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De proeftuinprojec-
ten tonen net aan dat 
sociale verenigings-
ondersteuning het 
verschil maakt. De 
ondersteuning door-
breekt het hokjesden-
ken door met clubs 
een stevig netwerk uit 
te bouwen. De klem-
toon ligt op de soft-
ware van een club: op 
aspecten zoals ouder-
betrokkenheid, par-
ticipatieve activitei-
ten, doorstroom van 
jongeren, opleiding 
op maat, het pedago-
gisch klimaat… Stuk 
voor stuk facetten die 
te vaak onderbelicht 
blijven. In dit artikel 
gaan we op zoek naar 
de mogelijke impact 
van deze proeftuin op 
de bredere sportsector. 
Nu en in de toekomst. 

JES zet in op het 
potentieel van het sportief 
middenveld

Binnen de sportsector leeft 
een behoefte aan praktijk- 
en visieontwikkeling rond 
sportparticipatie in stede-
lijke contexten. Gezien de 
complexiteit en de rijkdom 
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SOCIALE 
VERENIGINGSONDERSTEUNING: 
HET VERGETEN PLEIDOOI VOOR 
DE MAATSCHAPPELIJKE ROL VAN 
SPORTCLUBS 
De proeftuin Sport in Grootsteden toont dui-
delijk aan welke specifieke uitdagingen zich 
opdringen in de brede sportsector. In 2008 
kreeg JES – het stadslabo voor kinderen, jon-
geren en jongvolwassenen – de opdracht om 
sportclubs uit Antwerpen en Brussel te verster-
ken. De proeftuin leverde niet enkel een me-
thodiek op voor sociale verenigingsondersteu-
ning, maar legde ook enkele knelpunten bloot. 
Clubs die een maatschappelijke rol opnemen 
ten aanzien van kwetsbare doelgroepen passen 
maar moeilijk in de traditionele hokjes van de 
sportsector en dreigen geïsoleerd te raken. Het 
decreet Sport voor Allen maakt wel ruimte 
voor verenigingsondersteuning, maar in het 
doorgedreven professionaliseringsdiscours is 
maar weinig ruimte voor een sociale dimensie. 
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van stedelijke contexten – uitgesproken soci-
aal-economische breuklijnen, hoge densiteit 
en diversiteit, een groot aantal kinderen en 
jongeren in maatschappelijk kwetsbare si-
tuaties en een divers aanbod aan sociale en 
culturele voorzieningen – is het opportuun 
om vanuit de sportclubs linken te leggen met 
een breed netwerk van onderwijs-, sport-, 
sociale, culturele en andere voorzieningen en 
instellingen. In het achterhoofd – althans in 
dat van ons – speelt de idee van een ‘brede 
sportclub’ als nieuwe typologie. De focus 
komt dan vooral te liggen op de rol die 
sportclubs kunnen opnemen in het verster-
ken en begeleiden van kwetsbare jongeren en 
hun ouders, die door een cumul van factoren 
– sociaal-economisch, etnisch-cultureel, leer-
achterstand... – nood hebben aan een breed 
ondersteuningspakket.

Een jeugdwerkorgani-
satie als projecteigenaar 
van een proeftuin bin-
nen de sportsector: het 
deed aanvankelijk wat 
wenkbrauwen fronsen.

Het participatiedecreet geeft de Vlaamse 
overheid de mogelijkheid om jaarlijks een 
of meer projectoproepen voor proeftuinen 
te lanceren waarin participatie aan cultuur, 
jeugdwerk of sport vanuit een specifiek thema 
of voor een bepaalde doelgroep centraal staat. 
De proeftuin Sport in Grootsteden richtte 
zich specifiek op de bovengeschetste uitda-
ging. JES nam in 2008 deze opdracht op 
zich. Rond specifieke sporten werden in twee 
grote steden proeftuinprojecten ontwikkeld.

Het project Kort op de Bal ondersteunde 
Brusselse amateurvoetbalclubs, en was ge-

richt op 6- tot 18-jarigen. Kort op de Bal 
omvatte verschillende aspecten, gaande van 
sporttechnische scholing, een sociaal-educa-
tief luik gericht op de uitbouw van het net-
werk van en rond de club en het opzetten 
van extra-sportieve activiteiten tot vereni-
gingsondersteuning. In Antwerpen werd het 
tweeluik Vecht en Dans ontwikkeld. Het 
vechtsportluik zette in op het versterken 
van organisatie, communicatie, vorming 
en betrokkenheid binnen de sportclub. De 
vrijwilligerscontext stond er centraal. Het 
dansluik was gericht op de uitbouw van een 
nieuw, laagdrempelig dansaanbod op maat 
van maatschappelijk kwetsbare meisjes tus-
sen 8 en 16 jaar, binnen de schoolcontext. 
Sport was daar het middel om deze groep 
tot het verenigingsleven te stimuleren. 

