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Nr.14&2015/&Het$nieuwe$totaalvoetbal$$
Momenten&over&sport&&&diversiteit&

&Hoe&ervaar&jij&diversiteit&in&de&sport?&Als&verwarrend&kluitjesvoetbal&of&

&als&het&nieuwe&totaalvoetbal&van&morgen.$Heel&wat&denkD&en&doewerk&&&&
& &lees&je$in&deze&publicaGe.&&
&

INTRO&>&

1.   lokaal$sportbeleid:&interview&<<beschouwing&

2.   G7sport:&aanbod&en&vraag&<<onderzoek&

3.   Mensen$in$armoede:&Al'arm&<<prakGjk&

4.   Meisjes$en$sport:&leerervaringen&<<onderzoek&

5.   Buurtgericht$werken:&brede&school&<<prakGjk&

6.   Interculturalisering$federaEe:&KVV&<<prakGjk&

7.   Dak$&$thuislozen:&les&gazelle&<<prakGjk&

8.   Jeugd$en$sport:&pleintjes&<<prakGjk&

9.   Breda$acEef$<<buitenlands&voorbeeld&
&







Lokaal&sportbeleid&
een&interview&met&P.&Paquay&en&J.&Deduytsche&

•  Van&een&eiland&naar&een&landschap&
•  Kwaliteitsvolle&dienst&met&concrete&

doelstellingen&

– Decreet&lokaal&sportbeleid:&4e&BP&inzeYen&op&
kansengroepen&door&middel&van&samenwerking&

– Sportdienst&is&partner&in&lokaal&netwerken&
•  In&de&prakGjk:&posiGeve&ontwikkelingen&rond&
sport&en&diversiteit&



•  Rol&van&de&sportdienst:&ondersteuner&en&
regisseur,&maar&tegelijk&ook&aanbieder&

•  Uitdaging:&nieuwe&posiGonering&in&een&nieuwe&
structuur&&

– Sport&als&lokaal&beleidsdomein&>>&sport&als&middel&

voor&andere&beleidsdomeinen&

– Sport&als&luxeproduct&>>&sport&als&
basisdienstverlening&

– Focus&op&sporGnfrastructuur&>>&focus&op&
vrijeGjdsbeleid&

&

&





Gsport&
Hoe&sport&de&parGcipaGe&van&mensen&met&een&beperking&kan&

versterken&(E.&Cans)&

•  Vlaanderen&specifiek&GDsportbeleid&
– Te&weinig&mensen&met&een&beperking&doen&aan&

sport&

– Het&aanbod&voldoet&niet&aan&de&vraag&
•  Huidig&aanbod: &&

– Georganiseerd/niet&georganiseerd/anders&
georganiseerd&

– Duurzaam/iniGaGe&

&

&



•  Gclubs&>>&Gwerkingen&>>&inclusieve&clubs&
– Van&catergoriaal&tot&inclusief&

•  Knelpunt:&geen&volledig&overzicht&aanbod&
– Geografische&spreiding?&&
– Samenhangend&aanbod?&

&

Verschillen&per&provincie&

Rol&van&de&provincies?&&

Rol&van&de&lokale&overheid?&Kansen&voor&doelgroep?&





Mensen&in&armoede&
PrakGjk&Al’arm&in&Geel&

•  Vereniging&waar&armen&het&woord&nemen&
werkt&al&3&jaar&rond&bewegen&

– MoGvaGe:&gezondheid&bevorderen&

•  Mensen&warm&krijgen&via&bevraging&

– Sport:&zwemmen,&petanque,&minigolf,&wandelen,&
yoga,&fietslessen&

•  AcGviteiten&opzeYen&en&mensen&versterken&
om&zelf&trekker&te&zijn&

•  Doel:&sociaal&contact&en&posiGeve&ervaringen&



•  Samenwerking:&prevenGeD&en&sportdienst,&

samenlevingsopbouw,&LOGO&Kempen&

•  Betaalbaar&via&vrijeGjdspas&
•  Begrijpbaar:&flyers&+&mondelinge&toelichGng&

•  Beschikbaar:&zelfgekozen&aanbod,&plaatsen&
voorbehouden&

•  Bruikbaar:&in&kleine&groep,&overdag&op&tempo,&

begeleider&met&armoede&achtergrond&

•  Bereikbaar:&dichtbij&en&in&groep&





SportparGcipaGe&van&meisjes&
Onderzoek&H.&Schaillée&

•  Meisjes&en&vrouwen&sporten&minder&dan&

jongens&en&mannen&

•  PosiGeve&impact&van&sport&ajankelijk&van&de&

context&

– Groepssamenstelling&

•  Onderzoek:&inzicht&in&de&groepssamenstelling&

en&psychosociale&ontwikkelingsuitkomsten&



•  Conclusie:&&
–  Sportcontexten&waar&de&groep&bestaat&uit&een&groot&
aandeel&meisjes&met&migraGeDachtergrond&of&
technische/beroepsopleiding&levert&meer&
ontwikkelingservaringen&op&&

•  Sociale&vaardigheden/cogniGeve&vaardigheden/
vooropstellen&van&doelen&

–  Toont&aan&dat&doelgroepspecifieke&sporGniGaGeven&
kansrijke&contexten&bieden&

– Het&samenbrengen&van&meisjes&met&een&diverse&socioD
economische&en&migraGeDachtergrond&geen&
belemmering&is&voor&een&kansrijke&leeromgeving,&
maar&de&begeleider&speelt&hier&een&rol&in.&&

