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1 Management-samenvatting  

Evoluties in de samenleving tijdens de 21ste eeuw hebben geleid tot een grotere kloof tussen arm en 
rijk, een grotere sociale diversiteit en een afname van de scoiale cohesie in onze huidige 
maatschappij. Deze evoluties gaan gepaard met enkele van de belangrijkste problemen voor de 
sport-, sociale, gezondheids- en andere sectoren. Het zijn multidimensionale problemen die niet 
opgelost kunnen worden door één sector of organisatie alleen, maar een geïntegreerde aanpak 
vereisen. Naast deze gemeenschappelijke problemen biedt de samenwerking tussen de sport-, 
sociale en gezondheidsactoren ook potentiële gemeenschappelijke en maatschappelijke oplossingen: 
sport kan immers fungeren als een aantrekkingspool voor kwetsbare doelgroepen en kan tevens 
leiden tot een verbeterde fysieke fitheid, mentaal welzijn en sociale cohesie. Mits samenwerking 
tussen de verschillende sectoren is gebleken dat kwetsbare doelgroepen beter bereikt kunnen 
worden en dit de sportparticipatie kan verhogen. Hoewel een samenwerking tussen deze 
organisaties logisch lijkt, blijkt dat dit in praktijk niet altijd het geval is. Vandaar dat we in dit 
onderzoek inzichten wensen aan te reiken om te komen tot een verbeterde samenwerking tussen 
deze sectoren. In functie van dit opzet werd buurtsport onderzocht. Buurtsport werkt nauw samen 
met zowel de sport-, gezondheids-, sociale, jeugd-, en cultuurorganisaties in de buurt. Het hoofddoel 
van buurtsport is het verlagen van drempels en het stimuleren van sport voor iedereen in de buurt 
met speciale aandacht voor kwetsbare doelgroepen om blijvend te sporten. Buurtsport gebruikt 
sport ook als middel om de sociale cohesie te versterken en gezondheid te promoten. In totaal 
werden drie studies uitgevoerd, met als doel te beantwoorden hoe er beter intersectoraal kan 
worden samengewerkt in een sportcontext. 
 
Een eerste studie bestudeerde de relaties tussen sportparticipatie, fysieke activiteit (zowel actief 
transport, als tijdens huishoudstaken, tijdens werk, tijdens de vrije tijd), sociaal kapitaal (maat voor 
de sociale cohesie en vertrouwen in de buurt/maatschappij) en mentaal welzijn. Deze relaties 
vormen vaak de argumentatie om intersectoraal samen te werken met de sportsector. Resultaten 
geven aan dat sportparticipatie gerelateerd is aan een beter mentaal welzijn, maar niet aan een 
hoger sociaal kapitaal. Om sociaal kapitaal te genereren door sport, is de context van het sporten 
belangrijk. Sociaal kapitaal wordt immers enkel gegenereerd als er gesport wordt samen met  
vrienden, buren of familie. Een hoger sociaal kapitaal is gelinkt aan beter mentaal welzijn en heeft 
ook deels een verband met meer fysieke activiteit. Er kon geen relatie gevonden worden tussen 
fysieke activiteit en mentaal welzijn. De resultaten van deze studie tonen aan dat het 
samenbrengen van buren door middel van sport op verschillende manieren effect heeft. 
 
Een tweede studie onderzocht of er in wijken met buurtsportinitiatieven meer gesport wordt, en of 
dit ook een gevolg heeft voor het sociaal kapitaal, de fysieke activiteit en het mentaal welzijn. 
Resultaten geven weer dat volwassen uit buurtsportwijken significant meer sporten dan volwassen 
uit controlewijken. 61.3% van de inwoners van buurtsportwijken gaven aan te sporten ten opzichte 
van 42.4% in de controlewijken. De respondenten uit buurtsportwijken gaven aan ook 96 minuten 
meer aan sport per week te doen dan in controlewijken. Ook de participatie in sportclubs in 
buurtsportwijken was significant hoger (16.2%) in vergelijking met de participatie van volwassenen in 
controlewijken (6.59%) en zelf met het gemiddelde van volwassenen in België (10.9%). Dit was in het 
bijzonder zo voor kwetsbare doelgroepen als etnisch culturele minderheden en lagere sociale 
klassen. Ter illustratie, in buurtsportwijken sport 46.2% van vrouwen met etnische afkomst uit de 
lage sociale klasse, terwijl in controlewijken slechts 10% van hen sport. 
Wat fysieke activiteit betreft waren volwassen uit buurtsportwijken ongeveer 50% meer fysiek actief 
dan volwassen uit controlewijken. Er werden echter geen verschillen gevonden voor sociaal kapitaal 
en mentaal welzijn.  
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Een laatste studie had als opzet het onderzoeken van de processen die aan de basis liggen van de 
resultaten tussen buurtsport, sportparticipatie, fysieke activiteit, sociaal kapitaal en mentaal welzijn. 
Hierbij ligt de focus vooral op hoe er beter kan worden samengewerkt tussen de verschillende 
sectoren. De bevindingen van de studies toonden aan dat het cruciaal is dat er in de buurt een 
organisatie aanwezig is die bruggen vormt tussen sportorganisaties enerzijds en gezondheids-, 
sociale, cultuur- en jeugdorganisaties anderzijds. Dit laat toe dat de sportorganisaties de kwetsbare 
doelgroepen beter kunnen bereiken en dat de andere organisaties een sportaanbod hebben dat 
aangepast is aan de noden van de doelgroep. Buurtsport vult op deze manier een hiaat in het 
sportlandschap. Buurtsport werkt in de eerste plaats versterkend voor de aanwezige organisaties in 
de buurt en slaagt erin een meerwaarde te zijn voor de organisaties en de inwoners in de buurt en 
dat met behulp van verschillende strategieën. Wat medewerkers betreft, blijkt een mix van sport en 
sociale werkers de beste combinatie om de doelstellingen van buurtsport te verwezenlijken. Eén van 
de belangrijke redenen waarom het succes van buurtsport in Antwerpen duurzaam blijft, is omdat de 
sportorganisaties die openstaan voor het ontvangen van kwetsbare doelgroepen zowel extra 
financiële, culturele als organisatorische assistentie krijgen.  
 
Ten slotte werden ook de kritische succesfactoren van samenwerkingsverbanden in een sportcontext 
geïdentificeerd volgens de theorie van ‘community capacity building’. Concreet werd in de context 
van buurtsport onderzocht welke factoren belangrijk zijn bij het samenwerken om capaciteit te 
creëren op het niveau van de (1) individuele medewerkers (meer kennis) (2) de organisatie (meer 
middelen) en (3) het volledige netwerk (uitbreiden en versterken netwerk).  
 (1) Om meer kennis te delen tussen de medewerkers in de samenwerking moeten organisaties het 
proces evalueren van hun gemeenschappelijke activiteiten en vertrouwen in elkaar hebben. Dit 
vertrouwen kan gestimuleerd worden door het etaleren van een open houding ten opzichte van 
partners, te waken over de duidelijkheid van taken en afspraken in de samenwerking, te zoeken naar 
de manieren waarop de eigen organisatie een meerwaarde kan zijn voor de partners en in te zien dat 
er niet onmiddellijk resultaten mogen worden verwacht. Het creëren van vertrouwen en het delen 
van kennis vergen immers tijd. (2) Om meer middelen en steun te verkrijgen, is het van belang om 
wederzijdse verbondenheid te creëren met de partners en steun te bekomen bij de beleidsmakers. 
Deze beleidsmakers kunnen positief beïnvloed worden door getuigenissen van partners die openlijk 
de meerwaarde aangeven van de samenwerking en door meetbare resultaten die objectief de 
waarde van de eigen organisatie aantonen. (3) Om het netwerk te versterken en uit te breiden moet 
de organisatie zorgen dat ze beschikt over unieke expertise die verenigbaar en complementair is met 
de expertise van andere organisaties en diversifieert in het eigen aanbod. Op die manier krijgt ze 
verschillende aanknopingspunten met andere organisaties en kunnen andere organisaties overtuigd 
worden van de meerwaarde van de samenwerking.   
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2 Engelstalige samenvatting 

Societal changes in the 21st century have led to social polarisation, individualization and social 
diversity. These changes cause multidimensional problems for  sport, social, health and other sector 
which cannot be handled by a single organization alone and call for an integrated approach. Although 
partnership interactions between the sport, health, social and other partners seems logic, they have 
also proven to be difficult. The present thesis therefore focuses on providing better insights on how 
these sectors can better collaborate together, studying a community sport development program 
which interacts closely with the sport, health, social and other organizations. The main aims of our 
research were threefold: a first aim was to provide insight into the interrelation of sport 
participation, physical activity, social capital and mental health. Second, we examined associations of 
the community sport development program with sport, social and health outcomes. A third aim was 
to identify the key success factors of these cross-sector partnerships and to refine our understanding 
of what works for whom in which circumstances to promote sport, social and health outcomes.  
 
For the first aim, results shows that sport participation is  associated with better mental health but 
not with social capital. Social capital is only generated when individuals indicate to sport together 
with friends or family. Social capital is linked with higher levels of mental health and is partially 
related to higher levels of physical activity. No relation was found between physical activity and 
mental health. Results of this study imply that supporting initiatives aiming at bringing the neighbors 
together for instance with sport might have beneficial effects on a multitude of outcomes. 
 
Concerning the second aim, analysis reveals that adults from program communities are engaged in 
significantly more sport and in more physical activity than their counterparts living in control 
communities. Sport participation of respondents in program communities was 61.3% whereas in 
control communities this was only 42.4%. Furthermore individuals participated on average 96 
minutes longer than in control communities. The same relation was found for the disadvantaged 
target groups. Moreover, participation in sport clubs is also significantly higher for adults in program 
communities (16.2%) compared to that of adults of  control communities (6.59%) and the average of 
adults in Belgium (10.9%). However, no differences were found for social capital and mental health 
between the respondents of the different communities. 
 
Results of the studies addressing the third research aim bring forth that for the context of sport 
promotion it is crucial to have an organization that acts as a conduit of knowledge to bridge cultural 
differences between sports organisations on the one hand and health, social, culture and youth 
organisations on the other hand. Sports organizations open for disadvantaged target groups must be 
aided with organizational and financial capacity to take up their inclusive role in order to be 
sustainable. To be able to leverage social capital and mental health through sport activities social, 
health and other organizations would need to be even more involved and use a positive 
development approach to be effective. To deliver community sport development programs a mixed 
staff of social workers, physical educators and educated people coming from the disadvantaged 
target group is  probably  more  effective  in  delivering  CSDP’s. Furthermore key success factors to build 
capacity at different levels were identified: (1) at the practitioner level more knowledge is gained 
between organizations who evaluate their mutual activities during the process, and who foster 
mutual trust by having an open attitude towards the partners, having clarity about their role in the 
partnership, looking for opportunities in the environment and by understanding that fostering trust 
does not happen overnight, but takes time to be built; (2) at the organisational level, partners need 
to create interdependence between each other and build support from policy by getting support 
from other partners and having objective metrics that prove their value; (3) at the partnership level, 
organisations need to fit their complementary skills, diversify their activities and create credibility by 
delivering added value which takes time to be created. 
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3 Inleiding  

Het sportbeleid in de meeste landen  beslaat   ruwweg   twee  hoofdthema’s:  Topsport  en  Sport  Voor  
Allen. Dit onderzoek focust op het Sport-Voor-Allen-beleidsdomein. Het hoofddoel van dit  
beleidsdomein bestaat eruit iedereen aan te zetten om meer te sporten. De laatste 50 jaar is de 
algemene sportparticipatie enorm gestegen en is sport uitgegroeid tot de populairste 
vrijetijdsactiviteit (Hooghe 2003). Nochtans is de hoofddoelstelling van de Sport-Voor-Allen beweging 
nog niet volledig gerealiseerd. Recente onderzoeken naar sportparticipatie geven aan dat 56% van de 
Vlaamse volwassenen (18-56jaar) wekelijks sport (Lievens and Waege 2011).  Van de 44% van de 
bevolking die niet wekelijks sport, zien we dat vooral vrouwen, ouderen, etnisch culturele 
minderheden en kansarmen minder sporten (Crespo, Smit et al. 2000; Van Tuyckom and Scheerder 
2010). Het bereiken van deze kansarmen en etnisch culturele minderheden is één van de grootste 
uitdagingen voor sportorganisaties, sportdiensten en overheden in functie van de realisatie van de 
doelstellingen van het Sport-Voor-Allen beleid.  
 
De vaststelling dat deze doelgroepen minder bereikt worden heeft met verschillende oorzaken te 
maken. Sporten is een sociaal gebeuren dat zijn plaats heeft en zijn invulling krijgt in een bredere 
sociale context. Sportparticipatie is dus onderhevig aan bredere maatschappelijke evoluties (Van 
Bottenburg, Rijnen et al. 2005). Ten einde een beter begrip van de huidige evoluties en bedreigingen 
voor sportparticipatie te krijgen, is het nodig om drie belangrijke evoluties uit de 20-21ste eeuw te 
belichten.  
Een eerste evolutie is de kloof tussen arm en rijk, die alsmaar toeneemt (Piketty and Goldhammer 
2014). Dit is deels te wijten aan een neoliberalistisch gedachtengoed dat gekenmerkt wordt door een 
vrije markt, groei, handel en sterke private eigendomsrechten (Harvey, 2005).  
Een tweede evolutie is het afbrokkelen van het sociaal weefsel. De  vele uren die voor de televisie en 
aan sociale media gespendeerd worden, de secularisatie en een algemene individualisering van de 
maatschappij werken dit in de hand.  
Een derde evolutie is dat er een grotere sociale en etnische diversiteit is ontstaan. Dit is onder 
andere te wijten aan een toenemende migratie (Putnam 2007).  
Deze evoluties gaan gepaard met enkele van de belangrijkste uitdagingen voor de sport-, sociale, 
gezondheids- en andere sectoren. Zoals eerder vermeld heeft de sportsector moeite met het 
bereiken van etnisch culturele minderheden en kansarmen. Onderzoek toont aan dat kansarmen 
steeds minder toegang hebben tot sport- en recreatiemogelijkheden (Collins and Kay 2003). De 
Europese Raad stelt nochtans dat overheden sport moeten stimuleren zodat elk individu kan sporten 
(Commission 2007). De gezondheidssector kampt met de kloof tussen arm en rijk. Deze sociale 
ongelijkheid uit zich op verschillende manieren in gezondheidsongelijkheid. Zo zijn de armsten 
immers minder fysiek actief en kampen ze met een hogere kans op chronische ziekten, een slechte 
mentale gezondheid en een lage levensverwachting. Ter illustratie, in Vlaanderen leven mannen en 
vrouwen van 25 jaar uit de laagste sociale klasse ongeveer 21 jaar minder lang in goede gezondheid 
dan personen uit de hoogste sociale klasse (Van Oyen Herman, Vincent et al. 2011). De sociale sector 
staat op zijn beurt voor het probleem om de groter wordende groep mensen die in armoede leven te 
voorzien van socio-economische en culturele basisrechten. Ook het integreren van de etnisch-
culturele minderheden en het   ‘empoweren’   van deze maatschappelijk kwetsbare groepen vormen 
één van de grootste uitdagingen voor deze sector.  
 
Deze multidimensionale problemen en uitdagingen kunnen niet opgelost worden door één sector 
of organisatie alleen, maar ze vereisen een geïntegreerde aanpak. Naast deze gemeenschappelijke 
problemen biedt de samenwerking tussen de sport-, sociale en gezondheidsactoren ook 
gemeenschappelijke oplossingen. Sport kan fungeren als een aantrekkingspool voor kwetsbare 
doelgroepen. De VN heeft sport als officieel middel erkend om bepaalde Millenium 
Ontwikkelingsdoelstellingen te bereiken.  De Europese Raad definieert sport als “alle vormen van 
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fysieke activiteit die gericht zijn op het verbeteren van de fysieke fitheid, het mentaal welzijn, het 
vormen van sociale relaties en sociaal kapitaal of het behalen van resultaten in wedstrijden op alle 
niveaus en dit in georganiseerde of niet-georganiseerde vorm”   (Council of Europe 2001). Deze 
definitie benadrukt het multidimensionaal karakter van sport. Hoewel sport een aantrekkingspool 
kan zijn voor deze kansarme doelgroepen, bereikt de sportsector deze groepen amper. Gezondheids-
, sociale en andere organisaties staan veel dichter bij deze kansarme doelgroepen en hebben ook een 
veel betere toegang tot deze kwetsbare doelgroepen. Verbeterde samenwerking tussen de 
sportsector enerzijds en deze andere sectoren anderzijds, zou het mogelijk maken om deze 
doelgroepen te bereiken. Hoewel een samenwerking tussen deze organisaties een logisch gevolg zou 
zijn, blijkt dat dit in de praktijk niet altijd het geval is. Dit onderzoek heeft daarom in de eerste plaats 
de bedoeling om inzichten te verwerven omtrent hoe deze sectoren beter kunnen samenwerken.  
Als case om dit te onderzoeken werd buurtsport gekozen, omdat bij buurtsport nauw samengewerkt 
wordt tussen organisaties uit de verschillende sectoren. Afhankelijk van de context wordt buurtsport 
op een andere manier ingevuld. Niettemin zijn er drie overkoepelende kenmerkente onderscheiden: 
; 1) Sport wordt zowel gebruikt als doel en als middel om de sociale cohesie, de 
gezondheidspromotie en de sportparticipatie te verbeteren in de buurt; 2) De initiatieven vinden 
plaats in de buurt en worden georganiseerd met inspraak en op maat van deze buurtinwoners; 3) Er 
is een sterke intersectorale samenwerking met scholen, sociale, gezondheids-, jeugd, culturele, en 
privé-partners uit de buurt. 
 