JES – een jeugdwerkorganisatie – als pro-
jecteigenaar van een proeftuin binnen de 
sportsector: het deed aanvankelijk wat 
wenkbrauwen fronsen. Toch was het een 
logische – en tegelijk vernieuwende – keuze 
om het eigenaarschap van deze proeftuin 
sport binnen de jeugdsector te plaatsen. Als 
stadslabo is JES vertrouwd met het opzetten 
van experimenten in grootstedelijke contex-
ten. Daarenboven vroeg het opzet van de 
proeftuin – ondersteuning gericht op het 
versterken van maatschappelijk kwetsbare 
jongeren en hun ouders – om expertise die 
niet expliciet aanwezig is in de sportsector. 
In september 2013 is de looptijd van de 
proeftuin Sport in Grootsteden voorbij. 
De landingsbaan voor de proeftuin blijft 
echter vaag. Nu het einde nadert, duiken 
vragen op rond het verduurzamen van de 
proeftuinprojecten en de opgebouwde ken-
nis. Hoe kan deze best vertaald en ingebed 
worden binnen de bredere sportsector? Wat 
is de rol van sportactoren daarin, op boven-
lokaal en lokaal vlak? Kortom, wat na de 
proeftuin Sport in Grootsteden? 

De paradox van krachtig en kwetsbaar

De proeftuinprojecten hebben ondertussen 
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een projectperiode van vijf jaar achter de rug. 
De investering heeft zonder twijfel vruchten 
afgeworpen. De Brusselse voetbalclubs zijn 
op verschillende vlakken versterkt. Ze kre-
gen in de eerste plaats opnieuw zuurstof om 
hun sociaal-sportieve functie ten volle op te 
nemen, wat hen tegelijkertijd de ruimte gaf 
om hun maatschappelijke rol te verbreden. 
Het potentieel dat ze zagen, werd omge-
zet in actie. Jongeren in maatschappelijk 
kwetsbare situaties kregen stimulansen en 
ondersteuning om een initiatoropleiding te 
volgen. Ouders konden – elk vanuit het ei-
gen engagement – een functie opnemen in 
de club. En via vormingsinitiatieven kreeg de 
– vaak witte – sportclubbestuurder handva-
ten aangereikt om gerichter om te gaan met 
de diversiteit onder de leden. De waardering 
voor de thaiboksclubs groeide evenredig met 
de lokale verankering ervan in Antwerpen. 
Jongeren kregen kansen om actief te partici-
peren binnen hun sportsetting. Een danspro-
ject werd volledig opgezet vanuit de leefwe-
reld van de meisjes. Onder impuls van hun 
ondernemerschap werd in schoolverband een 
dansclub opgezet. De focus lag op recreatie, 
niet op competitie. Het werd een dansclub 
op het snijvlak van cultuur en sport, waarvan 
de leden mede-eigenaar zijn. 

Brede clubs spelen ook 
sneller in op de noden en 
behoeften van de mensen 
die ze bereiken. Daarmee 
lijken deze clubs terug te 
grijpen naar de essentie 
van het verenigingsleven.

De proeftuinprojecten hebben resultaten 
geboekt, zowel op het niveau van de betrok-
ken clubs als voor de leden en hun ouders. 

Dat valt niet te ontkennen. Maar wat is nu 
de bredere, meer algemene les die we uit 
deze projecten kunnen trekken? 

Een eerste vaststelling is dat het DNA van 
sportclubs die betrokken waren bij de proef-
tuin danig verschilt van dat van reguliere, 
meer traditionele sportclubs. De proeftuin-
clubs – we duiden ze nu even aan als ‘brede 
clubs’ – leggen in eerste instantie de klem-
toon op hun maatschappelijke rol en hun 
engagement ten aanzien van hun leden. Het 
sportieve luik blijft belangrijk – dat mogen 
we niet miskennen – maar het voltrekt zich 
in een ander kader. Meer traditionele sport-
clubs schuiven vooral de sportprestaties van 
hun leden naar voor als voornaamste doel. 
Voor een brede club is sportparticipatie een 
middel, minder een doel op zich. Het merk-
waardigste is dat brede clubs – dus met een 
meer maatschappelijk georiënteerd DNA – 
dit als vanzelfsprekend doen. Ze behoeven 
geen aansporing of incentive om zich op 
die maatschappelijke rol te oriënteren. De 
cultuur van de club is gestoeld op omgaan 
met diversiteit, en vertrekt vanuit de leefwe-
reld van jongeren en hun ouders. Het is een 
plaats waar jongeren zich thuis voelen en 
waar er veel aandacht is voor het juiste peda-
gogische klimaat. De club fungeert als een 
ontmoetingsplek voor sporters, hun vrienden 
en ouders. Jongeren krijgen verantwoorde-
lijkheden en nemen die ook gemakkelijk op. 
Hun competenties staan centraal. Ze mogen 
fouten maken en worden actief betrokken 
bij activiteiten. Er is dan ook meer ruimte 
voor niet-sportactiviteiten en ouderbetrok-
kenheid. Brede clubs spelen ook sneller in op 
de noden en behoeften van de mensen die 
ze bereiken. Daarmee lijken deze clubs terug 
te grijpen naar de essentie van het vereni-
gingsleven. Ze ontwikkelen een duidelijke 
sociaal-sportieve functie, veel meer dan re-
guliere sportclubs. Brede clubs pikken sneller 
dingen op, verwijzen door, zijn betrokken op 
buurt- en wijkniveau, werken gemakkelijker 
samen met niet-sportactoren… Ze zijn met 
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andere woorden krachtige actoren in het 
versterken van hun leden. Ze bouwen een 
netwerk uit, dat ook hun leden dient. 

