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1. Presentatie	
	
Op	het	terrein	van	de	sport	beweegt	er	heel	wat.	In	sportclubs,	buurtsportinitiatieven…	gaat	het	om	
meer	dan	de	sport	en	gaat	de	sociale	en	sportieve	dimensie	steeds	meer	hand	in	hand	gaan.	Dat	is	
mooi	om	vast	te	stellen.	Maar	deze	projecten	blijven	te	vaak	onder	de	radar	en	vallen	vaak	tussen	de	
plooien	van	welzijn,	jeugdwerk,	sport.	Bij	wie	ze	terecht	kunnen	is	niet	altijd	duidelijk.	In	deze	sessie	
denken	we	na	over	hoe	we	deze	projecten	leren	kennen.	Hoe	kunnen	we	die	inzet	waarderen	en	best	
ondersteunen?	Daarnaast	krijg	je	een	aan	de	hand	van	concrete	voorbeelden	een	kader	over	sociaal-
sportieve	 initiatieven	 mee	 en	 denken	 we	 samen	 na	 over	 manieren	 om	 gemeenschappelijke	
uitdagingen	te	tackelen.	
	
	
Deelnemers	
	
•	 Myriam	Lemsiah,	Afdeling	diversiteit	en	gelijke	kansen	Leuven,	o.a.	verantwoordelijk	voor	het	
project	‘bijt	in	je	vrije	tijd’.	Toeleiding	naar	en	ondersteuning	van	het	bestaande	vrijetijdsaanbod	maar	
ook	meer	aandacht	voor	de	erkenning	van	de	bestaande	participatievormen.	
	
•	 Hamid	 Abroudi,	 Agentschap	 Integratie	 en	 Inburgering.	 Ontwikkelt	 een	 aanbod	 voor	
sportfunctionarissen	over	hoe	zij	hun	sportclubs	kunnen	leren	omgaan	met	diversiteit	en	begeleidt	in	
de	vrije	tijd	zelf	een	sportclub	in	het	Leuvense.	
	
•	 Gudrun	Nijs,	Dienst	Vrije	 tijd	en	Dienst	welzijn	Zutendaal.	De	gemeente	heeft	 reeds	enkele	
jaren	 een	 lokaal	 netwerk	 en	 ontwikkelde	 een	 brochure:	 ‘iedereen	 doet	 mee’.	 Daarin	 alle	 sociale	
verenigingen	en	vrijetijdsaanbieders.	Ook	zijn	er	drie	vrijwillige	coaches	(spilfiguren	uit	lokale,	sociale	
verenigingen)	aan	de	slag	als	laagdrempelig	aanspreekpunt	via	plaatselijke	lagere	scholen.	Maar	we	
willen	meer	resultaat	boeken	en	nog	meer	kinderen	betrekken.	
	
•	 Cathy	 Verschoore	 –	 Stad	 Gent	 –	 Sportdienst	 –	 Team	 Iedereen	 Sport.	 Volgt	 heel	 wat	
laagdrempelig	 sportaanbod	 op:	 buurtsport,	 buurtsportinfrastructuur,	
samenwerkingsovereenkomsten	met	sportaanbieders,	G-sport.	Krijgt	er	binnenkort	een	collega	bij	die	
samenwerking	opzet	met	zelforganisaties	van	mensen	met	een	migratieachtergrond.	Merkt	dat	er	heel	
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veel	nieuwe	sportverenigingen	ontstaan	die	niet	echt	geholpen	zijn	met	de	bestaande	ondersteuning,	
die	botsen	op	bestaande	regels	en	systemen	en	administratieve	verplichtingen,…	
	
•	 Bert	Misplon:	vzw	Sportaround	(Gent)	
Biedt	 laagderempelige	 sportactiviteiten	 na	 school	 en	 bieden	 daarna	 de	 kans	 aan	 lokale	
sportverenigingen	om	sportinitiaties	te	geven	in	de	scholen.	Vandaar	slaan	we	dan	de	brug	naar	een	
reguliere	sportclub.	
	
•	 Rachid	 Chellak:	 Werkte	 lang	 voor	 JES	 Antwerpen	 binnen	 de	 proeftuin	 ‘vecht	 en	 dans’.	
Ondersteunde	daarbinnen	enkele	TAI-BOX	clubs.	Zij	werden	lokaal	het	minst	ondersteund,	terwijl	zij	
wel	 de	 meest	 ‘onbereikbare’	 jongeren	 bereiken.	 Proeftuin	 is	 afgelopen	 maar	 leverde	 wel	 veel	
succesverhalen	op	die	nog	steeds	lopen.	
	
