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Buurtsport Benchmark, 2014, ISB

Recente bevraging: centrale bouwstenen, o.a. 
- buurtgericht
- via sport werken aan niet-sportdoelstellingen
- laagdrempelig beweeg-initiatief



De kiem van het onderzoek
• Jarenlange afstemming en contact tussen VUB, 

ISB en het buurtsportmiddenveld 

 Publicatie: Sporten om de hoek (2006)

 Onderzoek: Street Action project (2012)

• Benchmark Buurtsport

 0-meting in 2014 

 67 steden en gemeenten



Benchmark Buurtsport

• Maakten nog nooit gebruik van de methodiek Buurtsport

• 213 steden en gemeenten in Vlaanderen

• Belangrijkste redenen

• Geen beleidskeuze vanuit het bestuur: 48%

• Ontbreken van de nodige kennis en expertise binnen de sportdienst: 
12%



Benchmark Buurtsport

• Specifieke doelstellingen van een buurtgericht sportaanbod (n=55)

• Persoonlijke ontwikkeling: 81%

• Gezondheid en gezonde levensstijl: 80% 

• Sociale cohesie: 91%

• De meerderheid van de werkingen geeft aan dat zij het gevoel hebben in hun 
opzet te slagen MAAR tegelijk geeft de meerderheid aan dat ze niet in staat 
zijn om het effect hiervan te meten 

• Aanzet voor het opzetten van een grootschalig onderzoek ter ondersteuning van 
de praktijk



CATCH team

Onderzoeksteam

Implementatiepartner



Onderzoeksteam

Marc Theeboom (coördinatie) - Rein Haudenhuyse - Hebe Schaillée  

Jikkemien Vertonghen - Pieter Debognies

Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek  
Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg
(Onderzoeksgroep ‘Sociale ongelijkheid in de gezondheidszorg’) 

Rudi Roose - Lieve Bradt - Shana Sabbe 
Sara Willems - Emelien Lauwerier - Eva Steenberghs



Internationale klankbordgroep

Fred Coalter 
(Leeds Beckett University – UK)

Guy Kegels 
(Universiteit Antwerpen – B)

Christian Kjeldsen 
(Aarhus University – DK)

Ramon Spaaij 
(Victoria University – AUS)

Rol:

wetenschappelijke feedback op het onderzoek (minimaal 3 bijeenkomsten)



Implementatiepartner

Piet Van der Sypt (0,5 FTE) 
Rol:

praktische organisatie van de ‘buurtsportlabs’; uitwerking valorisatie; buurtsportbenchmark; 
verdere kennisverspreiding en ondersteuning na afloop CATCH; website & sociale media 



22 organisaties/instanties

18 buurtsportwerkingen

Rol:

reflectie m.b.t. valorisatie (strategieën, doelstellingen, producten, activiteiten) en input 
voor onderzoekers

Sociale gebruikers







Wetenschappelijke onderzoeksvraag

Wat zijn de werkzame mechanismen en 
faciliterende voorwaarden in buurtsportinitiatieven 

die kunnen bijdragen tot het bevorderen van sociale 
inclusie voor jongeren in maatschappelijk kwetsbare 

situaties?



3 centrale thema’s

1. Persoonlijke ontwikkeling

2. Gezondheid

3. Sociale cohesie



Effect?



Wat en hoe?



Fase 1

‘slimmer worden’

Fase 2

‘toepassen en meten van 
wat we geleerd hebben’



Fase 1

• 3x3 buurtsportinitiatieven = ontrafelen van 
programmatheorieën a.d.h.v. een kwalitatieve 
onderzoeksbenadering





• Werken programma’s? 
• Eenvoudig te beantwoorden vraag in een duidelijk 

afgebakende interventie (‘labosetting’).
•MAAR sociale programma’s zijn per definitie complex en 

leiden tot inconsistente resultaten (niets werkt hetzelfde 
voor alle deelnemers)

• Daarom:  hoe, voor wie en onder welke omstandigheden 
heeft iets (niet) gewerkt? 

21

‘Realist evaluation’



Realistische evaluatie: C, M & O

CONTEXT MECHANISM OUTCOME



Centraal in realistische 
evaluatiebenadering

Samenvoegen van de puzzelstukjes van C, M en O

 Programmatheorie



1 januari 2016

Inleefperiode 1.0 (179u)

Interviews partners (30) 
coördinatoren (25)                        

en sportcoaches (27)

Inleefperiode 2.0 (140u)

Interviews met deelnemers (59)

Focusgroepen (8)

Community sport lab

F
A

S
E

 1
 =

 S
L

IM
M

E
R

 W
O

R
D

E
N



1. Buurtsport als middel

Werken aan wegwerken van structurele ongelijkheid 
(armoede, exclusie)

voor allen een trigger voor hun aanbod                             
maar bestrijding ervan geen doel



2. Dé buurtsportpraktijk bestaat niet

Grote diversiteit in: 

•Conceptualisering van de drie centrale thema’s

• Expliciet inzetten op de uitkomsten

•Rol van sport is zeer verschillend

• Een aantrekkingsmiddel maar het gebruik t.a.v. de 
doelstellingen is zeer verschillend



3. Opmaken van een programmatheorie: 
leerrijk … maar niet eenvoudig

• Vaak niet evident om te expliciteren wat men zelf doet en 
waarom men dit doet (‘spiegel’) 

• 27-28/11/2017: workshops ‘ontwikkelen van de eigen 
programmatheorie’
• Schrijf je gratis in via: www.buurtsport.vlaanderen/catch



4. Gemeenschappelijke kenmerken

Transfereerbaarheid van de mechanismen:

•over de werkingen heen 

•over de drie thema’s heen 

“families of mechanisms, not families of programmes”



Fase 2

Kennis uit fase 1 als opstap naar fase 2 
• Programmatheorieën
• Meten (vragenlijst) en toepassen 

(interventies) van wat we geleerd hebben



Utilisatiedoelstellingen van CATCH

Toepasbaar maken van gegenereerde inzichten en ter 
beschikking stellen voor het werkveld

 Ontwikkelen van valorisatietools: vb. QuickScan

 Centrale verzamelpunt voor de valorisatietools: Buurtsport 
kennisplatform

 Buurtsport Kennisplatform