In een eerste fase werd onderzocht hoe sportparticipatie zich verhoudt tot sociaal kapitaal, fysieke 
activiteit en mentaal welzijn. Deze relaties vormen immers vaak de argumentatie om samen te 
werken met de sportsector. Een goed begrip van de onderlinge   verhouding   van   deze   ‘outcomes’, 
geeft ons inzicht in hoe de sport, sociale en gezondheidssector elkaar kunnen versterken. De eerste 
vraag die dit onderzoek wil helpen beantwoorden, is dan ook hoe sportparticipatie zich verhoudt tot 
sociaal kapitaal, fysieke activiteit, en mentaal welzijn.  
 
In een tweede fase werd bestudeerd of er in buurtsportwijken, waar men intersectoraal 
samenwerkt, men ook meer sport en of dit een gevolg heeft voor het sociaal kapitaal, de fysieke 
activiteit en het mentaal welzijn. Als case werd hiervoor ‘Buurtsport Antwerpen’ gekozen, omdat zij 
de meest uitgebreide buurtsportwerking hebben van Vlaanderen.  
 
In een derde fase werd onderzocht welke processen aan de basis liggen van de resultaten tussen 
buurtsport, sportparticipatie, fysieke activiteit sociaal kapitaal en mentaal welzijn. Hierbij ligt de 
focus vooral op hoe er beter kan worden samengewerkt tussen de verschillende sectoren en wat de 
succesfactoren en valkuilen zijn van de samenwerkingsverbanden. Hiervoor werd zowel gefocust op 
buurtsport Antwerpen als op buurtsport Vlaanderen. Deze keuze is te verantwoorden aangezien de 
context waarin samenwerkingsverbanden plaatsvinden, bepalend is voor de uitkomsten. Afhankelijk 
van de grootte van de stad, de budgetten die er kunnen worden vrijgemaakt, de keuzes van het 
beleid, de politieke kleur van het stadsbestuur en de machtsverhoudingen tussen de partners mogen 
andere succesfactoren worden verwacht. 
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4 Literatuur 

4.1 Buurtsport  

4.1.1 BUURTSPORT BREDER GEKADERD 

In de literatuur wordt een onderscheid gemaakt tussen drie soorten sportorganisaties en -
activiteiten. Ze bekijken sport vanuit verschillende invalshoeken om zo Sport-Voor-Allen 
doelstellingen te bereiken (Coalter 2007). Een eerste invalshoek wordt gevormd door de traditionele 
sportorganisaties en activiteiten, die uitgaan van de inherent positieve capaciteiten van sport. Sport 
is hier het einddoel, en wordt uitgevoerd voor het plezier, als uitdaging, competitie of voor 
ontspanning. Een voorbeeld hiervan is een unisportclub die als doel heeft op het einde van het 
seizoen kampioen te spelen. Een tweede invalshoek is sport plus. Deze organisaties en activiteiten 
hebben sport als doel en als middel. Ze gebruiken sport  als doel en als middel om zelfvertrouwen te 
ontwikkelen, sociaal kapitaal te genereren of gezondheid te promoten. Veelal gaan ze zich richten 
naar doelgroepen die zich niet aangesproken voelen of te veel drempels ervaren om deel te nemen 
aan traditionele sportorganisaties en activiteiten. Een voorbeeld is bijvoorbeeld een organisatie die 
een basketbalaanbod heeft voor mentaal andersvaliden, of een organisatie die danslessen 
organiseert voor allochtone vrouwen. Doorgaans valt ook buurtsport onder deze categorie. Een 
derde invalshoek is plus sport. Deze organisaties en activiteiten gebruiken sport voornamelijk als 
middel om ontwikkelingsdoelstellingen te bereiken. Een voorbeeld zijn organisaties die sport 
gebruiken als middel om de jeugd te sensibiliseren voor gezondheid en de gevaren van aids. Deze 
indeling is uiteraard arbitrair en vele organisaties positioneren zich ergens op het continuüm van 
sport voor sport tot sport voor ontwikkeling (Hylton and Totten 2008). Buurtsport wordt meestal 
gecategoriseerd als een sport plus organisatie.  
 
Traditionele sportorganisaties en activiteiten hebben een grote verdienste aan de stijgende 
sportparticipatie die de laatste 50 jaar plaats heeft gevonden. Om evenwel werkelijk de doelstelling 
‘iedereen   tot   sport   bewegen’   te   verwezenlijken, zullen ook sport   plus   programma’s   nodig   zijn.  
Studies wijzen uit dat kwetsbare doelgroepen nog steeds de weg niet vinden naar de sportclubs 
(Vandermeerschen, Vos et al. 2013). Ook blijken veelgebruikte sportpromotie-initiatieven als 
sportkampen en sportevents vooral mensen aan te trekken die reeds veel sporten. Eén van de 
redenen waarom de sportsector er niet in slaagt om iedereen te laten sporten is omdat 
sportmanagers teveel gebruik maken van top-down methodes om de sportparticipatie te verhogen, 
bijvoorbeeld flyers, reclame in lokale bladen. Hierbij vergeet men over het algemeen  te polsen naar 
de wensen en noden van de mensen in de buurt (Vail 2007). Sport plus en buurtsportinitiatieven zijn 
dus volgens velen een noodzakelijk alternatief   om   ‘Sport   Voor   Allen’-doelstellingen werkelijk te 
realiseren.  

4.1.2 BUURTSPORT VLAANDEREN 

Het   rapport   ‘Sporten   om   de   Hoek,   een   brede   kijk   op   buurtsport   in   Vlaanderen”,   geeft   een  mooi  
overzicht van de stand van zaken rond buurtsport in Vlaanderen tot 2006 (Theeboom and De 
Maesschalck 2006). In 2005 gaven 33,4% van de Vlaamse gemeenten aan over een buurtsportaanbod 
te beschikken. Momenteel wordt aan een update van deze studie gewerkt door het 
expertisecentrum buurtsport, aangestuurd door het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en 
Recreatiebeleid (ISB). Het rapport wordt verwacht eind 2015.  
Buurtsport werd in Vlaanderen in het leven geroepen via gerelateerde activiteiten als straatvoetbal, 
buurtvoetbal en buurtbal. Belangrijke stakeholders bij de opstart waren onder andere De Koning 
Boudewijnstichting, de Vereniging van Vlaamse Jeugddiensten (VVJ) en het ISB. Vanaf 2001 werd het 
een bevoegdheid van de Vlaamse overheid. In   2008   werd   de   proeftuin   ‘buurtsportbegeleiders’  
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opgestart als onderdeel van het participatiedecreet. Dit was een samenwerking tussen sociale 
economie en sport met de hoofddoelstelling om langdurige werklozen via  sport in te schakelen. Ook 
in 2008 werden twee beleidsprioriteiten geformuleerd die steden en gemeenten de financiële 
stimulans gaven om buurtsportprojecten op te zetten of verder uit te werken. Deze initiatieven 
waren: 1) Het voeren van een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie via 
een anders georganiseerd laagdrempelig beweeg- en sportaanbod; 2) Het voeren van een beweeg- 
en sportbeleid met aandacht voor transversale samenwerking zodat kansengroepen gelijke kansen 
krijgen om actief te participeren in sport. De verwachting was dat naar aanleiding van deze 
beleidsprioriteiten nog meer steden en gemeenten zouden inzetten op sportpromotie via buurtsport. 
Het toekomstige rapport moet daar dus uitsluitsel over geven.  
Afhankelijk van de context, de middelen en de grootte van de gemeenten wordt buurtsport op een 
andere manier ingevuld (Theeboom and De Maesschalck 2006). Drie belangrijke gemeenschappelijke 
kenmerken zijn echter: 1) Sport wordt zowel gebruikt als doel en als middel om de sociale cohesie, de 
gezondheidspromotie en de sportparticipatie te verbeteren in de buurt; 2) De initiatieven vinden 
plaats in de buurt, en worden georganiseerd met inspraak en op maat van deze buurtinwoners; 3) Er 
is een sterke intersectorale samenwerking met scholen, sociale, gezondheids-, jeugd, culturele, privé- 
partners van de buurt. 

4.1.3 BUURTSPORT INTERNATIONAAL 

Aandacht en middelen voor buurtsportinitiatieven over de hele wereld zijn de laatste jaren sterk 
toegenomen (Schulenkorf 2015). Deze aandacht is onder andere gevoed door de Verenigde Naties 
die sport officieel hebben benoemd tot middel om de Milleniumdoelstellingen te bereiken (Beutler 
2008). Een   rode   draad   doorheen   deze   verschillende   buurtsportprogramma’s   is   de   focus   op  
kwetsbare doelgroepen, intersectoraal samenwerken en sport als doel en als middel om de sociale 
cohesie en gezondheid te promoten (Vail 2007). Eén voorbeeld is het  project van ‘Sport en Bewegen 
in de buurt’ in Nederland waar het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap tussen 2012 en 2016 een budget van 261 miljoen vrijmaakte om 
buurtsportdoelstellingen te verwezenlijken (Caroline, Pascal et al. 2014). Een ander voorbeeld is 
‘Sport dans la ville’ in Lyon die sportprogramma’s  opstelt om jonge mensen tussen 7 en 20 jaar uit 
verschillende moeilijke wijken te helpen. Een derde voorbeeld is ‘Connect  sport’. Dit project wil  de 
participatie in sport verhogen en een hechtere gemeenschap creëren in Nieuw-Zeeland (NZ 2013). In 
de loop van deze sectie worden nog andere voorbeelden aangehaald. 

4.2 Verhouding van sportparticipatie met sociaal kapitaal, fysieke activiteit en mentaal 
welzijn 

Buurtsport heeft als doel zowel de sportparticipatie te verhogen als de sociale cohesie/ het sociaal 
kapitaal in de buurt te verbeteren en de fysieke en mentale gezondheid te promoten. Hoewel de 
literatuur een verband veronderstelt tussen deze variabelen, zijn er empirisch geen studies die deze 
assumptie nagaan in één model. Om te verduidelijken in welke mate de sport, de gezondheids- en 
sociale sector elkaar kunnen versterken om hun doelen te bereiken, werd de relatie nagegaan tussen 
sportparticipatie, sociaal kapitaal, fysieke activiteit en mentaal welzijn.  
Hieronder wordt beknopt de verhouding tussen sport, fysieke activiteit, sociaal kapitaal en mentaal 
welzijn besproken. 

4.2.1 RELATIE SPORTPARTICIPATIE EN FYSIEKE ACTIVITEIT MET FYSISCH EN MENTAAL WELZIJN 

De effecten van sportparticipatie en fysieke activiteit op de fysieke gezondheid zijn reeds meermaals 
aangetoond. Hogere sportparticipatie en fysieke activiteit zijn gerelateerd aan een lager risico op 
diabetes type twee, hart- en vaatziekten en bepaalde vormen van kanker. Fysieke inactiviteit is de 
vierde grootste risicofactor op vroegtijdig overlijden. De meerderheid van mensen zijn niet genoeg 
fysiek actief (of halen niet de norm van fysieke activiteit). Dit is nog meer het geval bij etnisch 
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culturele minderheden en mensen met een lagere socio-economische status (US Departement of 
Health and Human Services 1996). Specifiek voor sportparticipatie zien we dat 56% van de Vlaamse 
bevolking wekelijks sport (Lievens and Waege 2011).  Bij  de 44% van de bevolking dat niet wekelijks 
sport zien we naast de vrouwen en ouderen vooral etnisch culturele minderheden, kansarmen 
minder tot sporten komen (Crespo, Smit et al. 2000; Van Tuyckom and Scheerder 2010). Wat het 
fysisch welzijn betreft, worden dus nog veel kansen onbenut gelaten voor deze doelgroep. Het 
werkveld, beleidsmakers en onderzoekers proberen dan ook met allerlei initiatieven en onderzoeken 
te bestuderen hoe deze doelgroepen meer tot sporten en bewegen kunnen gestimuleerd worden. 
 
Wat de relatie van sport en fysieke activiteit met mentaal welzijn betreft, heeft onderzoek 
aangegeven dat sport en fysieke activiteit beschermen tegen depressie en stress en het 
zelfvertrouwen, de energie en de algemene kwaliteit van het leven positief beïnvloeden (Physical 
Activity Guidelines for Americans 2008). De hoeveelheid, het type en duur van fysieke activiteit zijn 
echter nog niet gekend. Onderzoek wijst daarentegen wel uit dat sportparticipatie de vorm van 
fysieke activiteit is die het meeste leidt tot een beter mentaal welzijn. Studies tonen aan dat sport 
gezien wordt als een vorm van plezier, ontspanning en uitdaging wat belangrijke aspecten zijn om 
het mentaal welzijn te bevorderen (Kilpatrick, Hebert et al. 2005). Bij kwetsbare doelgroepen zien we 
dat het mentaal welzijn over het algemeen lager is (Saxena, Thornicroft et al. 2007). 

4.2.2 RELATIE SOCIAAL EN MENTAAL WELZIJN 

Om de relatie tussen sport en sociaal welzijn te begrijpen, moeten we eerst kort toelichten wat 
sociaal welzijn en sociaal kapitaal betekenen en hoe deze concepten zich verhouden tot mentaal 
welzijn. Sociaal welzijn leunt dicht aan bij één van de fundamentele noden van mensen om ergens bij 
te horen en een eigen identiteit te ontwikkelen. Sociale interacties staan centraal voor sociaal welzijn 
(Maslow 1943). Sociaal kapitaal is op zijn beurt gelinkt aan sociaal welzijn en gaat ervan uit dat 
sociale relaties en netwerken waardevol zijn en hun nut hebben (Putnam 2000). Sinds kort prijkt 
sociaal kapitaal bovenaan het lijstje van beleid- en onderzoeksagenda’s   omdat   het   een   effectief  
middel kan zijn om sociale determinanten van gezondheid te bestrijden. De sociale determinanten 
van gezondheid zijn de omstandigheden in dewelke mensen worden geboren, opgroeien, leven, 
werken en ouder worden. Hier toe behoren onder andere ook het sociaal beleid, toegang tot 
onderwijs, gezondheidszorg en vrijetijdsmogelijkheden. Het versterken van sociaal kapitaal wordt als 
één van de belangrijkste mogelijke oplossingen gezien om slechte sociale determinanten het hoofd 
te bieden. Dit komt doordat een hoger sociaal kapitaal in de buurt ervoor zorgt dat bewoners zichzelf 
beter organiseren en dat bijgevolg allerlei informatie beter uitgewisseld wordt, hogere 
gezondheidsnormen heersen, een verbeterde perceptie van veiligheid leeft,  … Onderzoek toont aan 
dat een beter sociaal kapitaal het mentaal welzijn versterkt, ook in kansarme buurten (De Silva, 
McKenzie et al. 2005). Er wordt onderscheid gemaakt tussen buurt sociaal kapitaal en individueel 
sociaal kapitaal. Buurt sociaal kapitaal verwijst ruwweg naar het vertrouwen en de wederkerigheid in 
de buurt. Individueel sociaal kapitaal heeft betrekking op het vertrouwen dat iemand in het 
algemeen heeft en op de mate waarin hij/zij verwacht dat mensen behulpzaam zijn of niet. 

