
Praktijktafel 
“Sport breekt uit” 
Over sociaal-sportieve praktijken

Vrijdag 20 oktober 2017
City Pirates, Antwerpen



Programma	

10u	 Inleiding	door	Pieter	Smets:	“Sociaal-sportieve	praktijken”	

10u30	 Eerste	ronde	praktijktafels	
1. SC	Merksem	vervelt	tot	City	Pirates
2. Sportdienst	Kortrijk	op	de	bres	voor	sociaal-sportieve	praktijken
3. Buursport	Wetteren	lanceert	initiaties	boksen

11u30	 Pauze	

11u45	 Tweede	ronde	praktijktafels	

12u45	 Lunch	en	netwerkmoment	



3 – In de 
praktijk: aan de 
slag met een 
lokaal netwerk

4 – titel van het 
eerste deel van 
de presentatie 
in Verdana 24 
nt bold  

Sociaal-sportieve	praktijken

- Essay

- In	samenwerking	met	VUB:	Sport	&	society	&	Rhea

- Praktijkkennis	valoriseren

- Het	sociale	van	sport	in	Antwerpen	en	Brussel	



3 – In de 
praktijk: aan de 
slag met een 
lokaal netwerk

Video:	sport	in	de	stad.	Spelregels	voor	morgen	



4 – titel van het 
eerste deel van 
de presentatie 
in Verdana 24 
nt bold  

ESSAY	IN	5	STELLINGEN	

4	uitdagingen	hertekenen	het	(stedelijke)	sportlandschap



3 – In de 
praktijk: aan de 
slag met een 
lokaal netwerk

4 – titel van het 
eerste deel van 
de presentatie 
in Verdana 24 
nt bold  

Hybridisering:	steeds	meer	sociaal-sportieve	praktijken	met	clubkenmerken
(in	het	jeugdwerk,	sportclubs,	buurtsport…)	



3 – In de 
praktijk: aan de 
slag met een 
lokaal netwerk

4 – titel van het 
eerste deel van 
de presentatie 
in Verdana 24 
nt bold  

Opkomst	sociaal-sportieve	 praktijken	leidt	 tot		innovatie



3 – nog enkele foto’s die 
inzoomen op rollen van 
professionals

Steeds	meer	beroepskrachten	in	sociaal-sportieve	 praktijken:	5	rollen



3 – In de 
praktijk: aan de 
slag met een 
lokaal netwerk

4 – titel van het 
eerste deel van 
de presentatie 
in Verdana 24 
nt bold  

Het	schoentje	wringt:	veel	sociaal-sportieve	 praktijken	vallen	door	de	mazen	
van	het	net



3 – In de 
praktijk: aan de 
slag met een 
lokaal netwerk

Hoe	als	stedelijke	of	gemeentelijke	dienst	omgaan	met	deze	nieuwe	realiteit



4 – titel van het 
eerste deel van 
de presentatie 
in Verdana 24 
nt bold  

Proactief	inzetten	op	maatregelen	die	de	4	uitdagingen	tackelen

Sociaal-sportieve	realiteit	weerspiegelen	 in	subsidies,	vorming en	andere	steun

BBJJA:	garage	wordt	sportzaal	via	impulsbudget	 sportdienst	VGC	



3 – In de 
praktijk: aan de 
slag met een 
lokaal netwerk

Sportdienst	als	spil	in	het	aanboren	van	nieuwe	netwerken

BXLR	Cup:	een	sociaal	sportieve	competitie	met	VGC-steunSportdienst	mechelen	zet	in	op	mobiele	boksateliers	in	
samenwerking	met	clubs	uit	de	buurt	en	buurtsport



Buurtsportcompetitie	Antwerpen:	sociaal-sportieve	
competitie	voor	jeugdwerkingen	die	sport	gebruiken	

Sportdienst	Kortrijk	ondersteunt	KSV	Kortrijk	in	uitwerking	
participatieproject	

Sporting	A	bouwt	doordacht	vechtsportbeleid	uit	;	ook	voor	clubs	
‘onder	de	radar’

Sportdienst	Ronse	zet	in	op	samenwerking	met	
jeugdwerkpartners	in	ontwikkeling	 breed	sportaanbod

Sportdienst	Oostende	zet	een	verenigingsondersteuner	in	die	inzet	op	
toeleiding	via	netwerk	van	mensen	in	armoede	naar	clubs	

KAA	Gent	Foundation	 brengt	verschillende	clubs	samen	in	uniek	samenwerkingsverband



3 – In de 
praktijk: aan de 
slag met een 
lokaal netwerk

4 – titel van het 
eerste deel van 
de presentatie 
in Verdana 24 
nt bold  

Op	zoek	naar	hybride	ondersteuningsvormen	

Cocktailsubsidies?	 Klaverbladsubsidies?	 Startsubsidies?	 Met	geld	
alleen	geraken	we	er	niet.	



4 – titel van het 
eerste deel van 
de presentatie 
in Verdana 24 
nt bold  

Gedifferentieerd	sportbeleid

Dé	sportclub	bestaat	niet	– dé	sportclubondersteuning	dus	ook	niet

Sociaal-sportieve	impact	&	ambitie	als	criterium	voor	steun	

Typologie	van	sociaal-sportieve	praktijken:	terminologisch	debat	openen

buurtsportclubs jeugdwerkclubs Hybride sportclubs Andersgeorganiseerde
sportclubs

Reguliere	sportclubs	 Traditionele	
sportclubs

Sportclubs	onder	de	
radar

Sport+clubs

sportverenigingen Informele	
sportverenigingen

wijksportcentra Brede	sportclubs



3 – In de 
praktijk: aan de 
slag met een 
lokaal netwerk

4 – titel van het 
eerste deel van 
de presentatie 
in Verdana 24 
nt bold  

Algemeen	

De	oplossingen	zijn	er	al

Kennisbundeling	- luisteren	naar	het	verhaal	van	sociaal-sportieve	
praktijken

Praktijkinnovatie	start	van	onderuit	


