vlak kan dit concept worden overgenomen als een soort van franchise. 
StreetGames East-Birmingham wordt georganiseerd door FitCAP (Fitness In The 
Community Active Play). FitCAP werkt vooral rond ‘doorstep sport’ (zie hierboven) en ‘Us 
Girls’ (meisjeswerking). Het ‘Us Girls’ programma focust zich op het werken met meisjes. 
De basis van de begeleiding binnen StreetGames zijn jeugdwerkmethodes en outreachend 
werken. Jongeren worden toegeleid naar vrijwilligerswerk via het Young Volunteers 
programma (klusjes, vrijwilligerswerk en sportopleiding via de Training Academy). 
Bijzonder aan dit initiatief is een weldoordachte en vertrouwelijke samenwerking met de 
lokale politie in kader van het aanduiden van probleemwijken of -jongeren. Hoewel er een 
nationaal onderzoeksteam is van StreetGames zelf, is er geen systematische lokale 
monitoring en evaluatie die verder gaat dan het in kaart brengen van aanwezigheden en 
instroom naar vrijwilligerswerk of opleiding.  

http://www.streetgames.org/www/index.php  
https://www.facebook.com/fitcapcic  

 

11. Positive Futures Verenigd Koninkrijk Nationaal 

‘Positive Futures’ wil door sport en vrijetijdsactiviteiten jongeren van 10 tot 19 jaar met 
risico op antisociaal gedrag, drugsmisbruik en jeugdcriminaliteit op het rechte pad houden. 
Dit doen ze aan de hand van de volgende pijlers: engagement en opleiding, empowerment 
(via peer-monitoring), ondernemerschap en milieu. Via de vissport wil men jongeren 
milieubewust maken, ze van elkaar en van hun mentors laten leren, kennis laten maken 
met de bedrijfswereld aan de hand van cases en tenslotte de kans bieden een functie als 
vrijwilliger op te nemen. Opvallend bij Positive Futures is de unieke setting, namelijk 
vissen. Positive Futures werkt in een semiprofessionele setting. Het management en het 
operationeel team bestaan uit professionelen, die ondersteund worden door vrijwilligers. 
Samenwerking is er met de overheden, sportclubs, bovenlokale sociale organisaties, 
stichtingen en de politie. Evaluatie gebeurde oorspronkelijk op basis van nationale 
doelstellingen en wordt ondersteund door de organisatie op bovenlokaal niveau. Nu 
probeert men de organisatiedoelstellingen te linken aan doelstellingen van de stad of de 
gemeente. Ten slotte doen de deelnemers ook aan zelfevaluatie onder begeleiding van de 
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begeleiders om zelfreflectie te stimuleren.  

http://www.catch-22.org.uk/Service/Positive-Futures  
 

12. Fight for Peace London Verenigd Koninkrijk Londen 

‘Fight For Peace’ is er voor de moeilijkst bereikbare jongeren tussen 11 en 25 jaar die 
leven in de risicobuurten van Londen. De doelgroep is moeilijk te bereiken en is daarom 
een uitdaging. Men wil ervoor zorgen dat de jongere via sportbeoefening zijn/haar 
competenties ontdekt, die vervolgens volledig kan benutten en de kansen die men krijgt 
kan grijpen. Het project doet dit op basis van 5 pijlers: vechtsporten, educatie, arbeid, 
jeugdhulp en jeugdleiderschap. Het is een open club met vrije toegang, die ook andere 
lessen dan sport aanbiedt, de jongere voorbereidt op de arbeidsmarkt, steun biedt aan de 
hele familie aan de hand van infosessies en ten slotte de jongere zelf mee laat beslissen 
over de hele werking. Fight For Peace beweert te werken op een wetenschappelijk 
onderbouwde manier. Er wordt namelijk gewerkt vanuit de ‘theories of change’. Specifiek 
wordt gefocust op het verbeteren van het toekomstperspectief van risicojongeren met kans 
op deelname aan criminele activiteiten. Aan de hand van een toegenomen vertrouwen 
worden ze geholpen om kansen te grijpen. Organisatorisch is er een internationaal 
bovenlokaal bestuur. Lokaal wordt er samengewerkt met de stad, stichtingen, de 
boksfederatie, de loterij en ook privépartners. Een laatste sterkte zijn de zelf opgezette 
commerciële activiteiten. Zo wordt er kledij van Fight For Peace verkocht. Tenslotte vindt 
er continu persoonlijke evaluatie van deelnemers plaats.  