4.2.3 RELATIE SPORT EN SOCIAAL KAPITAAL 

Sport en sociaal kapitaal worden aan elkaar gelinkt door participatie aan sociale en buurtactiviteiten. 
Sport wordt gezien als een platform waar mensen elkaar ontmoeten, in contact komen en sociale 
netwerken uitbouwen (Skinner and Zakus 2008). Bovendien maakt sport in de meeste Westerse 
landen en ook in België het grootste deel uit van de vrijwilligerssector (Hooghe 2003; Seippel 2006). 
Dit heeft het geloof in de effecten van sport op sociale integratie vanzelfsprekend vormgegeven. 
Nochtans waarschuwen verschillende onderzoekers dat de relaties tussen sport en sociaal kapitaal 
dubbel zijn. Zo argumenteert Coackley dat veel sportsponsors misbruik maken van dit inherent 
geloof in sport om grote budgetten vrij te maken voor grote sportevenementen die weinig bijdragen 
tot het sociaal weefsel in de buurt (Coakley 2015). Bepaalde onderzoekers claimen dat sport niet 
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bijdraagt tot de sociale cohesie maar in tegendeel exclusief is, aangezien de sportparticipatie daalt 
met de sociale klasse (Collins 2004). Studies hebben verder aangegeven dat sport ook ongelijkheid en 
uitsluiting in de hand kan werken. Bijvoorbeeld door de zeer sterke relaties binnen een team, denk 
maar aan de hevige rivaliteit tussen fanclubs van twee sportteams. Ook in sportclubs kunnen hechte, 
homogene groepen die weinig openstaan voor nieuwe leden van andere origine of sociale status 
voor uitsluiting zorgen (Coalter 2010).  

4.2.4 RELATIE SOCIAAL KAPITAAL EN FYSIEKE ACTIVITEIT 

De relatie tussen sociaal kapitaal en fysieke activiteit moet nog grotendeels onderzocht worden. Over 
het algemeen wordt verwacht dat meer sociaal kapitaal voor meer fysieke activiteit zorgt, omdat 
sociaal kapitaal leidt tot een andere en veiligere perceptie van de buurt, zodat mensen meer gebruik 
maken van de fiets, in hun eigen buurt wandelen, lokaal boodschappen  doen,  … (Ueshima, Fujiwara 
et al. 2010).  

4.2.5 HYPTOHESES  

Figuur 1 geeft een overzicht van de relaties die we verwachten tussen sportparticipatie, buurt sociaal 
kapitaal, individueel sociaal kapitaal, fysieke activiteit en mentaal welzijn. De eerste onderzoeksvraag 
richt zich dus op hoe deze ‘outcomes’ zich verhouden ten opzichte van elkaar. Inzicht in deze relaties 
laat ons toe een beter begrip te krijgen van de potentieel versterkende mechanismen tussen de 
sport, de sociale en de gezondheidssector. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1. Relaties tussen sportparticipatie, buurt sociaal kapitaal, individueel sociaal kapitaal, fysieke 
activiteit, en mentaal welzijn 
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4.3 Relatie van buurtsport met sportparticipatie en fysieke activiteit, sociaal kapitaal en 
mentaal welzijn 

Een tweede onderzoeksvraag waarover dit onderzoek zich buigt, is of er in wijken waar men meer 
intersectoraal samenwerkt, meer sport, en of dit verband ook gevolgen heeft voor het sociaal 
kapitaal, de fysieke activiteit en het mentaal welzijn in de buurt. Als case werd hier voor buurtsport 
Antwerpen gekozen. 

4.3.1 CASE BUURTSPORT ANTWERPEN 

Buurtsport Antwerpen focust op aandachtswijken met kansarmoede. Hun missie bestaat uit het 
verlagen van drempels en stimuleren van sportkansarmen om blijvend te sporten in hun buurt (Cas 
2005). Hun werking laat zich hoofdzakelijk samenvatten door vijf activiteiten: info inwinnen en geven 
aan de partners, ondersteuning bieden bij het opzetten van sportieve activiteiten van partners in de 
wijk, een eigen sportaanbod creëren aanvullend bij het bestaande, bijkomende sportinfrastructuur 
creëren met partners en nieuwe methodieken zoeken om blijvend te innoveren. De partners 
omvatten zowel verenigingen op stads- als op wijkniveau in de sport-, jeugd-, cultuur-, sociale- en 
welzijnssector. Buurtsport Antwerpen vierde op 6 december 2013 haar vijftienjarig bestaan. Door 
haar duurzaamheid en uitgebreide werking geldt buurtsport Antwerpen als één van de best cases om 
na te gaan of buurtsport effect heeft op de sportparticipatie, het sociaal kapitaal, de fysieke activiteit 
en het mentaal welzijn. 

4.3.2 BUURTSPORT, SPORTPARTICIPATIE 

Voorlopig zijn er weinig studies bekend die op een kwantitatieve wijze het effect van 
buurtsportprogramma’s op de sportparticipatie in de wijk hebben gemeten. Eén 
buurtsportprogramma in Engeland waar dit wel werd bekeken, had een positief effect op de 
sportparticipatie in de buurten, zowel voor de kansarmen als voor de algemene bevolking (England 
2006). Doel van het programma was sleutelfiguren in de wijk de verantwoordelijkheid geven om de 
sportnoden in kaart te brengen en activiteiten te ontwikkelen op maat van de buurtbewoners. Ook in 
Canada werd een buurtsportmethodiek toegepast om meer spelers de weg te laten vinden naar de 
tennisbanen. Ook hier was het van belang sleutelfiguren te identificeren, een kwalitatief programma 
aan te bieden en samenwerkingsverbanden met buurtorganisaties te creëren. Na twee jaar telden de 
buurten waar deze methodiek was toegepast 6146 nieuwe leden en na een uitbreiding in andere 
provincies telden ze 71920 nieuwe leden na vier jaar (Vail 2007). In Nederland werd in 2014  ‘Sport 
en Bewegen in de buurt’ geëvalueerd. Na twee jaar kon het verband tussen het programma en een 
stijgende sportparticipatie nog niet duidelijk worden aangetoond. Kwalitatief werd de waarde van de 
buurtsportmedewerkers wel benadrukt (Caroline, Pascal et al. 2014) .    

4.3.3 BUURTSPORT EN FYSIEKE ACTIVITEIT 

Bepaalde buurtsport-initiatieven die initieel als doel hadden de fysieke activiteit te verhogen in de 
buurt zijn succesvol gebleken. Zo werd er minder fysieke inactiviteit vastgesteld in kansarme buurten 
waar de buurtsport-initiatieven werden geïmplementeerd. Dit positief effect kwam tot stand door 
meer wandel- en aerobicclubs te promoten in de buurt (Brownson, Smith et al. 1996). Een andere 
buurtsport-initiatief bestond eruit om onder andere trainers van sportclubs te coachen en te 
investeren in materiaal voor de sportclubs. Dit resulteerde in een minder grote toename van het BMI 
in de wijken waar het programma gelanceerd werd (Sanigorski, Bell et al. 2008).  
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4.3.4 BUURTSPORT EN SOCIAAL EN MENTAAL WELZIJN 

Voorlopig zijn er weinig studies bekend die aan de hand van een kwanitatieve onderzoeksmethode 
het   effect   van   buurtsportprogramma’s   op   het sociaal en het mentaal welzijn in de wijk hebben 
gemeten.  

4.3. Succesfactoren en valkuilen van samenwerkingsverbanden in een sportcontext 

In de context van de nieuwe Beleids- en Beheercyclus voor gemeenten en de huidige 
beleidsprioriteiten wordt ook in de sportsector meer gefocust op transversaal en intersectoraal 
samenwerken. Eén reden waarom we deze heropleving van samenwerken zien, situeert zich binnen 
de inzichten van recent onderzoek. Hieruit blijkt dat complexe beleidsvraagstukken, zoals het 
promoten van sport voor allen, een netwerk-aanpak vragen waarbij diverse stakeholders 
samenwerken (Sam 2009). Een goede samenwerking tussen sport-, sociale-, gezondheids-, jeugd-, 
school- en cultuurorganisaties is noodzakelijk voor het bereiken van niet-sporters (Skinner and Zakus 
2008; Sam 2009). Anderzijds toont onderzoek ook aan dat sport een interessant middel is voor de 
sociale en de gezondheidssector omdat sport het potentieel heeft om het mentaal (Asztalos, 
Wijndaele et al. 2009), het fysiek (US Departement of Health and Human Services 1996) en het 
sociaal welzijn (Eime, Young et al. 2013) van individuen te verhogen en omdat sport bovendien een 
aantrekkingspool kan zijn om kwetsbare doelgroepen te bereiken (Crabbe   and   O’Connor   2006). 
Hoewel samenwerken rond sport vanuit deze gemeenschappelijke doelstelling een evidentie lijkt, 
blijkt dit veelal niet zo te zijn (Gazley and Brudney 2007; Skinner and Zakus 2008). Tot nog toe is er 
weinig kennis omtrent welke factoren belangrijk zijn bij het samenwerken in een sportcontext 
(Misener and Doherty 2013). Eén belangrijke theorie om de werking van buurtsport te verstaan, is de 
‘community capacity-building’ theorie. 

4.3.1 BUURTSPORT, EEN COMMUNITY CAPACITY-BUILDING METHODIEK  

‘Community capacity building’ wordt gedefinieerd als de ontwikkeling van kennis, vaardigheden, 
betrokkenheid, structuren, systemen en leiderschap in de buurt om zo beter de vooropgestelde 
doelstellingen te bereiken. Bij buurtsport is het opzet de sportparticipatie verhogen om zo sociaal 
kapitaal, fysieke activiteit en mentaal welzijn in de buurt te verhogen. Deze ‘capacity building’ 
theorie/methodiek werd voor het eerst gebruikt in de gezondheidspromotie, maar is door zijn 
succes, snel in verschillende andere domeinen toegepast (Simmons, Reynolds et al. 2011). Het wordt 
vaak omschreven als het werk dat plaatsvindt achter de schermen om ervoor te zorgen dat 
activiteiten en organisaties effectiever worden (Departement 2001). ‘Community capacity building’ 
tracht op drie niveaus (zowel op individueel, op organisatorisch als op samenwerkingsniveau) de 
capaciteiten in de buurt te verhogen. Op het individueel niveau door kennis en vaardigheden aan te 
leren aan inwoners en het werkveld in de buurt. Op het organisatorisch niveau door meer middelen 
te genereren, zodat meer steun en infrastructuur ontwikkeld kunnen worden voor organisaties in de 
buurt. Op het samenwerkingsniveau, door het bouwen en het versterken van 
samenwerkingsverbanden tussen de verschillende sport-, gezondheids-, sociale, cultuur- en 
jeugdorganisaties in de buurt. Er zijn vier belangrijke mechanismen die aan de basis liggen om meer 
te weten, te krijgen en het netwerk te versterken.  

4.3.1.1 GEBRUIKEN AANWEZIGE CAPACITEITEN IN DE BUURT  

Een eerste mechanisme is uitgaan van de capaciteiten die reeds beschikbaar zijn in de buurt. Een 
voorbeeld hiervan is de versterking van sportorganisaties die reeds inzetten op buurtbewoners uit 
alle sociale klassen. Het is ook van belang om buurtsportactiviteiten aan te passen aan de fase van 
ontwikkeling en de capaciteit die er reeds is ontwikkeld. Zo zal in buurten waar buurtsport reeds 
langer aanwezig is, meer mogelijk zijn, aangezien er reeds meer samenwerkingsverbanden en 
vertrouwen is opgebouwd, dan in buurten waar buurtsport juist is begonnen.  
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4.3.1.2 ONTWIKKEL VERTROUWEN 

Vertrouwen is hetgeen ervoor zorgt dat partners kennis en middelen gaan delen. Dit is een belangrijk 
gegeven voor de sportsector, omdat studies uitwijzen dat er weinig intersectoraal samengewerkt 
wordt in een sportsector. De sportsector werkt in een silo, aldus Barnes, Cousens et al. (2007). 
Lawson (2005) zegt dat dit komt doordat de sportsector vooral ervaring heeft met het promoten van 
top-down initiatieven, waar de buurtbewoners zich moeten aanpassen aan de sportactiviteiten. 
Terwijl in bottom-up gestuurde activiteiten, de sportactiviteiten worden aangepast aan de noden en 
de wensen van de buurt. Dit is zeker voor de sportsector een belangrijk gegeven en tevens een 
mogelijke valkuil bij het intersectoraal samenwerken. Uit een studie is verder gebleken dat het 
vertrouwen en de wil om kennis te delen vergroot naarmate de duur van de samenwerking stijgt 
(Misener and Doherty 2012)  

4.3.1.3 BRENG CONTEXT IN REKENING  

Een derde proces is het belang van de context. Het welslagen van buurtsportinitiatieven is afhankelijk 
van bepaalde politieke, fysieke, economische en historische factoren.  

4.3.1.4 GEBRUIK EEN GEÏNTEGREERDE STRATEGIE OP VERSCHILLENDE NIVEAUS 

Ten slotte is het ontwikkelen van capaciteitsverhogende strategieën en activiteiten op verschillende 
niveaus (zowel op individueel, op organisatorisch als op samenwerkingsniveau) noodzakelijk om de 
kans op effectiviteit te vergroten. 

4.3.2 SAMENWERKEN BIJ BUURTSPORT-INITIATIEVEN 

Eén van de belangrijkste elementen om succes te creëren voor buurtsportinitiatieven is 
samenwerkingsverbanden met verschillende partners uit diverse sectoren aangaan en behouden 
(Vail 2007; Skinner and Zakus 2008). Die stelling vindt zijn oorsprong in het feit dat intersectorale 
samenwerkingsverbanden het potentieel hebben om de kennis en de vaardigheden onder het 
werkveld te vergroten, meer middelen aan te trekken en de duurzaamheid van initiatieven te 
verbeteren. Voorbeelden van dergelijke effecten vinden we onder meer terug in een studie die 
kwetsbare doelgroepen door middel van sport en recreatie liet deelnemen aan activiteiten in de 
buurt. Hierbij was het van belang dat samenwerkingsverbanden opgezet werden om middelen te 
genereren en politieke welwillendheid te creëren (Frisby and Millar 2002). Een ander initiatief doelde 
op het ontwikkelen van sociale en andere competenties door mensen te laten deelnemen aan 
straatvoetbal. Hierbij waren de gerealiseerde samenwerkingsverbanden met de private sector en 
met VZW’s   die   niets  met   sport   hadden   te  maken, de hoofdreden waarom het programma verder 
gezet kon worden (Skinner and Zakus 2008). Samenwerken was ook cruciaal voor ‘Right to Play’, een 
organisatie die door middel van sport en spel en veiligere en gezondere omgeving wil creëren in 
kwetsbare buurten. De samenwerkingsverbanden tussen internationale vrijwilligers, lokale trainers 
en buurtorganisaties maakten het mogelijk om in de buurtsportactiviteiten te kunnen voorzien 
(Skinner and Zakus 2008). 
Hoewel voorbeelden legio zijn voor het belang van samenwerken in een sport- en buurtsportcontext, 
zijn er weinig studies die aangeven waar exact op gelet moet worden bij het samenwerken in een 
sportcontext. Het enige theoretisch model dat succesfactoren van samenwerkingsverbanden in een 
sportcontext samenvat, is dat van Parent and Harvey (2009). Dit model bundelt de succesfactoren in 
drie componenten: de context van de samenwerking, het management van de samenwerking en de 
evaluatie van de samenwerking. Figuur 2 geeft een overzicht van deze succesfactoren, de link met 
het creëren van capaciteit op verschillende niveaus en het bijdragen tot sportparticipatie, sociaal 
kapitaal, fysieke activiteit en mentaal welzijn. Het geeft een samenvatting van de verschillende 
studies die plaatsvonden in het kader van dit onderzoek. In het methodologische luik wordt concreet 
besproken op welke manier de data verzameld en geanalyseerd zijn.  
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Fig. 2. Overzicht van de studies van dit onderzoeksproject.  Conceptueel model gebaseerd op het theoretisch kader van Parent & Harvey (2009) en ‘capacity 
building’ van NSW Health Departement (2001).  

Studie 1 
  a)  Verband sportparticipatie, sociaal kapitaal, fysieke activiteit mentaal welzijn 

b)  Verband buurtsport met sportparticipatie, sociaal kapitaal, fysieke activiteit mentaal welzijn 
  Studie 2 + 3  

a) Welke elementen creëren capaciteit op de individueel, organisatorisch en netwerkniveau 
b) Wat zijn de succesfactoren en valkuilen bij intersectorale samenwerkingsverbanden: case buurtsport Vlaanderen    
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5 Methodiekomschrijving  

Het hoofddoel van deze studie is het leveren van kennis rond samenwerken om sport voor allen-
initiatieven effectiever te promoten. Na een verkenning van de huidige samenwerkingsverbanden 
werd geopteerd voor buurtsport als case. Buurtsport bleek na een bevraging van de 80 grootste 
Vlaamse gemeenten de enige vorm van lokaal sportpromotie-initiatief te zijn, gericht naar zowel 
kinderen als volwassenen, waar een zekere vorm van langdurige, gestructureerde samenwerking 
tussen stakeholders binnen en buiten de sportsector aanwezig is. Om ‘evidenced-based’ te werken, 
werd in een eerste studie de effectiviteit van de buurtsportwerking nagegaan. Hiervoor werd 
buurtsport Antwerpen gekozen, omdat deze stad de meest uitgebreide werking heeft van buurtsport 
in Vlaanderen. Er werd eerst gekeken of in wijken mét buurtsport meer mensen sporten dan in 
wijken zonder buurtsport. Er werd verder ook nagegaan of dit een effect heeft op de fysieke 
activiteit, het sociaal kapitaal en het mentaal welzijn van deze mensen. In een tweede studie werden 
de kritische succesfactoren onderzocht voor het samenwerken tussen de verschillende partners van 
buurtsport Antwerpen. In een derde studie werden deze kritische succesfactoren geanalyseerd in 
andere buurtsportinitiatieven in Vlaanderen, om zo ook inzicht te krijgen in de invloed van de 
verschillende contexten waarbinnen de buurtsportinitiatieven plaatsvinden.  

