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Waarom dit
begeleidingstraject?

Nieuwe/extra focus op kansengroepen:
• beleidsfocus kansengroepen (USF en OSV)
• basisopdracht/kwaliteitsprincipe 4 (MSF)



Waarom dit
begeleidingstraject?

Nieuwe/extra focus op kansengroepen:
• beleidsfocus kansengroepen (USF en OSV)
• basisopdracht/kwaliteitsprincipe 4 (MSF)



Omdat het 2022 is én omdat we een
maatschappelijke opdracht te
vervullen hebben…



Waarom dit
begeleidingstraject?

Nieuwe/extra focus op kansengroepen…
• beleidsfocus kansengroepen (USF en OSV)
• basisopdracht/kwaliteitsprincipe 4 (MSF)

als KADER…

niet als REDEN…



Waarom dit
begeleidingstraject?

Nieuwe/extra focus op kansengroepen:
Beleidsfocus kansengroepen (USF en OSV)

1. mate waarin het project als doelstelling heeft om het sportaanbod 
en de organisatie van de sporttak en daaraan gekoppeld de eigen 
sportorganisatie, af te stemmen op de noden en behoeften van 
personen uit kansengroepen

2. mate waarin het project inspeelt op behoeften of potentieel binnen 
de sportclubs, sporttak en de maatschappij, rekening houdend met 
de meerwaarde t.o.v. bestaande initiatieven

3. beoogde kwalitatieve en kwantitatieve impact, in relatie tot de 
begroting

4. mate waarin het projectplan en de gekozen methodiek garanties 
biedt op de effectieve realisatie van de vooropgestelde impact, 
zowel tijdens als na de projectsubsidies

5. mate waarin initiatieven worden genomen zodat het project past 
binnen de algemene visie, doelstellingen en het diversiteitsbeleid 
van de sportfederatie of de sportclubs

Streep erdoor = onder voorbehoud en dus nog niet definitief

Deadline dossiers (onder voorbehoud): 1 november



Waarom dit
begeleidingstraject?

Nieuwe/extra focus op kansengroepen:
Basisopdracht/kwaliteitsprincipe 4 (MSF)

1. beoogde kwalitatieve en kwantitatieve impact

2. mate waarin het plan van aanpak en de gekozen methodiek garanties 
bieden op de effectieve realisatie van de vooropgestelde impact

3. mate waarin er nood is aan subsidies om het aanbod te realiseren

4. kwaliteit van de begeleiding

5. laagdrempeligheid van het aanbod

6. mate waarin het aanbod complementair is aan of in samenwerking 
gebeurt met bestaande initiatieven

7. mate waarin het aanbod leidt tot duurzame sportbeoefening

8. mate waarin het aanbod aansluit bij de algemene visie van de MSF

(streep erdoor = onder voorbehoud en nog niet definitief) 

Deadline dossiers (onder voorbehoud): 
- 1 november 2022 ”transitieplan”
- Najaar 2024 (i.f.v. subsidies 2025)



Waarom dit
begeleidingstraject?

1  + 1 = 3
Subsidiëring + begeleiding => extra impact

Sportfederaties begeleiden bij
• hun (diversiteits)beleid
• concrete (diversiteits)vragen
• vage of concrete projectideëen
al dan niet gelinkt aan subsidie(dossier)s + ook bij de realisatie (!!)

Doel van dit traject:
• sportfederaties versterken
• aanbod versterken
• mensen versterken
op korte en lange termijn



Ja, maar…

Hoe zorgen we voor eerlijke en objectieve beoordeling?
- Beoordelingscommissie heeft geen weet welke projecten begeleid

werden
- Begeleider maakt geen deel uit van beoordelingscommissie
- Begeleider geeft feedback en geeft tips op het projectplan. Begeleider

schrijft/maakt niet zelf.

Subsidiedossier bestaat (jaar 1) uit:
• een grondige analyse van het potentieel, de noden en behoeften
• projectplan (incl. projectvisie, doelstellingen, acties, beoogde 

resultaten, timing en projectuitvoerders) 
• begroting
• een omschrijving van de mate waarin het project beantwoordt aan de 

vooropgestelde beoordelingscriteria.

"Als de beoordelingscommissie het moeilijk heeft omwille van veel sterke 
dossiers, is dit traject geslaagd…”



Waarom Demos?



Wat doet Demos

• Kenniscentrum en bruggenbouwer

• Participatie in cultuur, jeugdwerk en sport

• Doelgroep: Sportclubs, federaties, sportdiensten, praktijken



Kansengroepen? 

