
Do’s en don’ts: hoe betrek je 
sportverenigingen 

in het kader van de UiTPAS?

Sessie 2 



Wat vooraf gaat: een band opbouwen 
met sportverenigingen

Als je sportverenigingen vraagt om in te stappen in de UiTPAS vraag 
je extra inspanningen van je lokale verenigingen: tarieven verlagen, 
een aanspreekpersoon aanduiden, administratieve opvolging … 
Verenigingen zitten zelf ook met vragen en verzuchtingen,… 
• Hoe zorg je ervoor dat het evenwicht tussen ‘geven’ en ‘nemen’

bewaard blijft? 
• Hoe bouw je een goede werkrelatie uit en hoe laat je je 

ondersteuning goed matchen met de noden van de vereniging?
• En ook: hoe hou je verenigingen betrokken als de (eerste, snelle) 

resultaten uitblijven en hoe motiveer je hen om te blijven 
volhouden als het eens moeilijk gaat?



Tips uit  ervaringen sportdiensten en 
lokale netwerken: 

• Werken met sportverenigingen/clubs waar al 
draagvlak en interesse is.

• Beter vertrekken vanuit proefproject van enkele, dan 
halfslachtige ondersteuning van veel verenigingen. 
Wel nadenken over overdragen leereffecten naar 
andere verenigingen.

• Clubs benaderen als stakeholder, niet enkel als 
uitvoerder.

• Effectief steun geven, geen woorden, maar daden.
• Niet te snel, te veel verwachten van verenigingen en 

clubs.



UiTPAS uitrollen op twee niveaus:

• Praktijk: Hoe gaan we hier concreet mee om in de 
praktijk van de sportclubs ?

• Beleidsniveau: hoe gaan we hier op langere termijn 
mee om? Welke signalen vanuit praktijk nemen we 
mee om het ondersteuningsbeleid voor 
sportverenigingen aan te passen / te veranderen?



2 –
Inhoude-
lijke keuzesIn de praktijk: werken aan alle 

drempels voor participatie aan 
sportclubs

1. Betaalbaarheid: deelnamekosten & andere
2. Bereikbaarheid: mobiliteit
3. Begrijpbaarheid: communicatie, taal & jargon
4. Beschikbaarheid: toelatingsvereisten, 

inschrijving
5. Bruikbaarheid: leefwereld, ondersteuning en 

begeleiding 



Betaalbaarheid
• Solidaire kostendeling een belangrijk uitgangspunt van 

UiTPAS en andere kortingssystemen
• een gedeelde bijdrage en verantwoordelijkheid: voor 

de deelnemer, de organisator en de lokale overheid 
van de deelnemer.

• een populaire verdeling is de ’20-40-40ʹ voor 
respectievelijk de deelnemer, organisator en lokale 
overheid. Vraag naar draagvlak 
organisaties/verenigingen.

• advies Netwerk tegen armoede: de bijdrage van 
mensen in armoede 20-25% van de deelnameprijs. Zij 
onderstrepen het belang van een bijdrage

3 –
Bouwstenen 
kortins-
systeem



Win/win creëren

Ondersteunend/motiverende aanpak: een winwin voor 
iedereen
• Financieel: via aangepaste subsidieregelement die 

bijvoorbeeld hogere deelname van kwetsbare (en andere 
groepen) beloont. Accent op motiveren, niet op 
bestraffen.http://www.isbvzw.be/nl/428/papers/95/subsidier
eglementen.html

• Werken aan clubondersteuning: Sportclubs worden 
geconfronteerd met heel wat nieuwe uitdagingen en hebben 
nood aan een breed en gedifferentieerd pallet van 
ondersteuning. 

4 –
Vrijwilligers 
engageren

http://www.isbvzw.be/nl/428/papers/95/subsidiereglementen.html


Als gemeente zelf inzetten op 
vrijetijdsbemiddeling

4 –
Vrijwilligers 
engageren

• Inzetten op vrijetijdsbemiddeling: als je vanuit diverse vrijetijdsdienst samen 
inzet op communicatie, toeleiding, bemiddeling naar vrijetijd, is dat een luik 
dat clubs en verenigingen niet op hun eentje moeten uitvinden, maar 
waarbij ze ondersteund en versterkt worden vanuit de diensten. 

