
Buurtsport 
een succesverhaal? 



Wie ben ik 
 Geboren in Mechelen 

 Gastgezin van 7 (vader staalarbeider, moeder huisvrouw) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Van sinds kinds had ik al een richting naar waar ik naar toe wou gaan. 

 



Opleiding 

 Sportopleiding KHBrussel – L.O.  

 



werkervaring 

 Eerste grote werkervaring: Lichamelijk Opvoeding 

  

 Lagere school Puurs en Bornem  

 Middelbaar in Schaarbeek en Evere  

 



Nieuwe uitdaging 

 

 

 

 

 

 19 jaar geleden 

 Collega Kris Jannes (1993 – 2002) 

 Dienst Welzijn (1993 – 2002) 

 Dienst Sport ( 2002 - …) 

 



Doelstelling 

 Het stimuleren en bevorderen van de sportieve recreatie van Mechelaars in 

de eigen woon- en leefomgeving met extra aandacht voor ‘sportkansarme’ 

tieners en jongeren.  



 Het bevorderen van integratie tussen buurtbewoners (kinderen, tieners en 
jongeren, volwassenen) door al deze groepen zoveel mogelijk bij de 
activiteiten te betrekken 

 een laagdrempelig en toegankelijk sportaanbod waar respect, inclusief 
werken en participatie centraal staat. Met oog voor de Mechelse diversiteit 
willen we ruimte geven en kansen creëren voor persoonlijke ontwikkeling. 

 Opvangen van ‘sportkansarmen’ (kinderen met bewegingsachterstand, 
gebrekkige sociale vaardigheden,…) die op straat anders uitgesloten worden 
van deelname. 

 IJveren voor volwaardige en meervoudig te gebruiken recreatieruimten in 
de buurten, met plaats voor sportieve activiteiten (o.a. balsporten) en het 
stimuleren van een actieve samenwerking tussen wijkpartners. 

 Verwijzen van informele sporters naar het georganiseerde clubverband. 

 



Sportaanbod 

 Lessenreeksen (sept – juni) 

 Omnisport Kinderen en Tieners 

 Sport voor dames 

 Zaalvoetbal verschillende leeftijden 

 … 

 Sportieve injecties in de buurt 

 Buurtfeesten (+/- 15) 

 Sport@rk (zomermaanden) 

 Evenementen (Street heroes, Speeldag,…) 

 Initiaties voor grote groepen 

 Zweminsinstuif, run en bike, vijfkamp, sportdagen i.s.m. clubs, tafeltennis,watersportdag,…. 

 Project activiteiten (bak je fruit, ‘Fit&Proef-‘O’(p)-school’, trektocht voor pubermeisjes,… 

 Ondersteuning (fietsproject, kleuterpunt, naschoolse sportopvang,…) 



Buurtsport Program 
 een traject om jongeren verantwoordelijkheid te geven  

AMBASSADEURS 

STREET ACTION 
COACHES 

HEROES  

VRIJWILLIGERS 

Een groeiproces en nog 
steeds in verandering 

Onzichtbaar, emancipatorisch 
en versterkend werken 

Nieuwe opportuniteiten, 
mogelijkheden 



Partners 
 

 

 

 Andere stadsdiensten; Dienst jeugd, Het Sociaal Huis, Preventie, Gezondheid 

en Sociaalbeleid, H30, Diversiteit,…)  

 AGB Sam  

 Vzw J@m, Vzw Rojm 

 Groep Intro, scholen, Rode kruis, De nieuwe weg, sportverenigingen,… 

 Bewonersinitiatieven: buurtcomites, wijkraden, vzw’s 

 Externen: ISB, VTS, Sportizon, KBS, J.Cruyff, Hoge scholen, Univ,… 

 

 Bij elkaar komen is een begin, bij elkaar blijven is vooruitgang, met elkaar 

samenwerken is succes  

 

 

 

 



De Bouwstenen  

Samenwerkingsverbanden 
met gedeelte 

verantwoordelijkheid 

Adaptief voor 
maatschappelijke 
ontwikkelingen 

Focus op kansengroepen 
Sociaal pedagogische 
begeleidingsaanpak 



Huidige situatie 





















 



Ideale scenario 

 Uitgaande van de voorgaande punten= Buurtsport een succesverhaal 

 Uitbreiding Team BS 

 

 3 sectoren (Noord, Centrum en Zuid) 

 Opleiding coach  

 

 Zal de slagkracht van BS nog verhogen en sport in Mechelen alleen maar ten goede 

komen. 

 

 



Geheim recept 

 There is no secret ingredient, Its just you!! 

 

 


