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Sport & Society 

De onderzoeksgroep Sport and Society van de Vrije Universiteit Brussel doet 

maatschappelijk relevant en onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar de betekenis 

die sport – zowel recreatieve als competitieve - speelt binnen verschillende domeinen van 

de samenleving. Via actieve disseminatie van onderzoeksbevindingen wil SASO bijdragen 

tot de ontwikkeling van het beleid en de praktijk. De opgebouwde kennis en expertise 

beoogt SASO verder te verankeren in de samenleving via een kwalitatief opleidings- en 

vormingsaanbod. Verder biedt de onderzoeksgroep zijn expertise aan betreffende het 

monitoren, het evalueren en het meten van de maatschappelijke impact van sport en 

vrijetijdsactiviteiten, zowel op het individuele, groeps- en samenlevingsniveau.



Sport & Society

Krachtlijnen van SASO onderzoek;
• Een wetenschappelijke aanpak mét aandacht voor een sterke interactie met 

specifieke actoren in het werkveld
• Reflectiegroep van vertegenwoordigers uit verschillende sectoren

Gelijkaardig onderzoek;
• Theeboom, M., & Nols, Z. (2014). Tewerkstelling in de sport – Traject kortgeschoolden. 

Ad-hoc onderzoek Steunpunt Sport – Vlaamse Overheid. Brussel: Vrije Universiteit 
Brussel – Onderzoeksgroep Sport and Society.

• Theeboom, M. et al. (ongoing). Study on the contribution of sport to the employability of 
young people in the context of the Europe 2020 strategy





WIJ! (Werkinleving voor jongeren!)

• Oproep Europees Sociaal Fonds (ESF)

• Ongekwalificeerde jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt (18-25 jaar) 

• Toeleiding vanuit VDAB of na vindplaatsgerichte acties promotor

• 12 maanden met verlenging tot 18 maanden

• Extra kansen en handvaten om de weg naar de arbeidsmarkt te vinden

• Doel duurzaam werk of kwalificerende opleiding (beroepsopleiding of onderwijs)



1. Oriëntering met actieplan

• Zicht op eigen competenties, mogelijkheden en belemmeringen arbeidsmarkt

• Verbeterde kennis alle aspecten arbeidsmarkt: jobs, sectoren en arbeidsmarktactoren 

• Door middel van o.a.:

Individuele begeleiding, groepsessies, beroepsverkennende stages, bedrijfsbezoeken, 
assessments, beroepsoriëntatietesten, ….

• Afgewerkt actieplan: afsprakenlijst met doelstellingen, initiatieven en oplossingswijzen 
naar opleiding en tewerkstelling toe



2. Begeleiding

• Actieplan als basis (op maat)

• Door middel van o.a.:

Individuele begeleidingsgesprekken, groepsactiviteiten, stages, beroepsopleidingen, 
sollicitatietrainingen, sollicitatiebemiddeling, remediëring randvoorwaarden, …

• Uitstroom naar werk, doorstroom naar kwalificerende opleiding of onderwijs, 
uitvoering van de minimaal geformuleerde activiteiten



WIJ! & Sport



Doelstellingen WIJ! & Sport

• Competenties: Het versterken van arbeidsgerichte competenties en attitudes, in 
eerste instantie via het sporten in een kwaliteitsvolle sportsetting, op latere termijn 
eventueel via andere rollen/taken binnen de sportcontext;

• Gezonde en fitte levensstijl: De ontwikkeling van een gezonde en actieve levensstijl 
en de bevordering van de fysieke fitheid;

• Lokale sportsector: Het potentieel van de lokale context en de lokale sportsector 
(sportclub, buurtsport…) benutten, stimuleren en versterken;

• Transversaal netwerk: Het uitbouwen van een structureel, duurzaam, lokaal netwerk 
van partners tussen onder meer tewerkstellings-, sport- of vrijetijdsactoren, met het 
oog op een gecoördineerde afstemming en een continuering van werking en acties 
eenmaal het pilootproject Sport afgelopen is.



Onderzoeksvragen opdracht

1. Welke methodieken worden door de projectuitvoerders en hun netwerk 
ontwikkeld/toegepast omtrent de sportcomponent?

2. Wat zijn de mogelijke sportieve effecten van de sportdeelname door de jongeren?

3. Wat zijn de mogelijke arbeidsgerichte effecten van de sportdeelname voor de 
jongeren?

4. Welke randvoorwaarden zijn noodzakelijk?



Programmatheorie

• Een programmatheorie omvat de onderliggende assumpties en veronderstellingen
met betrekking tot de activiteiten, programma’s en de verwachte impact of 
verandering die deze activiteiten vooropstellen of beogen. 

• Gaat na of de verschillende componenten, mechanismen, relaties en de opeenvolging 
van oorzaak en effecten in een sport en begeleidingsprogramma de effecten creëert die 
door de WIJ! uitvoerders worden vooropgesteld. 