Presentatie	Pieter:	sociaal	sportieve	praktijken	
	
Zie	powerpointpresentatie.	
	
Sinds	1990	is	het	stedelijke	sportlandschap	door	elkaar	geschud,	zonder	dat	dit	echt	zwaar	
opviel.	Vier	uitdagingen	nemen	daarin	samen	(!)	een	belangrijke	rol	en	versterken	elkaar:		
	
•Armoede:	aanbod	aanpassen	aan	een	publiek	dat	financiële	en	andere	drempels	ervaart?	
•Superdiversiteit	
•Infrastructuur:	Waar	kunnen	we	sporten	in	een	beperkt	beschikbare	ruimte?	
•Institutioneel	kluwen.	Waar	kunnen	we	aankloppen	voor	steun?	
	
Het	‘oude’	beeld	van	‘dé	sportclub’	en	haar	recepten	komt	onder	druk.	
De	sportclub	is	dood,	leve	de	sociaal-sportieve	praktijk.	
Hybridisering:	in	de	plaats	komen	er	meer	sociaal	sportieve	praktijken	
Een	nieuwe	identiteit.	Een	andere	ondersteuning?	Sociaal	én	sportief.	
Beroepskrachten	vitaliseren	stedelijke	sportclubs.	Sociale	en	sportieve	innovatie.	
De	stad	voorloper	voor	de	toekomstige	Vlaamse	situatie.	
Hoe	gepaste	ondersteuning	geven	in	een	nieuwe	realiteit.	
	

2. Feedback	van	de	deelnemers:	
	
Voor	verschillende	deelnemers	is	deze	analyse	erg	herkenbaar.	Sommigen	voelen	dit	aan	en	zien	dit	
gebeuren	maar	de	collega’s	zien	het	nog	niet.	Het	is	ook	een	uitdaging	om	die	manier	om	naar	sport	
te	kijken,	te	laten	rijmen	met	de	meer	‘traditionele’	kijk	op	sport	van	een	aantal	collega’s.	Het	gaat	
soms	te	traag	of	met	verschillende	snelheden.	Er	bestaat	natuurlijk	ook	al	veel	degelijk	sportaanbod,	
dat	ook	succes	heeft.	Soms	ontbreek	het	aan	een	gezamenlijke	visie,	maar	ook	taal	en	referentiekader.	
Misschien	zitten	we	nog	te	sterk	vast	binnen	bestaande	decreten/regelgeving.		
	
Maar	de	shift	is	wel	aan	het	komen.	Het	is	ook	én	én	verhaal	van	sportclubs	en	sportpraktijken	die	met	
elkaar	kunnen	samenwerken.	Je	hoeft	ook	niet	iedereen	meteen	mee	krijgen.	Het	belangrijkste	is	dat	
je	mensen	vindt	op	diensten	die	geloven	in	je	project	en	die	dit	willen	uitdragen.	
Typologie	van	sociaal-sportieve	praktijken:		
	
1)	 Traditionele	sportclub	herbront	zich	
	
De	klassieke	clubrecepten	werken	niet	meer.	
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De	stad	is	onverbiddelijk	en	dwingt	tot	aanpassen	of	opkrassen	
Gevolg:	sociale	en	sportieve	innovatie	omdat	het	moet	
	
2)	 De	opkomst	van	nieuwe	sportclubs	
	
Onder	de	radar	ontstaan	sportclubs	die	getrokken	worden	door	een	nieuw	publiek.	
Aanpak,	programma	en	organisatiecultuur	verschilt	van	de	traditionele	sportclubs.	Met	een	specifiek	
potentieel	en	problematiek	
	
3)	 De	andersgeorganiseerde	sport	
	
Professionals	 binnen	 de	 ‘andersgeorganiseerde	 sport’	 ondersteunen	 werken	 die	 groeien	 het	
‘alternatief	 circuit’	 naar	 een	 sportclubs	 maar	 worden	 ook	 ingeschakeld	 in	 het	 (re)vitaliseren	 van	
bestaande	clubs	
	