“een geheel van personen die vanwege één of meer gemeenschappelijke 
persoons- of situationele kenmerken drempels ervaren en feitelijk 
ongelijke kansen hebben inzake sportparticipatie en voor wie bijgevolg 
een specifiek sport- en beweegbeleid noodzakelijk is”

Zie checklist drempels



Waarom inzetten op 
kansengroepen? 



Omdat het nodig is

In 2021 heeft 19,3% van de Belgen een risico op 
armoede en sociale uitsluiting (armoedebarometer)

Mensen in armoede hebben 44% minder kans om 
deel te nemen aan de sportclub (Vandermeerschen) 

3 op de 4 ouders merkt discriminatie op de 
voetbalvelden op (Huyge en Scheerder)

37% van de jonge sporters ervaart discriminatie
(Huyge en Scheerder) 

https://www.armoedecijfers.be/topic/europa-2030
https://demos.be/kenniscentrum/document/arm-dus-buitenspel-sportdeelname-en-sportkansen-van-mensen-in-armoede
https://demos.be/kenniscentrum/artikel/37-procent-van-jonge-sporters-ervaart-discriminatie-volgens-onderzoek-ku
https://demos.be/kenniscentrum/artikel/37-procent-van-jonge-sporters-ervaart-discriminatie-volgens-onderzoek-ku


Omdat het voldoening geeft

Meer info in dit artikel

https://demos.be/kenniscentrum/artikel/maak-gebarentaal-verplicht-op-school-bokskampioene-toont-sportclubs-weg-naar


Vertrekkend vanuit leervragen

Op maat: kleine en grote vragen

3 modules als houvast

Focus op aanbod én organisatie

Demos als bondgenoot

Tot eind 2023

Krijtlijnen van dit ondersteuningsproject



Naar wie richten we ons? 

Federaties en osv’s: medewerkers, bestuurders,… 

Aanbodversterkende projecten ___________________________________________Organisatieversterkende projecten

Mensen met vage ideeën ________________________________________________Mensen met doelgerichte projecten

Korte vragen (helpdesk) _____________________________________________________________ Langdurige trajecten 

Breedtesport _____________________________________________________________________Cocreatieve projecten

Vrijwilligers______________________________________________________________________________Professionals 

• por



Welke vragen? 



• por

Hoe kan je in een niet laagdrempelige sport toch iets te doen met kansengroepen?

Wij willen naar de pleintjes en de scholen - maar hoe begin je eraan?

Waar vind je de juiste (sociale) partners en hoe werk je samen met een ocmw, asielcentrum, sociaal huis,…  

Hoe bereiken we kansengroepen? 

Hoe maken we ons jaarlijkse sportevent inclusiever 

Hoe communiceren we met kansengroepen



• por

Waar vinden we goede praktijkvoorbeelden?

Mogen we die paar clubs die een stapje verder gaan financieel bevoordelen?

Hoe krijgen we ons bestuur en onze personeelsploeg diverser? 

Hoe krijgen we onze sportclubs mee?

Starten we zelf een aanbod op als onze clubs geen interesse in dit thema tonen? 
Waarmee houden we dan rekening?

Wat met het financiele aspect



Wie ondersteunt? 

Demos - Pieter Smets als algemeen aanspreekpunt

Samen met het sociaal-sportief platform = 31 sociaal-sportieve praktijken

Meer info in deze video en op deze website

https://www.youtube.com/watch?v=p_TAI3o0CwQ&t=444s
https://sociaalsportief.be/




Hoe ondersteunen we?

1. Permanent aanspreekpunt (Juni 2022 – juni 2025): Pieter 
• Helpdeskvragen: deskresearch, kenniscentrum,… Via mail of telefonisch.