→  Geen structurele programmatheorie aanwezig



Onderzocht

• Formatieve interviews uitvoerders

 Reflecteren specifieke keuzes + mogelijke alternatieven

 Projectontwikkelaar + coaches

 Twee contactmomenten

• Vragenlijsten deelnemers die deelnamen aan minstens één sportactiviteit (49) 



Methodieken



Methodieken

• Geen uitgeschreven methodiek. 

• Een grote variatie aan sportpraktijken of interactieve groepsspelen waarbij de 
deelnemers verschillende rollen opnemen (deelnemen, deelhebben, actief en passief). 

• Lage frequentie van de sportactiviteiten. 

• Beperkte inzet op sport als leerpraktijk voor individuele of arbeidsgerichte 
competenties. 

• Beperkte feedback of zelfreflectie bij jongeren omtrent de competenties en 
vaardigheden die versterkt kunnen worden. 

• Hier en daar contacten maar amper of geen samenwerkingen met lokaal netwerk. 



“Het is naargelang de inspiratie van de coach ter plaatse, hoe fel die gelooft in dat principe 
en hoe ver die zich achter dat sportverhaal wilt schaven.”

”Ik vind sport goed om positief te blijven denken. Competenties komen niet expliciet aan bod. 
Ik weet niet goed welke competenties je via sport kan trainen.”

“Om echt te zeggen dat we sport hebben gekoppeld aan werk? Iets minder. We proberen zo goed mogelijk 
te letten op nieuwe vaardigheden zoals contact leggen met nieuwe mensen, samenwerken, 
tegen je verlies kunnen, … Maar het is niet dat we actief terugkoppelen. 
Op dit moment is het vooral ontspannen. Een manier om elkaar op een andere manier te leren kennen.”



Divers aanbod

• Beoefenden een uitgebreide range aan sporten (voetbal, boksen, tennis, basketbal, 
kubben, kajak, wandelen, fitness, bowlen, muurklimmen, …)

• Andere activiteiten binnen een sportsetting (dag als topsporter bij Club Brugge, lezing 
bokser moeilijke jeugd, quiz, vrijwilligerswerk Fedasil, …)

• Sport en gezonde voeding (individuele begeleiding, workshop)

• Aandacht voor dynamische groepsspelen of stadsactiviteiten waar ze een link met 
arbeid leggen



SBS meets Antwerp Boxing Academy



Sportieve effecten



Sportieve effecten

• Beperkte sportieve effecten 

• Geen impact op de fysieke fitheid van de jongeren

• Nadruk op “sport voor sport praktijken”

• Geen link naar sportclubs of lokale georganiseerde sportsector

• Ruimere sportieve effecten zijn mogelijk indien bepaalde voorwaarden voldaan worden 
(frequentie, intensiteit, georganiseerde setting…), al dan niet in samenwerking met 
lokaal georganiseerde sportsector.



”Om onze jongeren naar een sportclub toe te leiden is het traject te kort. We zijn daar meteen van afgestapt. 
Als je een sport nog nooit hebt gedaan en je bent helemaal alleen? 
Dat zou ik ook nooit doen!”



Sportieve effecten

• Overgrote meerderheid (68,4%) van de jongeren die deelnam aan sportprogramma doet 
in zijn vrije tijd aan sport

• Sinds de start van het WIJ!-traject zijn er enkele jongeren die meer sporten in de vrije 
tijd

• Belangrijkste reden sport is verbeteren gezondheid (67,9%)

• Belangrijkste reden om niet aan sport te doen in de vrije tijd is het gebrek aan tijd 
(54,8%)

• Ongeveer de helft van de jongeren voelt zich fitter sinds de deelname aan sport binnen 
WIJ! (51,8%)

• Iets meer dan één derde van de jongeren leeft gezonder (37%)



Arbeidsgerichte effecten



Arbeidsgerichte effecten

• Beperkte arbeidsgerichte effecten

• Geen of beperkte structurele inbedding van sport in begeleiding en leerproces

• Geen of lage kennis sport-plus praktijken of van wenselijke samenwerkingsverbanden. 
Er kan geen leerproces ontwikkeld worden via sport.

• Wel observeren van competenties maar beperkte (zelf)reflectie over eigen 
competenties via sport.

• Lage arbeidsgerichte meerwaarde of return on investment van sport (volgens zowel 
uitvoerders als deelnemers)  



Arbeidsgerichte effecten

• Motivatie voor het traject verhoogt bij iets minder dan de helft van de jongeren (42,3%)

• Motivatie om werk te zoeken en te vinden verhoogt bij ongeveer een kwart van de 
jongeren (25,9%)

• Iets minder dan de helft van de jongeren denkt dat hun kansen op arbeid zullen 
verhogen (40,7%)



“Na de vorige sportsessie waren er drie meisjes die achteraf samen iets gingen eten. 
Je merkt dat die nadien steun hebben aan elkaar. 
Die helpen elkaar in het zoeken naar vacatures en lezen elkaars brieven na.” 

”Ze vertelden mij achteraf dat ze terug zin hadden om op te staan. Ze kregen terug zin om iets aan te pakken. 
Door te sporten waren ze concreet bezig met iets waardoor ik merkte dat ze makkelijker 
stappen konden zetten om werk te zoeken.” 