4)	 Sportbeleving	in	informele	netwerken	
	
3.	 Verhaal	Rachid	Chellak	
	
Rachid	werkte	eerst	als	vechtsportondersteuner	in	Antwerpen,	via	een	proeftuinproject	van	JES.	Nu	
ondersteunt	hij	nog	steeds	als	vrijwilliger	verschillende	(vecht)sportpraktijken.	Rachid	is	en	blijft	een	
gekend	figuur	in	Antwerpen	en	zo	ontmoet	hij	op	informele	manier	verschillende	mensen	die	initiatief	
willen	nemen.	Zo	ondersteunt	hij	al	een	tijdje	een	beginnende	boksclub.	Deze	club	is	ontstaan	vanuit	
het	persoonlijk	engagement	van	één	persoon.	De	club	kende	snel	veel	succes,	pikte	snel	talent	op	en	
heeft	momenteel	van	de	beste	boksers	in	het	land	onder	hun	dak.	Rachid	steunt	de	club	in	de	link	met	
de	federatie,	in	het	zoeken	naar	manieren	om	de	verzekeringen	in	orde	te	krijgen,	in	hun	relaties	met	
het	lokaal	bestuur…	
	
Hoe	het	komt	dat	zo’n	club	zo	snel	zoveel	leden	vindt?	
We	 zijn	 gewoon	 aanwezig	 op	 straat,	 we	 zijn	 vertrouwensfiguren	 voor	 de	 jongeren	 in	 wijk.	 We	
organiseren	ook	demonstraties	op	straat.	Zo’n	nieuwe	club	is	ook	nog	niet	geclaimed	door	een	bepaald	
publiek,	het	is	van	niemand	en	van	iedereen.		
	
Hoe	zit	met	het	lidgeld	en	verzekeringen?	
We	kunnen	geen	lidgeld	vragen	aan	deze	jongeren.	De	zaal	waarin	we	trainen,	is	gratis,	dus	veel	kosten	
hebben	we	niet.	Omdat	bepaalde	jongens	ook	kampen	vechten,	hebben	we	een	specifieke	verzekering	
nodig.	Vooral	de	verplichte	medische	controle	bleek	duur.	In	ons	netwerk	hebben	we	dokter	gevonden	
die	naar	de	club	wilde	komen	om	daar	de	jongeren	aan	een	grondige	check	te	onderwerpen.	Hij	wilde	
dit	gratis	doen.	Da’s	natuurlijk	anders	dan	telkens	een	individueel	doktersbezoek	te	moeten	betalen.	
Akkoord,	een	model	waarbij	er	geen	 inkomsten	binnen	komen,	 is	 voor	veel	 sportverenigingen	niet	
haalbaar.	Maar	er	is	wel	nood	aan	deze	gratis	plekken.	Het	is	vooral	de	kunst	om	op	zoek	te	gaan	naar	
andere	verdienmodellen	voor	clubs,	zodat	zij	niet	te	zwaar	getroffen	worden	omdat	ze	met	mensen	in	
armoede	werken:	beloningssubidies	voor	deze	clubs,	werken	met	een	solidariteitstarief,…	
	
Rachid	ondersteunt	niet	alleen	vechtsportclubs.	Recent	leerde	hij	ook	een	groep	jongeren	kennen	die	
zelf	een	voetbalclub	hebben	opgezet	voor	kansarme	jongeren.	Ook	zij	vinden	moeilijk	hun	weg.	Wel	
kunnen	ze	in	Deurne	op	ondersteuning	rekening	van	MSC	Ahlan	die	infrastructuur	aanbiedt	of	helpt	
vinden.	
	
Wat	kunnen	lokale	besturen	doen	voor	dergelijke	initiatieven?	
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Een	 eerste	 stap	 is	 deze	 werkingen	 leren	 kennen	 en	 hen	 ook	 erkenning	 geven.	 Een	 menselijke	
relationele	aanpak	is	nodig.	Maar	het	zit	ook	in	kleine	dingen.	Ze	waarderen	het	bijvoorbeeld	dat	ook	
zij	worden	uitgenodigd	op	sportevenementen	van	de	stad	om	een	workshop	of	een	demonstratie	te	
geven	en	niet	alleen	de	‘gekende’	verenigingen.	Daarnaast	kan	je	hen	vanuit	het	lokale	bestuur	ook	
ondersteunen	 in	 hun	 zoektocht	 naar	 infrastructuur,	 werkingsmiddelen	 en/of	 professionele	
omkadering.	
	
In	beeld:	
	
Over	het	werk	van	Rachid	bij	JES	Antwerpen	bestaat	ook	een	mooie	reportage.	
Je	kan	deze	bekijken	via:	https://www.youtube.com/watch?v=hZOeHCW6fjM	
	
	
	
	
	
	
	