• Vrijetijdsbemiddelaars in Antwerpen: 
http://ocmw.antwerpen.be/nieuwsoverzicht/ilse-vrijetijdsbemiddelaar-de-
stad 

• Rap op Stap kantoren:http://www.oost-
vlaanderen.be/public/welzijn_gezondheid/algemeen/rapopstap/ Mobiel 
Uitpunt Gent: http://samenlevingsopbouwgent.be/wat-doen-
we/projecten/mobiel-uitpunt/



Draagvlak creëren:
4 –
Vrijwilligers 
engageren

• Werken met een engagementsverklaring: 
De gemeente Herent en het Sociaal Huis willen samen met de 
sportverenigingen extra inspanningen leveren om personen die het (financieel) 
moeilijk hebben, meer en gemakkelijker te laten deelnemen aan een sportclub. 
Clubs die er expliciet voor kiezen om een kansarmoedebeleid te voeren, 
kunnen daarom het armoedecharter ondertekenen. Daardoor verbindt de club 
er zich toe om samen met het gemeentebestuur te werken rond een aantal 
thema's zoals sensibilisering, communicatie en financiële aspecten. Centraal 
daarbij in de club staat de toegankelijkheidscoördinator. 

http://www.velosport.be/images/doc/Armoedecharter.pdf

http://www.velosport.be/images/doc/Armoedecharter.pdf


Complexe vraagstukken, complexe 
antwoorden

• Van sportverenigingen wordt een steeds grotere 
maatschappelijke bijdrage gevraagd, denk aan; gezond 
opgroeien, sociale cohesie, integratie, participatie en 
armoede. Ook wettelijke verplichtingen, de veranderende rol 
van de vrijwilliger en een groeiend vrijetijdsaanbod vragen om 
heel wat aanpassingsvermogen. Dit leidt tot complexe 
vraagstukken waarbij de verenigingen worden uitgedaagd om 
te veranderen. 

• http://www.isbvzw.be/nl/597/papers/207/visie-en-
praktijk.html

• Filmpje ISB ervaringsdeskundigen

http://www.isbvzw.be/nl/597/papers/207/visie-en-praktijk.html


Complexe vraagstukken, complexe 
antwoorden

• Volstaat het huidige verenigingsondersteuning om 
nieuwe uitdagingen aan te gaan? 

• Kunnen we klassieke vormen van ondersteuning 
herdenken? 

• Kunnen we vanuit samenwerking met verschillende 
diensten onze ondersteuning aan verenigingen om om 
te gaan met diversiteit en armoede vernieuwen en 
verbeteren?



Oriënterende vragen: 
• Weet je als dienst/organisatie voldoende wat er leeft 

bij de sport- en jeugdverenigingen?
• Ken je de redenen waarom bepaalde verenigingen 

niet bereiken wat ze wil bereiken?
• Voer je regelmatig gesprekken ‘onder vier ogen’ met 

de sportclubs en jeugdverenigingen? 
• Ken je de behoeften en noden op vlak van 

ondersteuning per (type) vereniging?
• Heb je een concreet ondersteuningsaanbod 

afgestemd op behoeften en noden van de 
verenigingen?



Vervolg oriënterende vragen:
• Heb je verenigingen die een maatschappelijke rol willen 

opnemen al betrokken voor een vakantieaanbod via 
sportkampen, initiaties tijdens seniorensport, 
wijkontwikkeling of misschien wel naschools 
sportaanbod?

• Beloont het gemeentelijk subsidiereglement voldoende 
die verenigingen die willen meestappen in de UiTPAS?

• Is er een concreet ondersteuningsaanbod voor clubs die 
zelf willen veranderen en steun nodig hebben?

• Zit verenigingsondersteuning in het takenpakket 
van  een specifieke medewerker binnen sport- of 
jeugddienst?



Klassieke vormen van ondersteuning:

– Logistiek en infrastructuur
– Financieel: basissubsidie + impulssubsidie
– Communicatie
–Organisatorisch: evenementen



Nieuwe vormen van ondersteuning:

• Bevragen/ behoeftenpeiling
• Vorming en uitwisseling, kennisdeling
• Ondersteuning bij opzetten van projecten zoals 

bv. rond de UiTPAS en aanvragen subsidies bij 
andere instanties

• Samenwerking stimuleren
• Procesbegeleiding bv. in het kader van de UiTPAS
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