Randvoorwaarden



Randvoorwaarden

• Meer financiële mogelijkheden en organisatorische kennis rond sport en 
competentie-ontwikkeling
• Ontwikkelen van integrale strategische visie

• Wegwerken drempels om deel te nemen aan het sportprogramma
• Drempels worden op verschillende manier ervaren door uitvoerders (vervoer, douchen,…)

• Verhogen van structurele inbedding en frequentie van sport om sportieve en 
arbeidsgerichte effecten mogelijk te maken



Randvoorwaarden

• Duidelijke insteek voor uitvoerders en deelnemers waarbij sport gepositioneerd wordt;

- Sport als aantrekkingskracht (voor beperkte groep deelnemers) 

- Sport als leeromgeving om competenties te versterken (mits kennis en ervaring van 
nodige sport-plus methoden)

• Naast opnemen van sportrollen (actief, passief, deelnemen of deelhebben) is 
(zelf)reflectie bij de jongeren wenselijk.



Aanbevelingen (1/2)

• Geef uitvoerders de kans een strategisch inzicht te ontwikkelen over welke rol ze sport 
willen en kunnen geven in functie van de doelstellingen van de organisatie. Er zijn 
verschillende rollen die sport zou kunnen opnemen (zie figuur).

• Uitvoerders dienen in functie van de rol van sport verder in te zetten op lokale 
samenwerkingsverbanden om de sociale waarde van sport te kunnen implementeren 
in hun programma.

• In functie van dit samenwerkingsverband dient men de noodzakelijke en wenselijke 
voorwaarden te garanderen om de bijdrage van een sportprogramma te vergroten. 
Daarbij dient men aandacht te hebben voor de individuele drempels van de deelnemers 
en de organisatorische drempels bij de aanbieders.



Aanbevelingen (2/2)

• Betrek jongeren bij de invulling en de implementatie van het sportprogramma zodat de 
kans op deelname door die jongeren vergroot.

• Sport Vlaanderen kan een faciliterende rol vervullen bij de zoektocht naar geschikte 
lokale sportpartners.

• Om de instrumentele waarde van sport-plus in Vlaanderen in functie van verscheidene 
kwetsbare doelgroepen verder te versterken, is een regelmatige inventarisering en 
kennisdeling over deze organisaties met de reguliere sportsector wenselijk. Dit kan 
leiden tot sterkere samenwerkingsverbanden tussen lokale (sport)aanbieders.



De rol van sport in tewerkstellingsprogramma’s (TPs)
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Open access  
Self-selec ng 

Open + 
Targe ng 

Targe ng 

Inputs  1 
Recruitment 

(i)  Assump ons 
  
(ii) Evidence:   
  distribu on  of ‘issues’  
     PIs 

 
· Racism 

· Sectarianism 

· Self-efficacy 

· Self-esteem 

· Lack of ambi on 

· Violence/gangs  

· ‘At risk’ 

· Etc 

ê 
Specially designed 

programmes? 
 

Inputs 2  
Par cipants 

         Sport 
 
• Mastery/Comp 
• Team/

individual/
partner 

•  Cogni ve/ 
     spa al 
•  Rules/ 
     informality 

• Coach 
 

Sport plus 
• Red card 

approach 
• Workshops 
• Voca onal 

quals 
• Volunteering  

• Coach/youth 

worker 
 

Plus sport 
• Sport as ‘fly 

paper’ 
• Youth work 

approach 
• Voca onal 

quals 
• Volunteering 
• Youth worker/

coach 

Outputs 1 
Sport, sport plus 
and plus sport 

   Coach/ 
   leader 

Role model 

   Social       
distance 

(be) friend 

Beyond the 
touchline 

 

 

Outputs 2 
Social  

rela onships 

       
    Sense of safety/      
acceptance/belonging 

  
 

     Interested /caring  
             adults 

 
 

            Models for 
conven onal behaviour 

 
 

    Controls on deviant 
           behaviour 

 
 

Cri cal support 
 

 

       Value placed on       
         achievement 

 
 

     Posi ve a tudes  
          to future 
 

 

Outputs 3 
Social climate 

New peers 
       
     Be er 
understanding   
   of others  
        
Understanding 
consequences 
         
    Taking 
responsibility 
        
Reduc on in     
risk-taking  
        
Confidence  
        
Self-worth 
       
Focus and    
direc on 
      
Ambi on 
       
Increased 
maturity 
      
Enhanced 
educ/ job 
prospects 
 

      Impacts      Outcomes  

•   Reduced 
racist  a tudes 
behaviour 
 
•  Reduced  an -
social 
behaviour 
 
•  Reduced gang 
membership 
 
•  Reduced drug 
taking 
 
•  Educa onal 
achievement 
  
•   Employment 
  

 

A Programme Theory Framework 

Befriending                  Direc on-se ng               Coaching                     Sponsoring 

Respect                  Trust          Reciprocity 



Opkomend onderzoek



Bedankt voor uw aandacht.

KICS

Vragen?

jasper.truyens@vub.be

tessa.commers@vub.be

Sport & Society, Vrije Universiteit Brussel


