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De insteek van de sessie  

 
Tussen 2016 en 2019 kregen 19 projecten de kans van de Vlaamse Overheid om bruggen te 
bouwen tussen sport en jeugdwerk en mensen in armoede. Zowel gemeentelijke diensten als het 
OCMW namen het initiatief om samen te werken. Verschillende projecten zijn op korte tijd 
uitgegroeid tot een onmisbaar onderdeel van het lokaal (vrijetijds)beleid. Demos en ISB 
begeleidden de projecten. In deze sessie krijg je input vanuit de praktijk over de vier strategieën 
die bruggenbouwers ontwikkelen om de kloof tussen armoede en vrije tijd te dichten: 
outreachend en bottom-up werken, individuele toeleiding, verenigingsondersteuning, 
en samenwerking en netwerkvorming. Lees hier een achtergrondartikel over deze 
bruggenbouwprojecten en hun strategieën. Filmpjes over andere bruggenbouwprojecten vind je 
op ons Youtube kanaal. 
 

Wat blijft hangen? 
 
 
Tips van bruggenbouwer Ellen Vanassche (Lier), die inzet op individuele toeleiding: 
 

• Doordat ik als bruggenbouwer kan werken vanuit het OCMW heb ik een heel goed 
netwerk van hulpverleners. Vaak verwijzen maatschappelijk werkers naar mij door. 

• Met anderstaligen spreek ik eerder af via whatsapp dan telefonisch. Zodat ze google 
translate kunnen gebruiken. 



• Werk in het begin met de clubs die ervoor open staan, dat moet van onderuit groeien.  
• Investeer in een groepsaanbod waar gasten heel laagdrempelig sporten kunnen 

uitproberen en waar vertrouwen voorop staat. Van daaruit kunnen ze meer gericht voor 
een bepaalde sport kiezen en meer op discipline gaan werken. 

• Samenwerking met OKAN klassen: alle scholen in Lier die OKAN aanbieden zijn 
meegestapt in het bruggenbouwproject. Sportclubs vullen de LO-lessen in, zodat jongeren 
het sportaanbod leren kennen en de sportclubs op hun beurt de jongeren leren kennen. 

• Een sportclub heeft vaak heel veel verwachtingen. Niet iedereen kan zomaar aan die 
verwachtingen voldoen. We organiseren bvb open voetbaltrainingen om die 
verwachtingen te kunnen kaderen, op een laagdrempelige manier. Zo wordt doorstroming 
vaak wel een succesverhaal. 

• Geef mensen en organisaties de tijd om zich aan te passen. Beiden hebben maatwerk, 
vertrouwen en erkenning nodig. Dat heeft effect op lange termijn!  

• Zonder stevig netwerk kan je je werk als bruggenbouwer niet doen. Dat netwerk neemt 
niet alleen ons werk over, maar zorgt er ook voor dat de doelgroepen die we samen 
bereiken hun netwerk kunnen uitbreiden. 

 
Tips van Neel Geyskens (Arktos vzw in Aarschot) die inzet op bottom up werken: 
 

• Als je jongeren wil bereiken die letterlijk en figuurlijk aan de zijkant van de samenleving 
staan, moet je goed weten dat zij iemand nodig hebben die de moeite doet om naar hen 
te komen. Dat signaal is zoveel krachtiger dan iemand die zegt: mijn deur staat voor je 
open, kom maar af. 

• Een brug kan pas gebouwd worden langs twee kanten tegelijk. Je kan niet één kant 
viseren. 

• Van onderuit werken betekent ook sectoroverschrijdend werken: acties rond een propere 
stationsomgeving, de zoektocht naar een job, trainingen rond veerkracht, inspraak rond 
de heraanleg van de stationsomgeving, etc. 

• Durf op te komen voor je doelgroep als je voelt dat er drempels zijn bij aanbieders of als er 
weerstand is bij professionals of ambtenaren om hen te betrekken. Dat is het moment dat 
je als bruggenbouwer op tafel moet kloppen. 

• Ik probeer altijd mijn doorverwijsfunctie uit te spelen en me niet als de expert te 
profileren. Zo kan ik echt verbinden, zonder dat ze te afhankelijk worden van mij.  

• Ik probeer zoveel mogelijk initiatieven te verzelfstandigen en duurzaam te verankeren, vb 
Gimme a Break is een werking rond laagdrempelige vrijetijdsbesteding waaruit een eigen 
zaalvoetbalclub verzelfstandigd is onder de vleugels van een reguliere zaalvoetbalclub 

• Je wordt al snel gezien als de expert om te komen meepraten met politici of ambtenaren 
als het gaat om maatschappelijk kwetsbare jongeren. Ik heb een platform gezocht om dit 
gesprek te voeren samen mét de jongeren: JeugdtendenZ. Dit platform kan wegen op het 
meerjarig beleidsplan van de stad + zorgt ervoor dat er niet enkel over maar ook met 
jongeren wordt gesproken.  

• Wat soms frustrerend is, is als ik jongeren warm maak om te participeren, maar de 
uiteindelijke realisatie van een initiatief vastloopt op administratieve procedures. 
 

 