5.1 Studie 1: Verhouding van sportparticipatie met sociaal kapitaal, fysieke activiteit en 
mentaal welzijn; de rol van buurtsport 

Deze studie had twee hoofddoelen. Het eerste doel was het onderzoek van de relatie tussen 
sportparticipatie, sociaal kapitaal, fysieke activiteit en mentaal welzijn. De literatuur veronderstelt 
een verband tussen deze variabelen, maar empirisch zijn er geen studies die deze assumptie nagaan 
in één model. Nochtans   zou   zo’n   model kunnen verduidelijken in welke mate de sport, de 
gezondheids- en de sociale sector elkaar kunnen versterken om hun doelen te bereiken.   
Het tweede luik van dit studieopzet werd gevormd door een analyse van het potentieel verband 
tussen buurtsport en sportparticipatie. In buurtsport wordt ingezet op het bereiken van doelgroepen 
(kansarmen, etnische minderheden) die anders minder aan sportactiviteiten deelnemen. Hierdoor 
veronderstelden we dat inwoners van wijken met een buurtsportwerking meer aan sport zouden 
participeren en fysiek actiever zouden zijn. Buurtsport wil naast sportparticipatie sport ook inzetten 
als middel voor sociale integratie en gezondheidspromotie. Daarom werd verondersteld dat het 
sociaal kapitaal en het mentaal welzijn hoger zou zijn in buurtsportwijken. Hieronder worden de 
deelfacetten van de methodologie van deze studies beschreven. 

5.1.1 SELECTIE WIJKEN 

Aangezien de activiteiten van buurtsport voor iedereen in de wijk openstaan, en de toegankelijkheid 
van sport voor iedereen in de wijk verbeterd wordt, werd ervoor gekozen om de sportparticipatie 
van inwoners van vijf wijken met een buurtsportwerking (buurtsportwijken) te vergelijken met vier 
wijken zonder buurtsportwerking (controlewijken). Om uitspraken te kunnen formuleren over de 
relatie van sportparticipatie en buurtsport was het van belang dat de profielen van de buurtsport- en 
de controlewijken zo gelijk en vergelijkbaar mogelijk waren. Daarom werden de wijken gekozen aan 
de hand van de vergelijkbaarheid van socio-demografische- en omgevingskenmerken, die de mate 
van sportparticipatie beïnvloeden (zie Tabel 1). Er werd gekozen om het effect van buurtsport op 
volwassenen te bestuderen omdat deze doelgroep zelden tot onderwerp van studie dient ten 
voordele van jeugd en senioren. 
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Tabel 1. Vergelijking van socio-demografische en omgevingskenmerken voor buurtsportwijken, 
controlewijken en Antwerpen 
 Buurtsportwijken Controlewijken Antwerpen 
Percentage allochtonen (%) 52,90 52,30 42,10 
Percentage werkloosheid (%) 13,50 10,50 10,70 
Doorsnee inkomen (€) 17 280 17 600 19 310 
Groene ruimte  (index) 4,00 4,18 5,70 
Fitnesscentra (% inwoners in 
omtrek) 82,20 90,70 75,7 

Sportinfrastructuur (% 
inwoners in omtrek) 87,50 82,00 79,0 

Aantal sportclubs (per 1000 
inwoners) 1,10 1,10 1,50 

5.1.2 SELECTIE RESPONDENTEN 

Potentiële respondenten tussen 18 en 56 jaar, die reeds langer dan twee jaar in deze buurten 
verbleven, werden ad random geselecteerd met hulp van de studiedienst van Antwerpen. Er werd 
gekozen om de gegevens via huis-aan-huisbezoeken te verzamelen, omdat in buurten met een hoge 
kansarmoede en etniciteit anders weinig respons mag worden verwacht. Deze manier van 
dataverzameling resulteerde uiteindelijk in 414 ingevulde vragenlijsten, met een 
antwoordpercentage van 63% van de bezochte inwoners.  

5.1.3 GEMETEN VARIABELEN 

5.1.3.1 SPORTPARTICIPATIE 

Sportparticipatie werd bevraagd op dezelfde wijze als in de participatiesurvey (Lievens and Waege 
2011). Respondenten werden gevraagd hun drie belangrijkste sporten te selecteren, zowel 
georganiseerd als ongeorganiseerd. Voor elk van deze sporten werd de frequentie (één maal per jaar 
tot meerdere keren per dag), de duurtijd (van enkele uren per jaar tot meer dan 20 uur per  week), 
het verband (in sportclub, ongeorganiseerd) en het gezelschap (alleen, vrienden, familie) bevraagd. 
Een index voor sportparticipatie werd opgesteld door alle uren die gesport worden per week op te 
tellen voor de drie verschillende sporten. 

5.1.3.2 FYSIEKE ACTIVITEIT 

Fysieke activiteit werd bevraagd met de korte versie van de ‘International Physical Activity 
Questionnaire’ (IPAQ). De respondenten werden gevraagd naar hoeveel zware (vb. lopen, zware 
lasten heffen), matige fysieke activiteit (stofzuigen, tuinieren) en actieve verplaatsing (wandelen, 
fietsen) ze hadden verricht in de laatste zeven dagen. Deze gegevens werden vervolgens opgeteld 
om zo een index voor fysieke activiteit te bekomen. 

5.1.3.3 SOCIAAL KAPITAAL 

Omdat sociaal kapitaal een multidimensionaal concept is, werden zowel buurt sociaal kapitaal als 
individueel sociaal kapitaal bevraagd. Buurtsociaal kapitaal werd geëvalueerd met een schaal die 
werd uitgewerkt door Carpiano (Carpiano 2007). Deze schaal bestaat uit de volgende vijf vragen: a) 
Mensen in deze buurt zijn bereid hun buren te helpen; b) Dit is een hechte buurt; c) Mensen in deze 
buurt zijn te vertrouwen; d) Mensen in deze buurt komen over het algemeen niet met elkaar 
overeen; e) De contacten in deze buurt zijn over het algemeen goed. Er waren vijf antwoord 
categorieën van helemaal niet akkoord tot helemaal akkoord).  
Individueel  sociaal  kapitaal  werd  gemeten  met  drie  vragen,  die  ook  kernvragen  zijn  van  de  ‘European  
Social  Survey’  (Survey 2010): a) Denkt u dat de meeste mensen te vertrouwen zijn; b) Denkt u dat de 
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meeste mensen proberen eerlijk te zijn; c) Denkt u dat mensen meestal behulpzaam proberen te zijn. 
Er werd geantwoord op een schaal van nul tot tien.  

5.1.3.4 MENTAAL WELZIJN 

Mentaal   welzijn   werd   gemeten   met   de   ‘General   Health   Questionnaire’   (GHQ-12) van Goldberg 
(Goldberg and Williams 1988). Deze schaal bevat 12 items met 4 antwoordcategorieën van bijna 
nooit tot bijna altijd. Twee voorbeeldvragen zijn: a) Heb je de laatste tijd het gevoel zinvol bezig te 
zijn?; b) Heb je de laatste tijd het gevoel gehad dat je je moeilijkheden de baas kon?. 

5.1.4 STATISTISCHE ANALYSES 

Het verband tussen buurtsport en sportparticipatie, fysieke activiteit, sociaal kapitaal en mentaal 
welzijn werd geanalyseerd via multilevel statistiek. Deze analyses laten het toe om verschillen in 
sportparticipatie toe te schrijven aan zowel de kenmerken van de inwoners (vb. geslacht, leeftijd, 
etniciteit …)  als aan kenmerken van de wijk waarin ze leven (buurtsportwerking, sportinfrastructuur, 
groene ruimte…). 
 
Om het verband tussen sport, fysieke activiteit, sociaal kapitaal en mentaal welzijn in kaart te 
brengen werd ‘structural equation modelling’ gebruikt (SEM). Deze techniek laat toe om in één 
model te kijken hoe sportparticipatie, sociaal kapitaal, fysieke activiteit en mentaal welzijn zich 
verhouden ten opzichte van elkaar. Doordat deze variabelen in één model worden onderzocht, kan 
ook gezien welke variabele het meest invloed uitoefent op bijvoorbeeld mentaal welzijn, en welke 
onrechtstreekse verbanden te onderscheiden zijn. Op deze manier kan specifieker geanalyseerd 
worden op welke manier de verschillende sectoren elkaar kunnen versterken.    

5.2 Studie 2: Succesfactoren en valkuilen van samenwerkingsverbanden bij buurtsport 
Antwerpen 

Deze studie had als doel de kritische succesfactoren te onderzoeken bij intersectorale 
samenwerkingsverbanden van de case buurtsport Antwerpen en 5 andere steden in Vlaanderen. 
Evalueren van samenwerkingsverbanden is een moeilijke onderneming en vereist verschillende 
voorwaarden. Ten eerste is het van belang de duur van de samenwerking in kaart te brengen, 
aangezien samenwerkingsverbanden dynamisch zijn en tijd nodig hebben om resultaten te kunnen 
opleveren  (Sydow 2004). Ten tweede is het belangrijk rekening te houden met de meningen van 
verschillende stakeholders. Wat immers goed is voor één partner, is niet noodzakelijk goed voor een 
ander partner (Mandell and Keast 2008). Ten derde is het vereist om resultaten te hebben op buurt-, 
organisatorisch en netwerkniveau (Provan and Milward 2001). Bij de uitwerking van de methodologie 
van deze tweede studie werd rekening gehouden met deze vereisten. 

5.2.1 SELECTIE WIJKEN 

Door zes wijken op te nemen werd rekening gehouden met de duur van de samenwerking. Deze 
selectie bevat twee wijken waar buurtsport gestart is in 1998 (wijk A, wijk B), twee wijken die gestart 
zijn in 2008 (wijk C, wijk D) en twee controlewijken zonder buurtsport (wijk E, wijk F).  

5.2.2 SELECTIE RESPONDENTEN 

Er werd rekening gehouden met de mening van verschillende stakeholders door in totaal 52 
stakeholders uit de sport-, sociale, gezondheids-, cultuur- en jeugdsector te bevragen. Deze 
stakeholders werden geselecteerd op zowel het stedelijk niveau, waar meer strategische keuzes 
gemaakt moeten worden, als op het buurtniveau, waar de meeste activiteiten uitgevoerd worden. 
Buurtsportmedewerkers werden gevraagd hun belangrijkste partners in de stad en in de buurt aan te 
duiden. In controlewijken werden partners geselecteerd op basis van de sociale kaart. Een diepte-
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interview werd uitgevoerd met elk van deze stakeholders. Tabel 2 geeft een overzicht weer van de 
verschillende partners in de verschillende wijken. Tabel 3 geeft een aantal voorbeelden van welke 
partners per sector bevraagd werden.  
 
Tabel 2. Overzicht van de verschillende geïnterviewde partners 

 Wijk A  Wijk B Wijk C Wijk D  Wijk E Wijk F Stad  Totaal 
Buurtsport (BU) 2 2 2 2 / / 3 11 
Sport organisatie (SP) 1 1 3 2 1 / 3 11 
Sociale organisatie (SO) 2 3 3 1 2 4 4 19 
Cultuurorganisatie (CU) 2 / / 1 / / 1 4 
Gezondheidsorganisatie  
(GE) 

1 1 / / / / / 2 

Jeugdorganisatie (JE) 1 3 / / 1 / / 5 
Total 9 10 8 6 4 4 11 52 

 
Tabel 3. Voorbeelden van de verschillende geïnterviewde partners 

Stakeholders Buurt niveau Stedelijk niveau 
Sport Sportclubs (MSC Ahlan, Fame, Mercurius, Sport en 

Muziek, Beerschot atletiek),  sportantennes (Berchem, 
Antwerpen Noord), sportfaciliteiten (zwembad Oud-
Berchem) 

Departement van sportevents, 
sportverenigingondersteuning, 
brede school  

Gezondheid Wijkgezondheidscentra (’t  Spoor,  Regent) / 
Sociale  Sociale centra (dienstencentra OCMW, Zurenborg, t 

Plein, Ten Gaarde), Outreach organisaties (Free Clinic, 
outreach), inburgering – en integratie organisaties 
(Atlas, De Acht), organisatie waar armoede het woord 
nemen (Filet Divers, Psc Open Huis), 
samenlevingsopbouw, criminaliteitspreventie 
(Buurtregie), 

Overkoepelende organisatie voor 
integratie (Atlas), welzijn (OCMW), 
armoede (AGPA)  

Cultuur Cultuurcentra (Oude Badhuis, NOVA, Permeke) Lokaal sociaal beleid cultuur 
Jeugd Dagcentrum , Kras, Jespo, Brede school (’t Keerpunt), 

jeugdinterventiecentra (Elegast)    
 

 

5.2.3 GEMETEN VARIABELEN 

De vragen werden opgesteld op basis van een diepgaande literatuurstudie naar de belangrijkste 
context-, management- en evaluatiefactoren bij samenwerkingsverbanden (Parent and Harvey 2009; 
Lucidarme, Marlier et al. 2013). 

5.2.4 STATISTISCHE ANALYSES 

De interviews werden opgenomen met een dictafoon en daarna getranscribeerd (uitgetypt), 
uiteindelijk resulteerde dit in 665 getranscribeerde pagina’s.   De data werden geanalyseerd met 
NVIVO 10, een kwalitatief data-verwerkingsprogramma. Drie stappen werden ondernomen om de 
data te reduceren en te analyseren. Eerst werd een codeboek - een structuur om te kunnen coderen 
– ontwikkeld, gebaseerd op de belangrijkste context-, management- en evaluatiefactoren uit de 
literatuur (Parent and Harvey 2009). Vervolgens werden de tekstfragmenten gelinkt aan de juiste 
factoren. Deze laatste stap vormt het eigenlijke coderen. Indien uit de interviews nieuwe elementen 
naar voor kwamen, dan werden die aan het originele codeboek toegevoegd. Tenslotte werd gekeken 
welke factoren het belangrijkst waren bij het samenwerken en hoe verschillende factoren capaciteit 
genereerden op medewerkers-, organisatie- en netwerkniveau.  
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5.3 Studie 3 : Succesfactoren en valkuilen van samenwerkingsverbanden bij buurtsport 
Vlaanderen 

Deze studie had als doel de kritische succesfactoren te onderzoeken van intersectorale 
samenwerkingsverbanden bij Buurtsport Vlaanderen. Het verschil met de vorige studie is dat hierbij 
de context van Antwerpen verlaten werd ten voordele van een analyse van de succesfactoren binnen 
verschillende andere steden in Vlaanderen. De context waarin samenwerkingsverbanden 
plaatsvinden, is bepalend voor de uitkomsten. Het is waarschijnlijk dat er andere succesfactoren 
geïdentificeerd worden afhankelijk van de grootte van de stad, de budgetten die er kunnen 
vrijgemaakt worden, de keuzes van het beleid, de politieke kleur van  het stadsbestuur en de 
machtsverhoudingen tussen de partners.  
De manier waarop de data werden verzameld, is zeer gelijkend aan de datacollectie van studie twee. 
Daarom wordt hier vooral aandacht gespendeerd aan de selectie van de wijken. 