http://www.fightforpeace.net/metodologia  
 

13. Sport, Integration, Qualification! 
(SIQ!) 

Oostenrijk Graz 

SIQ! is een sociaal-integratief project voor jongeren met een vluchtelingenstatus of 
minderjarigen met een subsidiaire vluchtelingenstatus waarbij sport wordt gebruikt als een 
middel voor de integratie en kwalificatie van jongeren en adolescenten in de stad Graz en 
de provincie Stiermarken. De organisatie biedt sportmodules, toernooien, avontuurdagen 
en kijksport aan voor jongeren onder 18 jaar. Voor jongeren ouder dan 18 wordt er gewerkt 
rond professionele sportkwalificatie (bv. trainer, scheidsrechter). Jaarlijks wordt een 
vrijwilliger van het jaar gekozen. Daarnaast zorgt SIQ! voor de ondersteuning van een 
cricketclub met Afghaanse jongeren (Afghan Steiermark Cricket Club). De begeleiding 
gebeurt op een pedagogische manier en de medewerkers van het kleine team hebben een 
opleiding die hun in staat stelt te werken met deze doelgroep. Er wordt ook vanuit de 
organisatie actief gewerkt aan theorievorming rond sport en integratie en 
kennisuitwisseling met partners via workshops en lezingen. Er is jaarlijkse onzekerheid 
over de primaire fondsen van het Europees Fonds voor Vluchtelingen omdat dit jaarlijks 
aangevraagd dient te worden. Al zijn er ook nog gelden van de stad (integratie en sport) en 
kan SIQ! een locatie krijgen via sociale organisatie Caritas. Daarnaast is er geen 
systematische monitoring van het programma en deelnemers.  

http://www.caritas-steiermark.at/hilfe-einrichtungen/interkultur-sport/siq-sport-integration-
qualifikation/  

 

14. Get2Sport Denemarken Nationaal 

Het doel van Get2Sport is het versterken van wijken en sportclubs die zich focussen op het 
aanbieden van een sportaanbod voor 6 tot 16 jarigen in de 15 meest problematische en 
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sociaal benadeelde wijken van Denemarken. De vrijwilligers en trainers van de 
deelnemende clubs worden getraind door de professionele coaches van Get2Sports om te 
kunnen omgaan met de huidige sociale en culturele uitdagingen. Op die manier verkrijgen 
de bestuurders, trainers en vrijwilligers de tools om deze problemen aan te pakken en de 
wijken waarin ze actief zijn positief te kunnen stimuleren. Get2Sports wil via een 
professionele structuur vrijwillige sportclubs ondersteunen om zo de buurten waar de 
sportclubs zich bevinden te verbeteren. De vrijwilligers worden getraind zodat ze de 
huidige sociale en culturele problemen kennen en vooral dat ze hier ook mee omkunnen. 
Door deze ondersteuning wordt de vrijwilligers ontlast. Get2Sports wordt georganiseerd 
vanuit het Nationaal Olympisch Comité van Denemarken in samenwerking met de 
nationale sportfederaties, wat een sterke basis vormt. Er zijn nauwe banden met de 
sociaal werkers van de betrokken buurten. Middelen worden verkregen van drie 
verschillende ministeries: sociale zaken, cultuur en integratie. Dit betekent dat het project 
gedragen wordt vanuit verschillende hoeken, wat de duurzaamheid ten goede komt. Ten 
slotte is er continue zelfevaluatie van de deelnemende sportclubs op basis van 
vooropgestelde doelen.  

http://www.get2sport.dk/  

 

15. Academia Dos Champs Portugal Lissabon 

‘Academia Dos Champs’ gebruikt tennis als middel voor zelfontplooiing en voor het 
aanscherpen van sociale vaardigheden van alle jongeren in de buitenwijken van Lissabon. 
De centra van de academie bevinden zich in moeilijke wijken aan de rand van de 
hoofdstad. Door sportbeoefening wil de academie kansen creëren om persoonlijke en 
sociale beperkingen te overwinnen en mogelijkheden bieden waardoor elke jongere een 
beter, gezonder, uitdagender en vooral een gelukkiger leven kan leiden. Academia Dos 
Champs slaagt erin tennis als elitesport te verbreden naar een sport die ook door 
kwetsbare jongeren kan worden beoefend. Deze jongeren worden empowered met als 
uitgangspunt het algemene welzijn van de jongere te verbeteren. De focus ligt op de 
persoonlijke en sociale ontwikkeling van de deelnemers. Naast tennislessen en –kampen 
zijn er ook uitwisselingsprogramma's met andere vergelijkbare instellingen, workshops en 
opleidingen tot professioneel tennisser, coach, referee, ballenjongen en –meisjes, 
racketbespanner, … met de bedoeling dat deelnemers op termijn een functie binnen het 
project of de bredere tenniswereld kunnen opnemen. De academie organiseert ook 
tenniskampen in de vakanties, wat wil zeggen dat intensieve begeleiding het hele jaar door 
mogelijk is. De academie wil de jongere ook naar de partners toeleiden in kader van 
ervaring en tewerkstelling via een ‘outplacement strategie’. Met betrekking tot de middelen 
is er samenwerking tussen de gemeente waar de tennisacademie gevestigd is, de 
tennisfederatie en met verschillende fondsen en privépartners. Verder worden, om aan 
voldoende middelen te komen, ook producten verkocht. Tenslotte wordt er op het niveau 
van de deelnemers aan kwalitatieve evaluatie en monitoring gedaan met focus op de 
schoolprestaties en gedrag.  

http://academiadoschamps.org/nucleos_ENG.html  
 

 


