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Startpunt onderzoek =  twee vaststellingen

Scepsis over de “effectiviteit” van Sport voor Allen beleid

Na meer dan 10 jaar praktijkervaring zag ik veel praktijken die “bricolerend” sociale 
doelstellingen realiseren. Maar ik las daar weinig over in het onderzoek. 

• Een breedtesportbeleid gericht op het stimuleren van sportkansen
• Sport voor iedereen ongeacht socio-economische status,  leeftijd, 

geslacht, origine, …





Is deze onderzoekskritiek terecht? 
Klopt de Sport voor Allen Scepsis? 
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Een onderbelicht sportlandschap in transitie

Praktijk(werkers) als beleidsmakers & machthebbers (Lipsky, 1980; Skille, 2008)
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Sparta Linkeroever City Pirates Antwerpen



Toegankelijkheidsparadox - Filip Coussée, 2006

De toegankelijkheidsparadox (Coussée, 2007)
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Kader dat diversiteit aan sociaal-sportieve organisaties niet problematiseert

1) evoluerende organisatievormen     

2) ambities   

3) historische (beleids)contexten  

4) doelgroepen

Sociaal-sportieve praktijken
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Een ‘nieuw’ concept?

• om onderbelichte aspecten in het sportlandschap scherper krijgen 

• geen vervangterm (bv. buurtsport, sport plus...)

• voorbij statische organisatorische benadering

• recht doen aan meervoudige en hybride identiteit van beschreven praktijken

Sociaal-sportieve praktijken

Sociaal-sportieve praktijken zijn hybride organisaties die elementen van sport-verenigen en (afgeleide) 
vormen van sociaal werk combineren
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Toekomstig sportbeleid

- Erkent deze nieuwe realiteit
- Transversaal 
- Gedifferentieerd


