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Buurtsport - Kansengroepen
Tijdens de plenaire zitting van woensdag 29 november werd een debat gehouden over
‘sport als onderdeel van het Vlaamse integratiebeleid’. Aanleiding daarvoor waren de
resultaten van een onderzoek dat De Morgen op vrijdag 24 november publiceerde
waaruit bleek dat in 36% van de clubs niet één lid met een migratieachtergrond actief is.
Verschillende factoren kunnen hier een rol in spelen; onder andere het geografische
aspect, want niet in elke Vlaamse dorpskern is het een evidentie om plots een
multiculturele club te vormen.
Professor Scheerder beweert dat Vlamingen met migratieachtergrond vooral hun gading
vinden in buurtgebonden initiatieven. Zo kom ik al snel uit bij mijn schriftelijke vraag nr.
652 van 18 juli 2016 waarin ik naar het project Buurtsport informeerde. In dat project
zet men immers in op het aantrekken van specifieke doelgroepen zoals enerzijds
jongeren met een divers etnisch-culturele achtergrond en anderzijds ook jongeren die
leven in armoede.
Eind 2014 werd in het kader van de benchmark Buurtsport een bevraging georganiseerd
bij alle 308 Vlaamse gemeenten met de vraag of ze al dan niet een buurtsportaanbod
hadden. Slechts 1 op 5 antwoordde toen positief. Men zag er vooral de noodzaak niet van
in. Nochtans werden in de gemeenten waar men het wel organiseert gemiddeld 591
jongeren bereikt waarvan naar schatting 55% tot een sociale kansengroep zou behoren.
In mijn schriftelijke vraag nr. 652 van 18 juli 2016 polste ik naar de vooruitgang sinds de
0-meting in 2014. De minister antwoordde toen dat er een 1-meting eind 2016 gepland
stond waarvan de resultaten tijdens het voorjaar 2017 verwacht zouden worden.
Met het recente onderzoek en het debat van 29 november in het achterhoofd wil ik dan
ook graag volgende vragen.
1. Wat zijn de resultaten van deze 1-meting? Zijn er nieuwe gemeenten bijgekomen die
vandaag buurtsport aanbieden? Of zijn er ook gemeenten die sindsdien afgehaakt
hebben? Graag kreeg ik een lijst van alle betrokken gemeenten per provincie, op te
splitsen in deelname sinds 0-meting en 1-meting.
2. Heeft de minister er zicht op of er vandaag meer kansarme jongeren bereikt worden
dan de 16.885 bij de 0-meting?

3. In het antwoord op mijn vraag nr. 652 maakte de minister ook melding van wat er
sinds 2014 al plaatsvond om Buurtsport verder te stimuleren. De minister vermeldde
ook een aanbod door ISB in Limburg en West-Vlaanderen en een sessie op de
‘Trefdag Sportparticipatie’ in Sint-Niklaas.
Welke resultaten leverde dit tot nog toe op en welke conclusies worden daaraan
verbonden?
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1.

De 1-meting inzake buurtsport werd door het Expertisecentrum Buurtsport (ISB)
uitgevoerd in de eerste helft van 2017.
Deze bevraging m.b.t. het jaar 2016 leverde volgende resultaten op:
- 74 gemeenten (24%) hanteren de methodiek buurtsport.
- 18 nieuwe gemeenten doen aan buurtsport maar 9 bestaande gemeenten vielen
af. Dus er zijn netto 9 gemeenten meer dan in 2014.
- 24 nieuwe gemeenten geven aan concrete plannen te hebben om buurtsport op te
starten.
- 34 gemeenten hebben, in tegenstelling tot vroeger, geen buurtsportaanbod meer
- 200 gemeenten hebben nog nooit een buurtsportaanbod gehad.

Lijst van participerende gemeenten: zie bijlage
Meer
resultaten
staan
in
volgend
artikel
over
http://isb.colo.ba.be/iguana/www.main.cls?surl=search#RecordId=2.11876

buurtsport:

2.

Er is een evolutie merkbaar dat buurtsport meer en meer ingezet wordt voor het
bereiken van kansengroepen of om niet-sportdoelstellingen te bereiken.
Bij 89% van de buurtsportaanbieders zijn dit de doelstellingen.
Bij 82% is er specifieke aandacht om mensen in armoede te bereiken (stijging =
14%) en 73% richt zich specifiek tot de groep van mensen met een ethnischculturele diverse achtergrond (stijging = 15%).
Bij de meting in 2016 werd geen verwerking gedaan van de verhouding tussen de
deelname van kansarme jongeren en het aantal effectieve deelnemers. In de 2meting, op basis van cijfers 31/12/2018, zal hier wel een verwerking van gemaakt
worden.

3.

Zoals blijkt uit de cijfers van de 1-meting leiden o.a. de initiatieven van het
Expertisecentrum Buurtsport tot een stijging van het aantal gemeenten met
buurtsportaanbod.
Belangrijke evoluties zijn:
- een stijging binnen elke socio-economische subcategorie inzake gemeenten
(uitgezonderd toeristische gemeenten)
- het begin van buurtsportwerking in 5 gemeenten met minder dan 10.000
inwoners
- Limburg is de grootste buurtsportprovincie met 31% steden en gemeenten.
- succesfactoren:
inbedding
van
buurtsport
in
het
lokale
beleid
en
samenwerkingsverbanden.
De werking van het Expertisecentrum Buurtsport wordt structureel gesubsidieerd
door Sport Vlaanderen; bepaalde onderzoeken worden bijkomend projectmatig
ondersteund o.a. vanuit de Vlaamse overheid.
Voornaamste initiatieven in het kader van buurtsport:
- Bouwstenen buurtsport (visietool/2016-2017)
- Publieke ruimte en buurtsport (workshops en boek/2016)
- Goede voorbeelden gemeenten (artikels tijdschrift ISB)
- Start to Buurtsport (infografic, begeleidingstraject/2015-2016)
- Street action (Coca Cola foundation/2012-2015)

-

Trefdag Buurtsport (opleidingsdag en ervaringsuitwisseling/2016-2018)
Zomertreffen Buurtsport (opleidingsdag/2016-2017)
Buurtsport op papier binnen beleid (opleiding/2015-2016-2017)
Cursus bewegingsanimator (i.f.v. buurtsportteam/continu)
Buurtsportlogo (2017)
Faciliteren van de participatie van minderkansrijke kinderen en jongeren aan en
door buurtsport te bevorderen, in een sport- en beweegvriendelijke publieke
ruimte en open sportinfrastructuur voor iedereen (project Kics/2017)
- Sport binnen WIJ-trajecten (project VDAB/2015-2016)
- CATCH-project (project VLAIO – ondersteuning onderzoek/):
Voor meer informatie over deze initiatieven kan u de website van het Expertisecentrum
Buurtsport
raadplegen
op
http://www.isbvzw.be/nl/557/navigation/557/buurtsport.html
Tevens kan u via de website jaarlijks alle activiteiten van ISB en het
Expertisecentrum
Buurtsport
raadplegen
in
het
jaarverslag
van
ISB:
http://www.isbvzw.be/nl/477/collections/465/over-isb.html
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