• Feedback op projectplannen: ≠ 𝑑𝑜𝑠𝑠𝑖𝑒𝑟𝑠 𝑛𝑎𝑙𝑒𝑧𝑒𝑛 𝑏𝑒𝑙𝑒𝑖𝑑𝑠𝑓𝑜𝑐𝑢𝑠 𝑘𝑎𝑛𝑠𝑒𝑛𝑔𝑟𝑜𝑒𝑝𝑒𝑛
• Coachingsgesprekken: ter plaatse of digitaal 
• Matchen met platformexperts 

2. “Intensievere” trajecten (november 2022 – …) 
• Geënt op leervragen met een poule coaches
• Meerdere 1 op 1 contactmomenten geënt op leervraag
• Demos volgt groep coaches op en bundelt opgebouwde expertise 

3. Groepsgericht aanbod (juni 2022 – juni 2025)
• Inspiratiedagen en uitwisseling 
• Vb. deze startsessie
• Vb. uitwisseling oktober: feedback op projectplannen

• por



Hoe ondersteunen we?
Beleidsfocusgroep kansengroepen 
• Coaching op projectplannen 
• = geen coaching op projectdossiers

Multisportfederaties 
• Coaching in het kader van transitie naar nieuwe opdracht 
• Klankbord en op basis van de leervraag van de federatie

Andere subsidiedossiers
• Vb. bnp paribas Fortis – coaching op dossiers

Initiatieven die niet gelinkt zijn aan subsidiedossier 
• Coaching

! We coachen niet enkel op dossiers – ook op ideeën ! 

• por



Hoe regelen we dat praktisch?
• por

Helpdesk: ieder krijgt antwoord via mail. Antwoord binnen de 3 werkdagen.

Coaching op schriftelijke projectplannen: reken op max. een week verwerkingstijd. Je kan meerdere feedbackmomenten 
aanvragen, maar projecten die nog geen feedback vroegen krijgen wel voorrang. Al dan niet combineerbaar met 
fysiek/digitaal feedbackgesprek.

Coaching op andere projectdossiers: op basis van schriftelijke draft. Demos geeft schriftelijke feedback. Als de tijd het toelaat, 
combineren we dit met een fysiek, digitaal terugkoppelingsgesprek 

Belangrijk: iedereen krijgt dezelfde kansen tot begeleiding. Als er veel vragen komen zullen we downsizen naar intensiteit

Bel gerust! 1/8/2021 – 19/8/2022: vakantiereces! 



Wat we niet doen
• por

v Projectuitvoering

v Coachen op dossiers beleidsfocus kansengroepen 

v Zelf schrijven aan dossiers 

v Vorming geven aan clubs van de federaties (wel eventueel doorverwijzen via het platform of andere experts)

v Alles wat betreft het thema G-sport: hiervoor verwijzen we graag door naar G-sport Vlaanderen

“G-sport = een verzamelnaam voor elke sportbeoefening of (aangepaste) beweegvorm van personen met 
beperking, psychische kwetsbaarheid of chronische aandoening”



Timing en deadlines 2022

juni juli augustus september oktober november december

Startsessie x

Helpdesk x x x x x x x

Verkenning leervragen x x x x x x x

Coaching projectplannen 
uni/ osv

x x x x x

Groepsuitwisseling 
projectplannen

x

Intensieve 1 op 1 trajecten 
met externe coaches

x x



Concreet

Hoe ondersteuning aanvragen?   

- Geef een seintje via pieter.smets@demos.be of 0474649840
- Geef je contactgegevens aan een collega en we contacteren je later. 

Belangrijk: Je hoeft nu nog geen ondersteuning aan te vragen – Dit kan ook later! 

Eventuele huiswerk: welk heet hangijzer omtrent kansengroepen wil je al langer aanpakken en wil je graag samen met 
ons tackelen. Het mag zeer concreet zijn of een vaag idee. Het mag vertrekken vanuit een probleem of een ’goesting’

mailto:smets@demos.be


Toel

3 richtvragen: 

1. Wat kan ik meenemen 
voor mijn federatie? 

2. Heb ik clubs die 
gelijkaardige 
kenmerken zoals 
sportaround vertonen?

3. Wat kan ik meenemen 
naar onze clubs? 

Sportaround



Kansengroepen – qué? 

3 modules uit ons kenniscentrum

1) Participatief werken

2) Sociaal-sportieve praktijken

3) Bruggen bouwen naar kansengroepen



Toel



Toel



Toel



Toel

Zie deze video

https://www.youtube.com/watch?v=C1Rm0Vw0CFE&list=PLP_qryAx07WVziSmmwRF4mHHAaVYD1qJL&index=13


Andere kennisinhouden

• Sport & armoede

• Diversiteit en inclusie

• Werken in netwerken

• Participatiedrempels



Pieter.smets@demos.be: 0474649840

Bart.ketelslegers@demos.be

www.sociaalsportief.be

www.demos.be

mailto:Pieter.smets@demos.be
http://www.sociaalsportief.be/
http://www.sociaalsportief.be/
http://www.demos.be/

