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Sportparticipatie  -  Social sportcoach

In het Ondernemingsplan 2017 van Sport Vlaanderen lezen we dat de stad Oostende een 
social sportcoach heeft aangesteld. 

De social sportcoach heeft twee taken. Enerzijds is het de bedoeling dat de social 
sportcoach kansarme kinderen en jongeren begeleidt om de weg te vinden naar het 
lokale sportaanbod. Anderzijds zal hij of zij ook instaan voor een analyse van de 
sportparticipatie van de kansarme deelnemers. Op die manier kan er gemonitord worden 
wat het profiel van de deelnemer is, wat de redenen zijn waarom de jongeren de weg 
niet vinden naar de lokale sportclubs of waarom ze afhaken.

1. Hoeveel kinderen en jongeren worden momenteel begeleid door de social sportcoach 
in Oostende? Werd er een doelstelling vooropgesteld van het aantal kinderen en 
jongeren dat men wil bereiken?  

2. Wat is de verdere timing van de analyse van de social sportcoach in Oostende 
omtrent de sportparticipatie van kansarme deelnemers? Wordt een soortgelijke 
analyse in andere steden gemaakt? 

3. Zijn er in andere steden social sportcoaches aan het werk? 

Zo ja, worden zij ondersteund door Vlaanderen? Kan de minister een overzicht geven 
van de steden waar een social sportcoach aan de slag is? 

Zo neen, is het de bedoeling om ook in andere steden social sportcoaches aan te 
stellen? 
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1. De doelstelling van het Sportkans-project is om jaarlijks minimum 650 kansarme 
jongeren naar het lokale sportaanbod toe te leiden. Tijdens het sportseizoen 2016-
2017 werd een potentieel van 1239 gedetecteerd. Dit gebeurde via De Wegwijzer, 
een Open Huis waar iedereen met vragen over onderwijs en vrije tijd terecht kan. De 
aandacht gaat in het bijzonder uit naar gezinnen met een laag inkomen. Via 
Sportkans zijn er nu al 678 jongeren in de lokale sportclub ingeschreven. Het is de 
taak van de social sportcoach dat deze ingeschreven jongeren effectief blijven 
sporten en om na te gaan waarom een aantal jongeren uiteindelijk toch niet kiezen 
voor het sportaanbod of afhaken tijdens het sportseizoen. Sportclubs, gezinnen en 
deelnemers worden eveneens begeleid wanneer er zich in de sportclub problemen 
voordoen.

2. In 2017 wordt een bevraging georganiseerd bij de Sportkans-verantwoordelijke van 
de lokale sportclubs, de trainers en de ouders van de sportkans-deelnemers. De 
bevragingen focussen niet alleen op de redenen waarom Sportkans-deelnemers 
afhaken, maar gaan ook na hoe de betrokkenen het project Sportkans ervaren en 
evalueren.
Op basis van deze analyse wordt een actieplan opgesteld om het Sportkans project 
bij te sturen en om (potentiële) afhakers beter te ondersteunen en te begeleiden. 
Het project Sociale Sportcoach loopt enkel in Oostende. Soortgelijke analyses in 
andere steden kunnen niet gemaakt worden.

3. Één van de meeste gelijkaardige voorbeelden is het Team Vrije Tijd van de stad 
Antwerpen. Mijn administratie heeft geen globaal overzicht van steden en gemeenten 
die investeren in social sportcoaches of gelijkaardige initiatieven. Ik wacht de 
resultaten van het project in Oostende af vooraleer verdere beslissingen te nemen. 