5.3.1 SELECTIE WIJKEN 

Om tot een selectie te komen van alle steden met een buurtsportaanbod in Vlaanderen werd gebruik 
gemaakt van drie criteria. Een eerste criterium was de grootte van de steden. Enkel steden met meer 
dan 20 000 inwoners werden opgenomen in de studie. Deze maatstaf werd aangewend omdat 
grotere steden vaak meer geconfronteerd worden met de problemen van een multiculturele 
samenleving en vaker betrokken zijn bij buurtsport (Theeboom & De Maesschalck, 2006). België telt 
in totaal 89 steden met meer dan 20 000 inwoners. Een tweede criterium om opgenomen te worden 
in de steekproef was het hebben van een volwassenaanbod. Er werd geopteerd voor deze 
voorwaarde omdat er dan meer potentiële organisaties zijn waarmee samengewerkt kan worden, als 
bijvoorbeeld dienstencentra. Alle steden met meer dan 20 000 inwoners werden hiertoe bevraagd. 
Van de 89 gemeenten gaven 78 antwoord, wat een respons van 88% betekent. De gemeenten die 
niet antwoordden, werden persoonlijk gecontacteerd om te verifiëren of ze al dan niet buurtsport 
organiseerden. In totaal gaven 34 steden (38.2%) aan een buurtsportaanbod te hebben. 55 steden 
(61,8%) gaven aan geen buurtsportaanbod te hebben. Van de 34 steden met een buurtsportaanbod 
waren er 14 die ook een aanbod voor volwassenen hadden. Deze 14 steden werden op hun beurt 
telefonisch gecontacteerd om te verifiëren of dit wel degelijk zo was. Drie steden vielen na deze 
telefonisch bevraging weg. Van de elf overgebleven steden werd per provincie de stad geselecteerd 
die in het meest buurten werkzaam waren. Dit resulteerde in de selectie van vijf steden: Roeselare, 
Gent, Leuven, Hasselt en Brussel. De provincie Antwerpen werd niet opgenomen omdat deze stad in 
studie twee reeds uitvoerig bevraagd was. 
 

      
Fig. 3. Visuele voorstelling selectie buurtsportwijken Vlaanderen 

5.3.2 GEMETEN VARIABELEN + STATISTISCHE ANALYSES 
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6 Beschrijving van resultaten  

6.1. Sample in kwetsbare buurten in Antwerpen  

In totaal waren er 414 respondenten. 54,3% van de respondenten waren vrouwen, de gemiddelde 
leeftijd was 38,8±10,6 jaar, 53,6% was van een andere etnische origine (één van de ouders niet in 
België geboren) en 53.1% had een lage socio-economische status (geen diploma hogere studies). De 
responsgraad (personen die enquête hebben ingevuld / alle personen die thuis waren) was 63.1%.  

6.1.1 WIE SPORT MEER, WIE SPORT MINDER? 

Onze steekproef is genomen uit kansarme wijken van Antwerpen met een hoge bevolkingsdichtheid 
en een hoog percentage etnisch culturele minderheden. Het is interessant om te kijken in welke 
mate sportparticipatie van deze inwoners verschilt ten opzichte van het gemiddelde van Vlaanderen. 
Daarom vergelijken we inwoners uit onze studie met personen die deelnamen aan de 
Participatiestudie (2009). Eén van de grootste demografische verschillen is dat in de steekproef van 
de Participatiestudie 6,8% van etnische origine was, terwijl hun aandeel in onze studie 53,6% is 
(Lievens and Waege 2011). 
In totaal gaf 48,2% van de respondenten aan wekelijks te sporten in de kwetsbare buurten van 
Antwerpen. Dit aantal is 7,5% minder dan het gemiddelde van Vlaanderen (gemeten volgens het 
Participatiesurvey in 2009), waar 55,7% wekelijks sport (Lievens and Waege 2011). Het is interessant 
te kijken of er afhankelijk van leeftijd, geslacht, onderwijsniveau, etniciteit meer of minder wordt 
gesport op wekelijkse basis. Op figuur 4 zien we, wat onze steekproef betreft, dat jongere mensen 
met een hogere opleiding significant meer sporten dan hun oudere metgezellen met een lagere 
opleiding. Dit is in lijn met ander onderzoek rond algemene kenmerken van sportparticipatie (Trost et 
al., 2002). 
 

  
Fig. 4. Percentage dat wekelijks sport voor leeftijd en onderwijsniveau 
 
Andere gekende kenmerken zijn het verschil tussen geslacht en etniciteit waarbij normaal gezien 
mannen en autochtonen meer sporten dan vrouwen en allochtonen. We zien dit ook terug in ons 
onderzoek (zie Figuur 5). 
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Fig. 5. Percentage dat wekelijks sport voor geslacht en etniciteit 
 
Wanneer we echter dichter inzoomen, zien we dat er weinig verschil is in sportparticipatie tussen 
Belgische mannen, etnische mannen en Belgische vrouwen. Die laatste groep sport zelf iets meer dan 
de Belgische mannen. Het zijn vooral de etnische vrouwen die veel minder sporten dan de andere 
bevolkingsgroepen. De reden waarom juist deze doelgroep minst sport, situeert zich waarschijnlijk 
binnen bepaalde culturele barrières die deze doelgroep ervaart. De allochtone inwoners van de 
wijken zijn immers hoofdzakelijk afkomstig van de Maghreb-landen (vb. Marokko en Turkije),waar 
een hoog percentage van moslims kenmerkend is. Onderzoek geeft aan dat sportparticipatie bij 
moslimvrouwen betrekkelijk laag is (Walseth and Fasting 2003). Het is niet dat de islam sporten 
verbiedt, maar voor  moslima’s  zijn  er in de meeste gevallen speciale omstandigheden vereist om te 
sporten zoals bijvoorbeeld activiteiten die enkel toegankelijk zijn voor vrouwen.  
 

 
Fig. 6. Percentage dat wekelijks sport voor de interactie tussen geslacht en etniciteit 
 

6.1.2 WELKE SPORTEN WORDEN WAAR, MET WIE, IN WELK VERBAND BEOEFEND? 

Tabel 3 toont het verschil tussen welke sporten inwoners in Vlaanderen en in de kwetsbare buurten 
van onze studie het meest beoefenen en de context waarbinnen dit plaatsvindt. Volgens de 
Participatiesurvey (Lievens and Waege 2011) zien we in Vlaanderen dat fietsen de belangrijkste sport 
is, terwijl fitness in de geselecteerde buurten in Antwerpen het populairst is. In Vlaanderen fietst 
18.9% en fitnesst 9.6% van de bevolking, terwijl in onze studie 7.0% fietst en 15.9% fitnesst. Men kan 
redeneren dat fietsen een typische Belgische sport is en deze traditie meer leeft bij Belgen, verder zal 
ook de stedelijke context van Antwerpen een drempel zijn, alsook de kostprijs van een racefiets om 
deze sport te beoefenen. Ook wat fitness betreft, lijkt deze bevinding een logisch gevolg van de 
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hogere bevolkingsdichtheid die het interessanter maakt voor fitnesscentra om in Antwerpen 
aanwezig te zijn. Onderzoek bewijst ook dat het type aanwezige infrastructuur het type sport zal 
beïnvloeden (Hallmann, Wicker et al. 2012). Verder bestaan er nu ook fitnesscentra waar 
abonnementen van € 20 per maand gangbaar zijn, wat hun succes in kansarme buurten ook deels 
verklaart.  
De resultaten wijzen voorts  dat er in Vlaanderen meer in clubverband en meer competitief gesport 
wordt dan in de kwetsbare buurten.   
 
Tabel 3. Overzicht van welke sport, waar, met wie, al dan niet competitief beoefend wordt voor 
respondenten in kwetsbare buurten in Antwerpen en  in Vlaanderen volgens de participatiesurvey 
 Huidige studie  Participatiesurvey 
Welke sport a) Fitness: 15,9%  

b) Joggen: 12,8%  
c) Zwemmen: 9,9%  
d) Fietssport: 7,0%  
e) Voetbal: 6,7%  
f) Wandelen: 5,1%  

 a) Fietsen: 18,9%  
b) Wandelen: 10%  
c) Fitness:  9,6% 
d) Zwemmen: 7,3%   
e) Atletiek: 5,9%  
f) Voetbal: 5,8% 

Verband* a) Geen verband: 64,9%  
b) Unisportclub: 14,2% 
c) Fitnesscentrum: 12,3%  

a) Geen verband: 67,2%  
b) Unisportclub: 33,9%  
c) Fitnesscentrum: 7,1%  

Met wie* a) Alleen: 37,4%  
b) Met vrienden: 29,7%  
c) Met clubgenoten: 13,1%  
d) Met familie: 10,8%  
e) Met partner: 7,7% 

a) Met vrienden: 50,7%  
b) Alleen: 44,5%  
c) Met clubgenoten: 32%  
d) Met partner: 26.4% 
e) Met familie: 21,0% 

Competitie* a) Recreatief: 91,4%  
b) Competitief: 8,6%  

a) Recreatief:78,7%  
b) Competitief: 19,1% 

*Respondenten van de huidige studie konden maar één antwoord aanduiden en dienden te kiezen tussen in welk verband, 
met wie en ze de sport het meest beoefenden. De som van de percentages werd berekend door de aantallen per sport 
(voor de dries porten) op te tellen en te delen door het totaal en konden dus de 100% niet overschrijden. Bij de 
Participatiesurvey konden meerdere antwoorden aangeduid worden waardoor 100% wel kon overschreven worden 



 
 

24 

6.2 Verhouding van sportparticipatie met sociaal kapitaal, fysieke activiteit en mentaal 
welzijn 

Dit is de eerste studie die in één model het verband nagaat tussen sport, sociaal kapitaal, fysieke 
activiteit en mentaal welzijn. Zes van de tien verwachte verbanden werden aangetoond (zie Figuur 
7), maar vier dus ook niet. We analyseerden  ook in welke mate socio-demografische kenmerken als 
geslacht,  leeftijd,  etniciteit,…   de onderlinge relaties beïnvloeden. Als hier niets over vermeld wordt, 
zijn de relaties voor man/vrouw, jong/oud, Belg/niet-Belg hetzelfde. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Fig. 7. Significante relaties tussen sport, buurt sociaal kapitaal, individueel sociaal kapitaal, fysieke 
activiteit en mentaal welzijn 

6.2.1 SPORT, FYSIEKE ACTIVITEIT EN MENTAAL WELZIJN 

Eén van de belangrijkste resultaten was dat sport een rechtstreeks verband heeft met mentaal 
welzijn. Dus hoe meer iemand sport, hoe beter het mentaal welzijn. Tussen fysieke activiteit en 
mentaal welzijn zagen we geen significant verband. Vorige onderzoeken toonden ook aan dat sport 
het type bewegen was dat het meest gelinkt was met een beter mentaal welzijn (Asztalos, Wijndaele 
et al. 2009). Meer sport was uiteraard ook gerelateerd aan een hogere fysieke activiteit. 

6.2.2 SPORT EN SOCIAAL KAPITAAL 

Een andere verrassende bevinding was dat meer sport niet leidt tot een beter sociaal kapitaal. Dit 
weerlegt de algemene notie dat meer sport automatisch leidt tot een beter sociaal welzijn. Andere 
studies hadden reeds gewaarschuwd dat sociaal kapitaal niet zomaar een gevolg is van sport, maar 
dat de context van de sportactiviteit bepaalt of er al dan niet sociaal kapitaal gebouwd wordt 
(Coalter 2010). In onze studie zien we dat 37.5% alleen gaat sporten. Wanneer we dit in rekening 
brengen, zien we dat mensen die samen sporten wel getuigen over een hoger buurt en individueel 
sociaal kapitaal. Het is dus niet sport die sociaal kapitaal verbetert, wel de sociale omgeving waarin 
aan sport gedaan wordt.  
We ondervonden verder een verschil naargelang de leeftijd. Oudere volwassenen (18-56 jaar) die 
sporten hadden een hoger sociaal kapitaal dan de jonge volwassenen. Eén verklaring hiervoor kan 
zijn dat oudere volwassen meer aan sport doen voor sociale beweegredenen, terwijl jongere 
volwassenen  dit  vooral  doen  om  fit  te  zijn  en  extra  kilo’s  te  vermijden (Kilpatrick, Hebert et al. 2005).  
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6.2.3 SOCIAAL KAPITAAL EN FYSIEKE ACTIVITEIT 

Meer vertrouwen in de mensen van de buurt had een positief effect of de fysieke activiteit. Andere 
studies getuigen dat dit in hoofdzaak komt doordat mensen die hun buurt als veilig ervaren 
gemakkelijker gaan wandelen in de buurt, hun boodschappen te voet of met de fiets doen.  

6.2.4 SOCIAAL KAPITAAL EN MENTAAL WELZIJN 

Het meest in het oog springende resultaat was dat individueel sociaal kapitaal het belangrijkste 
element is om mentaal welzijn te creëren. Meer dan getrouwd zijn of eigenaar zijn van een huis, is  
het algemeen vertrouwen in de algemene medemens het belangrijkst om jezelf gelukkig te voelen. 
Een hoger vertrouwen in de mensen van de buurt, draagt ook bij tot een beter individueel sociaal 
kapitaal. Verder zagen we dat een hoger buurtsociaal kapitaal voor Belgen tot een beter mentaal 
welzijn leidde, terwijl voor niet-Belgen deze relatie niet gevonden werd. Eén potentiële verklaring is 
dat het voor Belgen belangrijker is om zich veilig te voelen in hun buurt dan voor niet-Belgen. 
Toekomstige studies moeten dit echter bevestigen of ontkrachten. 

6.2.5 BESLUIT 

Deze studie benadrukt vier kernresultaten. Ten eerste is individueel sociaal kapitaal de beste 
voorspeller van mentaal welzijn. Ten tweede, sportparticipatie heeft een rechtstreekse invloed op 
mentaal welzijn, fysieke activiteit niet. Ten derde, sporten heeft geen rechtstreeks effect op buurt of 
individueel sociaal kapitaal, sporten met vrienden of familie kan dit wel hebben. Tenslotte, buurt 
sociaal kapitaal heeft een positieve invloed op fysieke activiteit, individueel sociaal kapitaal niet. Deze 
resultaten tonen aan dat cross-sectorale initiatieven aangemoedigd moeten worden, omdat de 
uitkomsten die ze willen bereiken niet alleen inherent aan elkaar verbonden zijn, maar elkaar ook 
versterken.  
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6.3 Relatie van buurtsport met sportparticipatie, fysieke activiteit, sociaal kapitaal en mentaal 
welzijn 

De doelstelling van buurtsport is in de eerste plaats de verhoging van de sportparticipatie in 
kansarme buurten, door drempels te verlagen en door sportkansarmen te stimuleren om blijvend te 
sporten in hun buurt (Cas 2005). Ze willen ook sport gebruiken als middel om de sociale cohesie te 
versterken en de gezondheid te promoten. In een eerste deel van de resultatensectie bespreken we 
het bereik van buurtsport en het profiel van de buurtsporter. Daarna wordt gekeken naar de relatie 
tussen buurtsport en sportparticipatie. Vervolgens wordt de relatie tussen buurtsport enerzijds en 
sociaal kapitaal, fysieke activiteit en mentaal welzijn anderzijds bekeken en geanalyseerd. Tenslotte 
wordt er dieper ingegaan op de mechanismen die deze resultaten verklaren, met behulp van de 
interviews met de verschillende stakeholders. Hier wordt voornamelijk gefocust op de 
samenwerkingsverbanden. 

6.3.1 RESULTATEN BUURTSPORT ALGEMEEN 

6.3.1.1 HOE GROOT IS HET BEREIK VAN BUURTSPORT? 

In buurtsportwijken geeft meer dan de helft van de inwoners aan buurtsport te kennen, in 
controlewijken is dit één op vijf. Het feit dat er een wijkoverschrijvende promotie van buurtsport 
plaatsvindt in Antwerpen verklaart waarschijnlijk voor een deel dat er in de controlewijken toch 
enige kennis is over die initiatieven. De Antwerpenaar wordt geïnformeerd via het stedelijk 
informatieblad, terwijl partnerorganisaties een deel van het aanbod ook kenbaar maken over de 
geografische grenzen van de wijk heen. Verder geeft één van de zes volwassenen aan reeds 
deelgenomen te hebben aan één van de buurtsportspecifieke activiteiten. In controlewijken is dit 
één op dertien volwassenen. Figuur 8 geeft dit visueel weer. Tabel 4 toont de resultaten per activiteit 
voor buurtsportwijken en controlewijken. De buurtsportactiviteiten zijn uiteraard slechts één van de 
activiteiten waarop buurtsport inzet. Er wordt eerst veeleer gekeken hoe de bestaande activiteiten in 
de buurt versterkt kunnen worden, alvorens eventueel geopteerd wordt voor een aanvullend 
aanbod. Hier wordt later meer diepgaand op ingegaan.  