•  Begeleider&inzeYen&op&vooropstellen&van&leerdoelen&
•  Omgaan&met&diversiteit&





Buurtgerichte&werking&
PrakGjk:&Brede&School&Brugse&Poort&Gent&

•  Partners:&scholen,&vrijeGjdsaanbieders,&
individuen&

•  Doel:&ontwikkelingskansen&bevorderen&door&
talenten&te&sGmuleren&

•  Samenwerking&brede&school&en&sportclub&
onder&sGmulans&van&wijkgezondheidscentrum&

•  Buurtgerichte&laagdrempelige&aanpak&

–  Inschakelen&van&brugfiguren&&
– Bereikbaar&betaalbaar&beschikbaar&begrijpbaar&



•  Samenwerking&met&lokale&judoclub&

–  IniGaGe&Gjdens&de&schooluren&
– Lessenreeks&na&school&
&

– Doorstroom&naar&de&club&

KriGsche&succesfactoren:&ouderbetrokkenheid,&

posGeve&houding&lesgever,&wijkgerichte&aanpak&van&

de&club,&integrale&aanpak&naar&deelnemers&&





Interculturalisering&federaGe&
prakGjk:&KVV&

•  Sport&in&superdiversiteit&is&de&realiteit&in&
stedelijke&contexten&maar&ook&in&de&rand&van&
stedelijke&contexten&

•  Vaststelling&KVV:&diversiteit&in&voetbalclubs&
– Clubs&met&een&blank&middenklaspubliek&

– Clubs&met&een&nieuwe&instroom&van&jeugd&met&
een&migraGeDachtergrond&

– Clubs&bestaande&ook&een&hoog&percentage&
mensen&met&een&migraGeDachtergrond&



•  Driejarig&project&om&duurzame&en&acGeve&
parGcipaGe&van&personen&met&een&migraGeD
achtergrond&te&vergroten&

–  Clubgericht&werken&aan&diversiteit&
•  Start:&nulmeGng,&foto&van&de&federaGe&en&zijn&clubs&

–  Vorming&aanbieden&aan&type&clubs&

–  Tools&ontwikkelen&voor&clubs&
–  Interculturalisering&van&de&federaGe&

•  kick&off&en&beleid&
•  Vorming&scheidsrechters&

•  Doorstroom&personen&met&een&migraGeDachtergrond&naar&
bestuursfuncGe&en&scheidsrechterfuncGe&

•  Kennisopbouw&rond&diversiteit&bij&personeelsleden&
–  inter&





Dak$&$thuislozen:&les&gazelle&de&BXLS&

•  Partners:&vereniging&waar&armen&het&woord&

nemen,&samenlevingsopbouw,&onthaalbureau,&

vluchtelingenwerk…&&

•  #doelstellingen:&sociaal&netwerk&opbouwen,&
er&even&uit&zijn,&groepssfeer,&signaal&

•  Geen&drempels:&geen&lidgeld,&geen&ledenlijst&

•  ExtraDsporGeve&acGviteiten&



•  Van&project&naar&club&(vzw)&>&verduurzamen&

– Fondsenwerving&(publiek&&&privaat)&
– Betrokkenheid&–&basis&democraGsch&&

•  Uitdagingen&>&diversiteit!&
– Sociale&mix&(?)&en&meisjes/vrouwen&

– Samenwerking&met&andere&clubs?&&





Jeugd$en$sport:&pleintjes&&

•  documentaire&over&straatvoetbalcultuur&in&

Antwerpen&&

•  Interview&jeugdwerker&en&gemeenteraadslid:&

20&jaar&later.&“Wij&komen&van&die&pleintjes&en&

zijn&nu&rolmodellen.”&

•  Herkennen&en&erkennen&!&&
•  Informele&netwerken&–&vindplaatsgericht&werk&



•  Gebruik&publieke&ruimte&?&&

•  Link&met&Futsal&Topsport&Antwerpen&

– Wij&scouten&de&pleintjes&

– Ook&recreaGevoetbal:&voor&iedereen&
•  Zaalvoetbal&versus&veldclubs&?&&
•  MEER&SAMENWERKING&SPORT&–&JEUGD&!!&





Breda$acEef$<<buitenlands&voorbeeld&
&

•  Soort&bemiddelende&stedelijke&sportdienst&

– Combi&vrijwilligersD&en&sportwerking&

– Afstemming&vraag/aanbod:&scholen,&jeugdorg.,&

wijkwerkingen,&sportpromoGe…&&

•  Besparen&>&efficiënGe&>&meer&samen&doen&

•  Eén&vlag&(communicaGe)&

•  !&CombinaGefuncGonarissen:&legt&link&tussen&#&

sectoren&(onderwijs,&jeugd,&welzijn)&



•  GDsport:&!&LokewuncGe&+&clubondersteuning&
•  !&Clubondersteuning&
– 4&verenigingsondersteuners&(op&vraag)&
– Vrijwilligersacademie&(samen&vormingsaanbod)&

– collecGeve&projecten:&
•  Diversiteit&in&vrijwilligerswerking&
•  Interculturele&communicaGe&&

•  Uitdaging:&zelforganisaGes&&