 
Fig 8. Bereik van buurtsport in buurtsport en controlewijken. 
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Tabel 4. Buurtsportspecifieke resultaten  
Hoeveel  %  … buurtsportwijken  Controlewijken  
…  kent  buurtsport 53,9% 20,1% 
…   heeft   deelgenomen   aan   een   activiteit  
van buurtsport 

17, % 7,6% 

…  heeft  reeds  materiaal  ontleend   2,2% 2,2% 
…   heeft   deelgenomen   aan   een  
event  

10,4% 4.3% 

…heeft   deelgenomen   aan   een  
lessenreeks van buurtsport 

8,3% 3,3% 

 …  Trajectbegeleiding 2,6% 0,5% 
…  heeft  kinderen  die  deelgenomen  hebben  
aan buurtsportactiviteiten 

17,8% 3,3% 

 

6.3.1.2 WAT IS HET PROFIEL VAN DE BUURTSPORTER? 

Onze resultaten en die van ander onderzoek bevestigen dat vooral vrouwen van andere etnische 
afkomst met een lage socio-economische status (SES) de meeste drempels ervaren om effectief te 
gaan sporten. Bereikt buurtsport ook daadwerkelijk deze groepen en leidt de aanpak tot een verschil 
in sportparticipatie tussen buurtsport- en controlewijken voor deze doelgroepen? Onze resultaten 
bevestigen dat buurtsport vooral allochtonen, vrouwen en mensen met een lage SES bereikt. Deze 
bevindingen zijn weergegeven in Figuur  9 en Tabel 5. 

 
Fig. 9. Profiel van de buurtsporter: verschil tussen kansarm en kansrijk 
 
Tabel 5: Wat is het profiel van de buurtsporter?  
Hoeveel  %  … Etniciteit SES Geslacht 
 Autochtoon Allochtoon Laag Hoog Mannen Vrouwen 
…kent  buurtsport 49.4% 50.6% 59.3% 40.7% 45.7% 54.3% 
…heeft   deelgenomen   aan  
een activiteit van 
buurtsport 

41.7% 59.3% 63.0% 37.0% 37.0% 63.0% 

 

kent
buurtsport heeft

deelgenomen

59% 63%
41%

37%

Kansarm Kansrijk



 
 

28 

6.3.2 RELATIE BUURTSPORT EN SPORTPARTICIPATIE 

6.3.2.1 CIJFERS: MEER ALGEMENE PARTICIPATIE EN PARTICIPATIE IN SPORTCLUBS IN BUURTSPORTWIJKEN 

Uit de analyses blijkt een duidelijk significant verschil in het aantal uur sportparticipatie tussen 
inwoners van buurtsportwijken en controlewijken. Inwoners van buurtsportwijken sporten 
gemiddeld 2uur en 36 minuten per week. Dit is 1uur en 36 minuten meer dan inwoners van 
controlewijken, die dus aangeven gemiddeld 1 uur per week te sporten. De inwoner van een 
buurtsportwijk sport voorts gemiddeld 18 minuten meer dan de doorsnee Vlaming. Die sport volgens 
de gegevens van de participatiesurvey (Lievens and Waege 2011) gemiddeld 2uur en 18 minuten  per 
week. Dit is op zijn minst opmerkelijk te noemen als we weten dat in de buurtsportwijken het 
doorsnee inkomen veel lager ligt dan het gemiddelde in Vlaanderen en dat het percentage 
allochtonen in deze wijken veel hoger ligt.  
Wanneer we kijken naar het percentage sportparticipatie zien we dezelfde verhoudingen. In 
buurtsportwijken geeft 61.3% van de inwoners aan wekelijks te sporten. In controlewijken is dit 
42.4%, in Vlaanderen 55.7%. 
 
We komen tot de zelfde conclusie als we de resultaten analyseren van het gestructureerde 
sportaanbod. Het aandeel dat sport bij een sportclub is groter in buurtsportwijken dan in Vlaanderen 
en in controlewijken. In buurtsportwijken sport 15.7% bij een sportclub, in controlewijken is dit 6.5%, 
in Vlaanderen 10.9%1.  
Eén van de activiteiten waarop buurtsport inzet, is het toeleiden van kwetsbare doelgroepen naar de 
sportclubs. Deze activiteit ligt hoogst waarschijnlijk aan de basis van deze bevinding. Het is belangrijk 
te zien dat alternatieve vormen van sportpromotie als buurtsport geen bedreiging, maar eerder een 
versterking kunnen zijn van de traditionele sportsector.  
 

Fig 10. Relatie sportparticipatie voor volwassenen in buurtsportwijken, controlewijken en in 
Vlaanderen 

                                                           
1 Het percentage is als volgt berekend: er zijn 585.974 aangesloten leden bij een sportclub tussen de 19 en 54 
jaar (afdeling subsidiëring BLOSO 2012). In diezelfde leeftijdscategorie zijn er 5 372 082 ( NIS 2012) Vlamingen. 
Dit resulteert in 10.9% van de Vlamingen die sporten in clubverband voor die leeftijdscategorie. 

sportparticipatie sport in clubverband

Buurtsportwijken Controlewijken Vlaanderen
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6.3.2.2 IS ER EEN RELATIE TUSSEN BUURTSPORT EN SPORTPARTICIPATIE VOOR DE ETNISCH CULTURELE 
MINDERHEDEN? 

We zien een duidelijk significant verschil tussen etnisch culturele minderheden van buurtsportwijken 
en controlewijken. In buurtsportwijken geeft 55.2% van de inwoners van etnische afkomst aan 
regelmatig te sporten. In controlewijken is dit 34.6%, in Vlaanderen 55.7%.  

6.3.2.3 GELDT HETZELFDE VOOR DE SPORTKANSARMSTE DOELGROEP?  

Vrouwen van etnische afkomst met een lagere scholingsgraad, blijken het minst aan sport deel te 
nemen. In buurtsportwijken sport deze doelgroep gemiddeld 2 uur en geeft 46.2% aan te sporten. In 
controlewijken daarentegen sport deze doelgroep gemiddeld 0,16 uur (minder dan 15 minuten!), 
10% van de respondenten zei regelmatig te sporten. 
 

6.3.3 RELATIE VAN BUURTSPORT MET FYSIEKE ACTIVITEIT, SOCIAAL KAPITAAL EN MENTAAL WELZIJN. 

6.3.3.1 RELATIE VAN SOCIO-DEMOGRAFISCHE VARIABELEN MET FYSIEKE ACTIVITEIT,  SOCIAAL KAPITAAL EN 
MENTAAL WELZIJN 

Mensen met een lagere scholingsgraad zijn fysiek actiever. Waarschijnlijk is die vaststelling  
gerelateerd aan het feit dat lager geschoolde mensen in fysiek zwaardere jobs terecht komen. 
Getrouwde volwassenen, die een huis bezitten en hoger geschoold zijn, hebben een beter 
buurtsociaal kapitaal. Mensen die geboren zijn in België en tevens een hogere scholingsgraad 
hebben, bezitten een beter individueel sociaal kapitaal. Getrouwde volwassenen, die eigenaar zijn 
van een huis, hebben een betere mentale gezondheid. Figuur 11 geeft een overzicht van de relatie 
tussen socio-demografische variabelen en de ‘outcome’-variabelen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 11. Overzicht van de significante relaties van buurtsport met de ‘outcome’-variabelen 
  Significante verbanden tussen buurtsport en de 'outcome’-variabelen 

Significante verbanden tussen socio-demografische variabelen en ‘outcome’-variabelen 
Significante verbanden tussen ‘outcome’-variabelen 
Indirect significant verband tussen ‘outcome’-variabelen 
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6.3.3.2 RELATIE VAN BUURTSPORT MET FYSIEKE ACTIVITEIT 

In buurtsportwijken zien we net zoals bij sportparticipatie, dat mensen significant meer fysiek actief 
zijn dan in controlewijken. Volwassenen uit buurtsportwijken zijn ongeveer 50% meer fysiek actief 
dan volwassen uit controlewijken.  Uitgedrukt in Metabool Equivalent (MET) - de verhouding van het 
energieverbruik tijdens de inspanning ten opzichte van het energieverbruik in rust - was dit 5425,7 
MET/week in buurtsportwijken en 3616,4 MET/week in controlewijken. De voordelen van fysieke 
activiteit en sport op de gezondheid indachtig, is dit een nieuwe reden om in te zetten op buurtsport 
als middel om meer mensen voor een langere tijd aan te zetten tot sport en bewegen. 

6.3.3.3 RELATIE VAN BUURTSPORT MET SOCIAAL KAPITAAL EN MENTAAL WELZIJN 

We vonden geen verschillen tussen buurtsport- en controlewijken voor buurt sociaal kapitaal, 
individueel sociaal kapitaal en mentaal welzijn. Er is dus geen rechtstreekse invloed van buurtsport 
op sociaal kapitaal, noch op mentaal welzijn. Onrechtstreeks is er wel een invloed, door de eerder 
getoonde verbanden van sport op mentaal welzijn, en sport op sociaal kapitaal als mensen samen 
sporten.  

6.4 Succesfactoren en valkuilen van samenwerkingsverbanden: inzichten vanuit de case 
buurtsport Antwerpen  

Uit de kwantitatieve resultaten blijkt dat initiatieven als buurtsport potentieel hebben om de sport 
voor allen doelstellingen te bereiken.  De interviews laten toe het mechanisme en de processen van 
dit succes te verklaren. De focus in dit deel ligt vooral op welke inzichten buurtsport ons brengt om 
beter intersectoraal samen te werken. Dit succes is in hoofdzaak toe te schrijven aan drie factoren: 
(a) Buurtsport is in de eerste plaats versterkend voor de verschillende organisaties in de buurt, 
slechts in de tweede plaats kijken ze naar het organiseren van een eigen aanvullend aanbod. (b) 
Buurtsport vormt een schakel tussen sportorganisaties enerzijds en sociale, gezondheids-, cultuur- en 
jeugdorganisaties anderzijds, (c) Dankzij een geïntegreerde strategie op diverse niveaus betekent 
buurtsport een meerwaarde op verschillende vlakken.  
 
Het focussen op de buurt laat buurtsportmedewerkers toe hun buurt te kennen. Ze kennen de 
sportclubs; ze kennen de verschillende gezondheids-, sociale, jeugd-, culturele organisaties en de 
scholen; ze kennen de sportnoden en wensen in de buurt, welke reguliere en alternatieve 
infrastructuur mogelijk is voor sportlessen en events allerhande. Belangrijk in dit gegeven is dat ze 
hierdoor versterkend en aanvullend kunnen werken. In geen enkele buurtsportwijk werd buurtsport 
als concurrentie ervaren. Zoals ‘capacity building’ het voorschrijft, vertrekken ze vanuit de reeds 
aanwezige capaciteiten in de buurt. Als er sportclubs zijn die openstaan voor het ontvangen van 
nieuwe leden uit kansarme doelgroepen, focussen ze eerst op het versterken van de sportclub in 
kwestie. Dit versterken is ook nodig omdat deze doelgroep soms nieuwe financiële, organisatorische 
en culturele uitdagingen met zich meebrengen. Buurtsport geeft financiële ondersteuning aan deze 
clubs door bijvoorbeeld een deel van het lidgeld te betalen aan de sportclub voor 
uitkeringsgerechtigden of kinderen van ouders die uitkeringsgerechtigd zijn. Organisatorisch worden 
clubs ondersteund doordat Buurtsport hen bijvoorbeeld administratief ontlast, door rechtstreeks 
met het OCMW en andere instanties de administratie in orde te brengen. Buurtsport geeft culturele 
ondersteuning door de sportorganisaties beter te begeleiden in functie van de omgang met de 
verschillende kwetsbare doelgroepen, zodat beide partijen elkaar beter verstaan. 
Indien er geen enkele sportclub, of andere organisatie, aan bepaalde sportnoden kan voldoen, dan 
starten ze met een aanvullend aanbod. Een voorbeeld hiervan zijn de dans -en zwemlessen voor 
volwassen allochtone dames.  
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Doordat Buurtsport vertrekt vanuit de noden en de wensen van inwoners en organisaties in de buurt 
vormt buurtsport een alternatief voor de mainstream sportpromotie-initiatieven, die volgens Lawson 
(2005) vooral op een top-down manier gepromoot worden.  
 
Ten tweede vormt buurtsport een brug tussen sportorganisaties enerzijds en sociale, gezondheids-, 
cultuur- en jeugdorganisaties anderzijds. In wijken waar buurtsport niet aanwezig is, zagen we dat 
deze verschillende organisaties minder samenwerkten met sport, omdat de doorsnee 
sportorganisaties minder bewust zijn van de diversiteit aan drempels die kansarmen en etnisch 
culturele minderheden ervaren om tot sport te komen. Omgekeerd hebben de andere organisaties 
weinig ervaring met de organisatie van sportactiviteiten. Eén van de ontwikkelingen die dit proces in 
de hand heeft gewerkt, is de evolutie van het personeelsbestand naar een mix van zowel 
werknemers met een diploma lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen en sociale 
werkers. Dit zorgde ervoor dat de drempels van kansengroepen om tot sporten te komen beter 
geplaatst en begrepen konden worden.  
Barnes, Cousens et al. (2007) omschreven eerder dat de sportsector in een silo werkt. Buurtsport vult 
op deze manier een hiaat in het sportlandschap door deze organisaties te verbinden zodat ze 
complementaire vaardigheden en middelen met elkaar te delen. Volgend schema in Figuur 11 
visualiseert  deze  ‘overbruggings’-eigenschap.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 11. Schematische voorstelling van samenwerkingsverbanden met en zonder buurtsport 
 
Ten derde werkt buurtsport zowel samen op stedelijk als op buurtniveau en organiseert ze 
verschillende activiteiten, zowel versterkend als aanvullend, waardoor ze voor verschillende 
organisaties een meerwaarde kunnen bieden. Tabel 7 gaat dieper in op de meerwaarde die 
gecreëerd werd voor de verschillende organisaties. 
 
Tabel 4. Doelen die bereikt worden door middel van de brugfunctie die buurtsport op zich neemt 
 Welke  Specifiek voorbeeld 
Sport   

- Meer clubleden 
 
 
 
 
- Omgaan met culturele drempel: 
Affiniteit met drempels die kwetsbare 
doelgroepen ervaren  

Toeleiding naar sportclubs: 
- Sociale en andere organisaties geven aan aan 
toeleiders van buurtsport, welke gezinnen 
willen sporten. Toeleiders bezoeken gezinnen, 
bespreken de mogelijkheden in de buurt, en 
gaan dan samen naar de club 
- Toeleiders kennen achtergrond van 
gezinssituatie en maken dit verstaanbaar aan 
trainer en bestuur, zodat ze weten wat de 
gevoeligheden zijn  
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- Omgaan met financiële drempel 
 
- Helpen sociale rol in buurt op te 
nemen 
 
- Meer vrijwilligers 

- Uitwerken spreidingsplan voor betalen 
inschrijvingsgeld club voor kansarmen 
- Door aantrekken van leden van alle sociale 
lagen van de buurt, worden clubs en 
vrijwilligers meer betrokken bij de buurt 
- Organisaties meer betrokken bij de buurt, 
trekken makkelijker vrijwilligers in de buurt 
aan. 

Gezondheid  
- Meer kennis over sport en 

bewegingsmogelijkheden in de 
buurt  

- Meer inzetten op preventie  
 

 
- Moeilijkheden wegnemen om 

mensen te stimuleren om meer 
fysiek actief te zijn, tot sporten te 
bewegen 

Consultatie met buurtsportmedewerker:  
- buurtsportmedewerker zit op een vast uur 
bij een gezondheidsorganisatie om 
sportvragen van doelgroep te beantwoorden 
- Meer bewegen vermindert kans op 
allerhande ziektes 
Yoga lessen/zwemmen /dansen vr vrouwen 
- In een veilige plaats bewegingsactiviteiten 
organiseren die aansluiten bij hun wensen, 
noden en leefwereld 

Sociaal  
- Empoweren van doelgroep d.m.v. 

sport 
- Jobmogelijkheden creëren 

 
- Ontmoetingsplaatsen creëren voor 

doelgroep 
 

 

 De fietsschool:  
- bijschaven van zelfwaarde en zelfvertrouwen    
   door nieuwe vaardigheden te leren 
- door te leren fietsen is doelgroep mobieler, 

wat kansen op arbeidsmarkt stimuleert.  
- De wekelijkse afspraak in de fietsschool is 
ook een ontmoetingsplaats waar mensen 
ongedwongen in contact komen met elkaar 
 

Cultuur + 
Jeugd 

 
- Meer mankracht en draagvlak om 
activiteit te promoten 
 
- Meer inschrijvingen van doelgroep 
aan de activiteiten 
- Efficiëntie: minder begeleiders nodig 
- Effectiviteit: een duurzaam 
vrijetijdsaanbod 

Sport en cultuurkampen vr kinderen 
- Zowel sport, als cultuur spreken hun netwerk 
aan om specifieke activiteit via hun kanalen te 
verspreiden 
- Een gevolg van de bredere bekendmaking en 
promotie is dat er meer inschrijvingen zijn 
- Voormiddag sport, namiddag cultuur 
- kinderen krijgen een breder pallet aan 
vrijetijdsmogelijkheden, zodat de kans dat ze 
hetgeen ze graag doen vinden, groter is 

6.5 Succesfactoren van intersectoraal samenwerken rond sport 

Buurtsport volgt de ‘community capacity building’-theorie. Dit is een methodiek die op drie niveaus 
(zowel op individueel, organisatorisch als op samenwerkingsniveau) de capaciteiten in de buurt wil 
verhogen. Uit de analyses van de diepte-interviews met de 52 stakeholders werden int totaal 13 
succesfactoren gevonden die capaciteit creëerden op de verschillende niveaus. Tabel 5 geeft een 
overzicht van de verschillende factoren. Hieronder worden alle succesfactoren besproken en 
geïllustreerd met voorbeelden van de diepte-interviews.  
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Tabel 5. Belangrijke elementen van intersectorale samenwerkingsverbanden die capaciteit creëren 
op medewerkers-, organisatie- en netwerkniveau 
Niveau Succesfactoren van  cross-

sectorale 
samenwerkingsverbanden 

Uitleg hoe elke factor bijdraagt tot het creëren van 
capaciteit op elk niveau 

Medewerkers Procesevaluatie Evaluatie van projecten tijdens en op het einde van 
het project laten toe om te zien waar verbeteringen 
gemaakt kunnen worden. 

 Vertrouwen Vertrouwen in intenties en competenties van de 
partner is een absolute voorwaarde om kennis en 
vaardigheden te kunnen delen. 

 Duur van samenwerking Vertrouwen heeft tijd nodig om te groeien tussen de 
verschillende partners.  

 Persoonlijk contact Persoonlijke klik tussen de mensen van de 
verschillende organisaties. Een open attitude en het 
wijden van tijd aan de partner kan het persoonlijk 
contact en vertrouwen verbeteren 

 Coördinatie Duidelijkheid over de wederzijdse verwachtingen en 
de taakverdeling tussen de partners verbetert het 
vertrouwen. 

 Externe focus Op een flexibele manier inspelen op activiteiten van 
andere partners om zo eigen doelstellingen te 
bereiken vermenigvuldigt het vertrouwen en delen 
van kennis. 

   
Organisatie  Wederzijdse 

afhankelijkheid 
Hoe hoger de wederzijdse afhankelijkheid tussen 
partners, hoe meer wil er is om middelen te delen.  

 Steun van het beleid De mate waarin het beleid de organisatie steunt en 
financiële middelen toebedeelt. 

 Steun van de partners Partners die aangeven dat de samenwerking een 
meerwaarde betekent voor hun organisaties heeft 
een gunstige invloed op de beleidsmakers en creëert 
legitimiteit voor de organisatie. 

 Meetbare succescriteria Objectieve en meetbare resultaten hebben een 
positieve invloed op de beleidsmakers door het 
creëren van legitimiteit. 

   
Netwerk Partner complementariteit 

en verenigbaarheid 
De samenstelling van partners met verschillende  
expertises versterkt de samenwerking doordat ze 
over complementaire vaardigheden beschikken. 

 Diversiteit van activiteiten Verschillende activiteiten creëren een meerwaarde 
voor een grote variëteit aan partners en breiden het 
netwerk uit.  

 Duur van samenwerking Een langere duur van de samenwerking geeft tijd om 
resultaten te behalen en nieuwe partners te 
overtuigen van de meerwaarde om een 
samenwerking aan te gaan 

  

Succesfactoren van samenwerkingsverbanden op medewerkersniveau 
Op het niveau van de medewerkers waren vooral procesevaluatie en vertrouwen belangrijk om 
kennis en vaardigheden te delen. Vertrouwen werd op zijn beurt gestimuleerd door een langere 
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periode van samenwerken, een beter persoonlijk contact, duidelijke afspraken en een externe focus 
van de partners. 
  Procesevaluatie omvat het evalueren van de gemeenschappelijke activiteit, niet enkel op het 
einde maar ook tijdens de activiteit. De interviews wezen uit dat procesevaluatie nodig was om de 
juiste wijzigingen en aanpassingen door te voeren, zeker als de activiteit niet liep zoals ze moest 
lopen:   “…  maar het kan ook zijn en dat is nu ook het geval bij één van onze gemeenschappelijke 
activiteiten, dat je tijdens de activiteit merkt dat het minder goed loopt, je merkt dan ook veel drop-
out. Hoe komt dat? Dan gaan ik en de partners ook wel de koppen bij elkaar steken, omdat het niet 
meer loopt zoals we verwacht hadden, of zoals het zou moeten lopen, en bekijken we hoe we dat  in 
de  toekomst  kunnen  gaan  vormgeven”  (Wijk  A,  BU  1) 
 Vertrouwen was de tweede succesfactor die uit de analyse van de interviews naar voor 
kwam. Het bevat het wederzijds vertrouwen in de intenties en competenties van de partners. De 
bevindingen toonden dat een hoger wederzijds vertrouwen leidt tot het delen van kennis en 
vaardigheden tussen de partners. Vier andere elementen zijn belangrijk om het vertrouwen tussen 
partners te bevorderen. De duur van de samenwerking is een eerste, en verwijst naar de lengte en de 
duurtijd dat de partners reeds samenwerken rond een specifiek doel. Veel partners gaven aan dat 
alvorens informatie te delen een bepaald niveau van vertrouwen ontwikkeld moest zijn. Vele 
partners meldden dat hiervoor de nodige tijd vereist was alvorens dat vertrouwen aanwezig was.  ”in  
het begin wouden de x-verenigingen  me   niet   op   hun   vergadering…  Het  was   pas   na   een  paar   jaar,  
nadat één van de partners waarmee ik goed overeenkom en al verschillende projecten heb 
uitgewerkt, de andere kon overtuigen, zodat ik welkom was op hun vergadering." (Stad, BU 1). 
 Persoonlijk contact, was een tweede factor die vertrouwen creëerde, het verwijst naar het 
persoonlijk contact tussen de verantwoordelijken van buurtsport en de andere organisaties. 
Interviews wezen uit dat een goed persoonlijk contact nodig is om wederzijds vertrouwen te krijgen, 
zodat er productief kan samengewerkt worden in gemeenschappelijke projecten. Eén organiseerde 
formuleerde het als volgt: "In één wijk klikt het met organisatie x ongelooflijk goed, terwijl het in de 
andere wijken compleet spaak loopt. Ik heb vaker het gevoel dat het over een match tussen 
persoonlijkheden gaat dan over het inhoudelijke" (Stad, BU 2) 
Eén persoonlijke kenmerk dat vaak vermeld werd om dit persoonlijk contact te verkrijgen en te 
verbeteren was het voeren van een open communicatie met de partners. 
 Coördinatie was een derde belangrijke factor om vertrouwen op te bouwen tussen de 
medewerkers. Het bevat de duidelijkheid van de taak en de wederzijdse verwachte input in de 
samenwerking. Partners verklaarden in de samenwerking met buurtsport dat het duidelijk was wat 
ze konden verwachten van hen, en welke meerwaarde ze konden ontvangen. Dit bleek in andere 
samenwerkingsverbanden niet altijd het geval te zijn: “Eén   van   de   redenen   waarom   de  
samenwerking een meerwaarde is, is omdat het concreet en duidelijk is. Altijd voelbaar. 
Samenwerken  met  andere  organisaties  voelt  soms  ‘flou”  aan,  omdat  er  niet  genoeg  geconcretiseerd  
wordt.”  (Wijk  B,  SO2) 
 Externe focus was het vierde element dat vertrouwen creëerde. Het omhelst het 
engagement in activiteiten van partners om doelen van de eigen organisatie te bereiken. Onze 
analyse toonde aan dat personen die actief op zoek waren hoe ze een meerwaarde konden 
betekenen in activiteit van hun partners, vertrouwen vermenigvuldigden bij partners. Dit vertrouwen 
zorgde er ook voor dat de partners ook actief wouden meehelpen in activiteiten van buurtsport: "Ik 
denk dat ons/mijn opdracht ruimer is geworden door al die partners die ik hier heb. Maar ik vind dat 
juist de sterkte van dit huis. Zo helpen we hier bijvoorbeeld de belastingbrieven in te vullen, en 
kinderen of ouders digitaal bij te staan bij inschrijvingen. Daar investeren wij veel tijd in. Op zich is dat 
niet mijn kernopdracht, maar dat maakt wel dat er heel veel mensen hier over de vloer komen die ons 
aanbod leren kennen en soms wel minder naar cultuur doorstromen maar veel harder naar sport of 
naar taal." (Wijk D, CU1). Deze externe focus betekende dat de personen in staat moesten zijn om 
van tijd tot tijd zich los te koppelen van hun dagelijkse activiteiten. 
 
Succesfactoren van samenwerkingsverbanden op organisatieniveau 
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Op organisatieniveau waren wederzijdse afhankelijkheid en politieke steun het belangrijkst om 
middelen en steun te verkrijgen en te vergroten. Politieke steun kon op zijn beurt bevorderd worden 
door zichtbare resultaten van de samenwerking en de steun van partners.  
 Wederzijds afhankelijkheid beschrijft de mate waarin de verschillende partners in de 
samenwerking afhankelijk zijn van elkaar om de vooropgestelde doelen te bereiken. De analyse 
accentueerde dat hoe groter die wederzijdse afhankelijkheid en gepercipieerde nood was om samen 
te werken, hoe meer wil er ontstond bij de partners om tijd, personeel en financiële middelen in de 
samenwerking te investeren: Wij hebben in de loop van de jaren altijd meer en meer ingezet op 
participatie, wat maakt dat er ook altijd maar meer en meer vragen kwamen van de X en dat het 
eigenlijk niet meer houdbaar was om op die manier te blijven werken. Dan hebben wij aan buurtsport 
gevraagd, maar die vraag kwam evengoed van hen, of er niet één van die medewerkers bij ons in huis 
mocht komen zitten. (Stad, SO 2) 
 
Steun van het beleid verwijst naar de hoeveelheid middelen die beleidsmakers toewijzen aan 
buurtsport. Deze financiële steun maakt een groot deel uit van het budget waarover buurtsport 
beschikt en is bijgevolg een belangrijke factor voor de duurzaamheid en de legitimiteit van 
buurtsport. Het was ook grotendeels door het nieuwe beleidsakkoord dat  buurtsport zijn activiteiten 
kon   uitbreiden   van   drie   naar   tien   wijken.   “Ik denk dat één van de belangrijkste sprongen die we 
maakten,  gebeurd  is  in  2007  met  het  nieuw  bestuursakkoord  …  Als  de  politiekers  er  niet  voor  gekozen  
hadden om te investeren in buurtsport, dan denk   ik   niet   dat   we   de   basis   hadden   om   zo’n   breed  
programma  uit  te  voeren.”  (Stad,  BU  3) 
 Gelinkt aan de steun van het beleid is de steun die de verschillende partners gaven aan 
buurtsport: buurtsport is ook vrij groot kunnen worden omdat partners op bepaalde momenten 
hebben aangegeven dat buurtsport een zinvol project is waarin geïnvesteerd moet worden. Daardoor 
krijg je goeie punten en is het beleid ook bereid om verder te investeren." (Stad, BU 2). 
 Een tweede belangrijk element om de steun van het beleid te beïnvloeden waren de 
objectieve resultaten die voorgelegd konden worden aan de beleidsmakers: "Sommige afdelingen die 
zitten maar te vergaderen, maar je moet kunnen kijken op het einde van het jaar naar wat er gebeurd 
is. Daar draait het om. Ik denk dat zowel wij als buurtsport duidelijke en objectieve resultaten kunnen 
voorleggen." (Stad, SO 2) 
 
Succesfactoren van samenwerkingsverbanden op samenwerkingsniveau 
Op samenwerkingsniveau waren vooral de complementariteit van de partners, de diversiteit van de 
activiteiten en de duurtijd van samenwerken van belang om het netwerk te versterken en te 
vergroten.  
 
De diversiteit van de activiteiten was een eerste belangrijke factor. Het behelst de verschillende 
activiteiten die buurtsport te bieden had, die een meerwaarde creëren voor de verschillende 
partners in de verschillende sectoren. Dit leidde uiteindelijk tot meer partners in het netwerk. Zo is 
de fietsschool voornamelijk interessant voor dienstencentra   die   inzetten   op   het   ‘empoweren’   van  
sociaal kwetsbare groepen. Het stelt hen in staat de mobiliteit van deze groepen te verbeteren, wat 
een belangrijk element is om werk te vinden. De sportactiviteiten die buurtsport samen met jeugd- 
of cultuurorganisaties organiseert, betekent een meerwaarde door een nuttige vrijetijdsbesteding te 
voorzien voor kwetsbare jongeren door hen een breed pallet aan (sportieve) ervaringen te bieden 
die hen kunnen ontwikkelen en tevens ook behoeden van het creëren van overlast op straat. De 
‘trajectbegeleiding’   helpt   verschillende   gezondheids- en sociale organisaties bij het aanraden, 
ondersteunen en verbinden van hun doelgroep naar het sportaanbod van hun buurt, waar ze op een 
positieve manier zelfvertrouwen kunnen creëren, plezier maken en hun sociaal netwerk uitbreiden. 
Deze activiteit helpt bovendien ook de sportorganisaties nieuwe clubleden aan te werven en hen de 
kennis en vaardigheden aan te reiken om met die doelgroep om te gaan.   
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Een tweede belangrijke geïdentificeerde factor van de analyse was de verenigbaarheid en de 
complementariteit van de partners. Dit verwijst naar de samenstelling van de verschillende 
netwerkpartners en de harmonisatie tussen hen. Bevindingen suggereren dat sportclubs, gerund 
door voornamelijk vrijwilligers enerzijds en publieke jeugd-, cultuur-, gezondheids- en sociale 
organisaties gerund door professionele betaalde werkkrachten anderzijds, veel complementaire 
vaardigheden te delen hebben. Nochtans gaven de geïnterviewden aan dat deze twee types 
organisaties moeilijk verenigbaar waren voor de komst van buurtsport. Dit kwam voornamelijk 
omdat vele sportclubs geen affiniteit hadden met de kwetsbare doelgroep. Buurtsport slaagde erin 
deze twee types organisaties te verbinden door informatie door te sluizen van de publieke 
organisaties naar de sportorganisaties over hoe om te gaan met deze kwetsbare doelgroep, 
bijvoorbeeld informatie over welke drempels ze ervaren, welke sportnoden ze hebben, hoe ze best 
te bereiken. “De  meerwaarde  is  de  feedback  die  ze (buurtsport) geven over hoe we moeten omgaan 
met kansarme kinderen, de spiegel die we krijgen, de problemen die we samen kunnen bespreken, de 
ervaring  die  zij  daarin  hebben.”  (Wijk  D,  SP1).  Anderzijds kon buurtsport sport-specifieke kennis en 
vaardigheden van de sportclubs overbrengen naar de publieke organisaties, zodat zij deze 
sportactiviteiten niet zelf moeten organiseren: "Zij kennen wel een hele waaier aan sporten, die wij 
vanuit onze achtergrond niet zouden kunnen aanbieden. Die zijn daarin gespecialiseerd, dus die 
kennen heel veel, gaande van spelletjes tot expliciet kindersporten en dat spreekt in buurt ook wel 
heel erg aan." (Wijk A, CU1) 
 
Een derde belangrijke factor was de duur van de samenwerking. Dit element was ook een 
succesfactor om de capaciteit te vergroten op medewerkers-niveau. Verschillende partners gaven 
aan dat hun interesse en geloof in de meerwaarde van buurtsport groeide naargelang de duurtijd 
toenam. Dit verbeterde de legitimiteit van buurtsport en zette andere organisaties ertoe aan om ook 
met buurtsport samen te werken: "Wat zeker en vast in het proces heeft gespeeld, is dat mensen 
beter beginnen te beseffen dat de methodiek van buurtsport op termijn succes oplevert. Het duurt 
langer, het is een andere manier van aanpak, een heel andere benadering van doelgroepen ook. 
Dikwijls gaat het dan over betaling. Wij zeggen heel consequent, als je niet hebt betaald voor de 
aanvang van de sportweek, dan kan je niet deelnemen. Bij buurtsport doet men dat compleet anders, 
dan zegt men dat men dat gaat voorschieten en gaat men een afbetalingsplan komen. Maar er is, 
denk ik, in de loop van de tijd veel begrip ontstaan voor elkaars methodiek en structuren." (Stad, SP2). 
Het spreekt voor zich dat tijd enkel een succesfactor is als de ervaringen van de samenwerking 
positief waren.  
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7 Conclusies 

Dit onderzoek benadrukt vier kernresultaten.  
 
Ten eerste, sport bevordert naast fysieke activiteit ook rechtstreeks het mentale welzijn. Hoe meer 
iemand sport, hoe fysiek actiever die persoon zal zijn, en hoe beter die persoon zich in zijn eigen vel 
voelt. Sociaal kapitaal daarentegen wordt enkel bevorderd door sport,  wanneer men in gezelschap 
sport. Het is dus niet dat sport zozeer belangrijk is om sociaal kapitaal te genereren, maar de context 
waarin die sport plaatsvindt is wel bepalend om sociaal kapitaal op te bouwen. Zo is alleen joggen 
perfect om de fysieke activiteit en mentale gezondheid te verbeteren, maar is sporten in een club of 
met buren, vrienden, familie en kennissen nog beter omdat het tezelfdertijd sociaal kapitaal kan 
generen. Sociaal kapitaal is belangrijk omdat onze resultaten uitwijzen dat sociaal kapitaal het 
belangrijkste element is om het mentale welzijn te verbeteren. Belangrijker dan bijvoorbeeld 
eigenaar zijn van een huis, is sociaal kapitaal de sterkste voorspeller van mentaal welzijn. Het buurt 
sociaal kapitaal heeft ook positieve invloed op de fysieke activiteit.  
 
Ten tweede, in buurtsportwijken in Antwerpen wordt er meer gesport en aan fysieke activiteit 
gedaan dan in controlewijken met een gelijkaardig socio-economisch profiel. Dit was in het bijzonder 
zo voor kwetsbare doelgroepen als etnisch culturele minderheden en lagere sociale klassen.  
Dit benadrukt het potentieel van buurtsport om sportparticipatie en fysieke activiteit te verhogen. 
Belangrijk was ook dat de participatie in sportclubs in buurtsportwijken hoger was. Het inzetten op 
buurtsport hoeft dus geen verhaal zijn van of investeren in buurtsport of in sportclubs, deze twee 
types kunnen perfect hand in hand gaan.  
Sociaal kapitaal en mentaal welzijn waren wel niet hoger voor volwassen uit buurtsportwijken.  
 
Ten derde, er zijn drie hoofdredenen die aangeven waarom buurtsport een positieve invloed heeft 
op de sportparticipatie en de fysieke activiteit. Ten eerste, buurtsport vult een hiaat in het 
sportlandschap door een schakel te zijn tussen sportorganisaties enerzijds en sociale, gezondheids-, 
cultuur- en jeugdorganisaties anderzijds. Hierdoor kunnen competenties en vaardigheden tussen 
deze organisaties gedeeld worden. Een voorbeeld hiervan is het bereiken en het omgaan met de 
kansarme doelgroepen. Ten tweede, buurtsport werkt versterkend voor de verschillende 
organisaties in de buurt, slechts in de tweede plaats kijken ze naar een eventueel eigen, aanvullend 
aanbod. Hierdoor vormen ze geen concurrentie in de buurt en creëren ze welwillendheid om met 
hen samen te werken. Tenslotte, dankzij een geïntegreerde strategie op verschillende niveaus kon 
buurtsport op verschillende vlakken en voor verschillende organisaties een meerwaarde creëren. 
 
Ten slotte waren er verschillende factoren die ervoor zorgden dat buurtsport versterkend kon 
werken, een schakel kon zijn en een meerwaarde kon bieden om meer kennis, middelen en partners 
te generen.  
Om meer kennis te delen tussen de medewerkers in de samenwerking moeten organisaties het 
proces evalueren van hun gemeenschappelijke activiteiten, en vertrouwen in elkaar hebben. Dit 
vertrouwen kan gestimuleerd worden door het hebben van een open houding ten opzichte van 
partners, te waken over de duidelijkheid van taken en afspraken in de samenwerking, te zoeken naar 
de manieren waarop de eigen organisatie een meerwaarde kan zijn voor de partners en in te zien dat 
er niet onmiddellijk resultaten verwacht mogen worden, maar dat het creëren van vertrouwen en 
het delen van kennis tijd vergen.  
Om meer middelen en steun te verkrijgen, is het van belang om wederzijdse verbondenheid te 
creëren met de partners en steun te verkrijgen bij de beleidsmakers. Deze beleidsmakers kunnen 
positief beïnvloed worden door getuigenissen van partners die openlijk de meerwaarde aangeven 
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van de samenwerking en door meetbare resultaten die objectief de waarde van de eigen organisatie 
aantonen.  
Om het netwerk te versterken en uit te breiden moet de organisatie zorgen dat ze beschikt over 
unieke expertises die verenigbaar en complementair zijn met de expertises van andere organisaties, 
diversifieert in het eigen aanbod zodat ze verschillende aanknopingspunten heeft met andere 
organisaties en andere organisaties overtuigt van de meerwaarde van de samenwerking over de tijd 
heen.   
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8 Beleidsaanbevelingen en –relevantie  

In het volgende onderdeel worden de belangrijkste resultaten kort toegelicht, gevolgd door 
beleidsaanbevelingen die het effect kunnen versterken of ondersteunen van deze resultaten. De 
beleidsaanbevelingen zijn gestoeld op zowel internationale en nationale literatuur als op de 
specifieke onderzoeksresultaten van deze studie. Aangezien deze studie zich net als sport op het 
kruispunt van verschillende beleidsdomeinen bevindt, worden de aanbevelingen uitgesplitst voor de 
sport-, de gezondheids- en de sociale sector.  Een eerste aanbeveling is dan ook dat dit rapport de 
grenzen van de sportsector overschrijdt en gedeeld wordt met gezondheids-, welzijns-, jeugd-, 
culturele en andere sectoren. Zo kan er samen een beter gedragen en intersectoraal beleid gevoerd 
worden om de gemeenschappelijke problemen aan te pakken. 

8.1 Het belang van samenwerken tussen de sport -, gezondheids -  en sociale sector 

Sport heeft in het stimuleren van beweging en de fysieke activiteit een belangrijke functie, maar nog 
belangrijker is dat sport naast deze bewegingsvoordelen ook mentaal welzijn voortbrengt, een 
gegeven dat in onze studie niet gelinkt was aan meer fysieke activiteit. Om dus naast bewegen en 
voeding ook te kunnen inzetten op mentaal welzijn, kan sport een belangrijke factor zijn voor de 
gezondheidssector. Omgekeerd moet de sportsector er zich van bewust zijn dat sporten op zich al 
drempels met zich meebrengt voor kansarmen en dat bewegen en lichte spelvormen deze 
doelgroepen minder afschrikt. 
Als men door sporten ook het sociaal weefsel wil versterken in de buurt, dan moet er voornamelijk 
ingezet worden op sportactiviteiten waar mensen samen sporten. Onze resultaten gaven aan dat als 
men alleen sport, bijvoorbeeld alleen joggen, fitnessen of wielrennen, er weinig verband is tussen 
sport en sociaal kapitaal. Het is dus van belang de impact van sport op sociaal kapitaal te nuanceren. 
De context waarin het sporten plaatsvindt is dus de cruciale factor, niet het sporten zelf. Samen 
sporten is extra van belang, aangezien onze resultaten aantonen dat sociaal kapitaal de belangrijkste 
factor is om mentaal welzijn te verbeteren.  
 
Aanbevelingen 
 

 Het beleid moet sportinitiatieven steunen die zich richten op het samenbrengen van mensen 
in de buurt. Deze lokale sportinitiatieven kunnen een hefboom zijn om duurzaam te sporten, 
wat een rechtstreeks effect heeft op de fysieke activiteit en de mentale gezondheid. Tegelijk 
kunnen deze initiatieven het buurt sociaal kapitaal verbeteren, wat een rechtstreekse invloed 
heeft op een hogere fysieke activiteit en individueel sociaal kapitaal, wat op zijn beurt dan 
weer leidt tot een hoger mentaal welzijn. 

 Deze resultaten geven weer dat de beleidsdomeinen sport, gezondheid en de sociale sector 
elkaar positief kunnen versterken. Het beleid heeft er dus baat bij om 
samenwerkingsverbanden tussen deze verschillende sectoren aan te moedigen. Een betere 
samenwerking op gemeenschaps-, stedelijk/gemeentelijk en buurtniveau tussen deze 
sectoren en organisaties biedt veel potentieel.  

8.2 Het belang van buurtsport  

Buurtsport kan een cruciale rol spelen bij zowel het stimuleren van sportparticipatie als het bereiken 
van kwetsbare doelgroepen. Onze resultaten tonen aan dat buurtsport rechtstreeks een invloed 
uitoefent op de fysieke activiteit en de sportparticipatie in een wijk: meer mensen bewegen en 
sporten langer in buurtsportwijken. Deze invloed geldt voor de gehele buurt, en ook specifiek voor 
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de kansarme doelgroepen. We zagen geen rechtstreekse invloed van buurtsport op sociaal kapitaal 
en mentaal welzijn.  
Als we deze resultaten koppelen aan die van de vorige studie, dan kunnen we besluiten dat 
buurtsport wel een onrechtstreeks effect heeft doordat een verhoogde sportparticipatie rechtstreeks 
leidt tot een hoger niveau van fysieke activiteit en mentaal welzijn. Tezelfdertijd focust buurtsport op 
een kader waar er samen gesport kan worden met mensen uit de buurt, wat het buurt sociaal 
kapitaal kan verhogen. Een hoger buurt sociaal kapitaal stimuleert mensen om meer fysiek actief te 
zijn in hun eigen omgeving, doordat de perceptie van onder andere veiligheid van de buurt bijgesteld 
wordt. Buurt sociaal kapitaal heeft een positieve invloed op het individueel sociaal kapitaal, wat dan 
weer leidt tot een hoger mentaal welzijn. Sport en buurtsport kunnen dus op verschillende manieren 
een positieve invloed uitoefenen op het fysisch, het sociaal en het mentaal welzijn.  
 
Aanbevelingen 
 

 Dit onderzoek toont aan dat buurtsport een effectieve methode is om meer mensen langer 
te laten sporten, ook voor kansarme groepen. Investeren in een uitgebreidere 
buurtsportwerking in Vlaanderen is dan ook zeer sterk aan te bevelen. Uiteraard zijn de 
context en de manier waarop de implementatie gebeurt van cruciaal belang om resultaten te 
garanderen.  

 Om een uitgebreidere buurtsportwerking te kunnen organiseren en te laten slagen in 
Vlaanderen, is er draagvlak en een gemeenschappelijke investering van de sport-, de 
gezondheids- en de sociale sector nodig. Ter illustratie: in Nederland werd een budget van 
261 miljoen euro vrijgemaakt gedurende de periode 2012 -2016 om het programma ‘Sport 
en Bewegen in de Buurt’  vorm te geven. Dit werd mogelijk gemaakt door het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.  
 
 

Hieronder gaan we dieper in op een paar van de zaken die het succes van buurtsport mee helpen 
verklaren.  

8.2.1 MEER PARTICIPATIE IN SPORTCLUBS  

We zien in onze case-studie buurtsport Antwerpen dat participatie in sportclubs in buurtsportwijken 
hoger is dan in controlewijken. Het succes van dit gegeven is deels te verklaren door de 
samenwerking met buurtsport en de structurele, financiële en de culturele ondersteuning die 
buurtsport geeft aan deze clubs. Buurtsport zet in op de connecties met de sociale en de 
gezondheidsorganisaties, zodat kansarme en etnisch culturele minderheden die willen bewegen of 
sport willen doen, geïdentificeerd worden. In een tweede fase gaat buurtsport die personen in de 
richting van de sportclubs leiden. Door de financiële ondersteuning van buurtsport aan de sportclubs 
kunnen deze de financiële druk die deze doelgroep soms met zich meebrengt, verlagen. Zo betalen 
ze bijvoorbeeld een deel van het lidgeld  van de sportclub voor uitkeringsgerechtigden of kinderen 
van ouders die uitkeringsgerechtigd zijn. Door de structurele ondersteuning worden clubs 
administratief ontlast. Zo hoeven de sportclubs bijvoorbeeld geen dossiers in te dienen bij het 
OCMW om een deel van het lidgeld terug te vorderen, maar wordt dit gedaan door buurtsport. Door 
de culturele ondersteuning worden de sportorganisaties beter begeleid om met de verschillende 
kwetsbare doelgroepen om te gaan. Dit zorgt ervoor dat beide partijen elkaar beter verstaan.  
 
Aanbevelingen 
 

 Om de sportparticipatie via sportclubs te laten stijgen kan het beleid 
stimuleringsmechanismen lanceren waardoor sportclubs die openstaan en initiatieven 
ondernemen voor kansarme doelgroepen meer ondersteunen. Financiële ondersteuning is 
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niet voldoende, ook structurele en culturele ondersteuning zijn nodig. Uit deze studie blijkt 
dat buurtsport deze rol kan opnemen.   

8.2.2 MEER VERBONDENHEID BINNEN EN BUITEN DE SPORTSECTOR 

Buurtsport zorgt voor verbinding tussen sportorganisaties, sociale, gezondheids en andere 
organisaties in de buurt. In wijken waar buurtsport niet aanwezig was, waren er amper linken tussen 
sociale, culturele, jeugd- en gezondheidsorganisaties enerzijds en sportorganisaties anderzijds. 
Buurtsport fungeert dus als liason tussen de sportclubs en de andere organisaties. De meerwaarde 
van buurtsport voor deze organisaties wordt hieronder per sector weergegeven. 

 Sportorganisaties:  
o Meer clubleden 
o Omgaan met culturele drempel: affiniteit met drempels die kwetsbare doelgroepen 

ervaren  
o Helpen sociale rol in buurt op te nemen 
o Meer vrijwilligers 

 Gezondheidsorganisaties:  
o Meer kennis over sport en bewegingsmogelijkheden in de buurt  
o Meer inzetten op preventie  
o Moeilijkheden wegnemen om mensen te stimuleren om meer fysiek actief te zijn, tot 

sporten te bewegen  
 Sociale organisaties:  

o Empoweren van doelgroep dmv sport 
o Creëren van nieuwe jobmogelijkheden  
o Ontmoetingsplaatsen creëren voor doelgroep. Meer mankracht en draagvlak om 

activiteit te promoten 
 Cultuur- en jeugdorganisaties:  

o Meer inschrijvingen van doelgroep aan de activiteiten 
o Efficiëntie: minder begeleiders nodig 
o Effectiviteit: een duurzaam vrijetijdsaanbod 

 
Aanbevelingen 
 

 Het beleid moet focussen op een organisatie, persoon of manier waardoor sport-, 
gezondheids- en sociale organisaties in contact komen en elkaar kunnen versterken. 
Buurtsport kan hierin een belangrijke rol spelen. 

 Omdat het buurtspecifieke één van de belangrijkste kenmerken is, heeft deze ook veel 
waarde voor kleinere steden en gemeenten. De resultaten hoeven dus zeker niet enkel 
gevolgen te hebben voor grootsteden. Samenwerken met andere organisaties in kleinere 
gemeentes met aandacht voor noden en wensen van inwoners van de buurt, is een gegeven 
wat voor elke gemeente tot succes kan leiden.   

8.2.3 HET BELANG VAN DUUR VAN DE SAMENWERKING 

Het is belangrijk op te merken dat het resultaat van Buurtsport Antwerpen het gevolg is van 
verschillende jaren van falen, aanpassen en evolueren. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een mooie 
methodiek om sportparticipatie te verhogen. Eén van deze evoluties heeft geleid tot onder andere 
een mix van personeel van zowel sporters als sociaal werkers. Een andere was het financieel, 
organisatorisch en cultureel ondersteunen van sportclubs die actief hielpen kwetsbare doelgroepen 
te rekruteren.  
Verder is er tijd nodig en belangrijk om vertrouwen op te bouwen. Dit vertrouwen is op zijn beurt 
belangrijk om tastbare resultaten te bereiken. Literatuur geeft aan dat drie tot vijf jaar nodig is 
alvorens samenwerkingsverbanden hun meerwaarde in resultaten kunnen omzetten. 
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Samenwerkingsverbanden en netwerken zorgen er onder andere voor dat gemeenschappelijke 
doelstellingen beter bereikt worden en overlap vermeden wordt. Hier tegenover staat wel dat er in 
de eerste jaren geïnvesteerd moet worden in deze relaties en gezamenlijke activiteiten.  
 
Aanbevelingen 
 

o Sportorganisaties zouden bij hun aanwervingsbeleid ook sociale werkers kunnen aannemen 
om hun team te diversifiëren. Op deze manier zijn er ook mensen die de drempels van 
kansengroepen om tot sporten te komen beter kunnen plaatsen en verstaan. 

o Om een betere werking te garanderen moet het beleid intersectoraal samenwerken 
stimuleren. Dit stimuleren houdt onder andere in dat netwerken minstens vier jaar de tijd 
krijgen om hun effectiviteit te bewijzen.  

o In sport-, sociale, gezondheids-, cultuur- en jeugdorganisaties zouden er personen een 
functie kunnen krijgen als bruggenbouwer. Hieronder wordt verstaan dat zij het mandaat 
krijgen om intersectorale organisaties te versterken.  
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