Een tweede vaststelling is dat brede clubs 
– en hierin schuilt de paradox – heel snel 
kwetsbare clubs dreigen te worden. Een 
verklaring daarvoor hoef je niet ver te zoe-
ken. Het DNA van brede clubs zorgt ervoor 
dat ze niet functioneren als een traditio-
nele club, waardoor ze vaker botsen op de 
strakke leest waarop het beleid en sectoror-
ganisaties – die traditionele clubs als norm 
voorhouden – hen enten. Brede clubs passen 
maar gedeeltelijk in de strakke structuur 
van de sportsector omdat ze niet ten volle 
(kunnen) voldoen aan de standaard van 
een klassieke club. Brede clubs zijn vooral 
die clubs die de reglementering niet correct 
opvolgen, die niet al het inschrijvingsgeld 
ontvangen, die niet voldoende gekwali-
ficeerde trainers hebben, die niet op alle 
uitwedstrijden geraken… Juist omdat ze 
gericht werken met jongeren en ouders die 
in maatschappelijk kwetsbare situaties leven, 
kunnen ze niet aan alle verwachtingen vol-
doen. Hun DNA – en dan vooral vanuit de 
context waarin ze werken – leidt hen ertoe 
prioriteiten te gaan verleggen. Ze worden 
geconfronteerd met andere uitdagingen en 
gaan andere, vaak bredere, engagementen 
aan die maar zelden gehonoreerd (kunnen) 
worden vanuit de sportsector. 

Beide vaststellingen brengen ons tot een 
dubbel pleidooi. Enerzijds moeten we het 
potentieel van brede clubs ten volle erken-
nen. Wat inhoudt dat we dat potentieel 
van nabij moeten onderzoeken en kenbaar 
moeten maken. Anderzijds moeten we ons 
realiseren dat dit potentieel er enkel kwam 
dankzij een brede ondersteuning, hier dus 
binnen het kader van de proeftuin. Dit be-
tekent dat – als we het potentieel van brede 
clubs willen benutten – we sociale vereni-
gingsondersteuning van sportclubs boven-
aan de agenda moeten plaatsen. 

De rol van de verenigingsondersteuner: 
manusje-van-alles

Sporten in combinatie met een sterke ver-
enigingscultuur én vanuit een uitgesproken 
maatschappelijk engagement: zo kunnen we 
het doel van een brede club omschrijven. 
Brede clubs zijn actief in weinig vanzelfspre-
kende contexten, met mensen die vaak in 
precaire situaties leven. Dit terwijl het bestu-
ren van een sportclub sowieso al een com-
plexe opdracht is. Iedereen erkent dat brede 
clubs nood hebben aan een breed ondersteu-
ningspakket. In dit artikel zoomen we in 
op één – weliswaar doorslaggevend – aspect 
in dat pakket: sociale verenigingsondersteu-
ning. Vertaald naar de praktijk laat deze on-
dersteuning zich concretiseren in de functie 
van een ‘sociale verenigingsondersteuner’. 

Een sociale verenigingsondersteuner gaat in 
de eerste plaats op zoek naar het potentieel 
binnen de club. De noden – maar ook de 
opportuniteiten – zijn altijd gebonden aan de 
context. Verenigingsondersteuning start dus 
met een bewustwording binnen de club zelf. 
Uitgangspunt is het erkennen van de sociale 
context waarin de club opereert: het benoe-
men van uitdagingen en het aangrijpen van 
kansen. Ondersteuning kan zich richten op 
zowel sporttechnische als eerder sociaal-ago-
gische aspecten van het clubgebeuren. We 
spreken over een verenigingsondersteuner, 
maar het kan evengoed gaan om een groep 
mensen, juist omdat de sociale scope van het 
clubgebeuren zeer ruim kan zijn. 
 

Ouders zijn essentiële 
partners in een brede 
club. Hun betrokkenheid 
is veel meer dan enkel 
chauffeur zijn voor wed-
strijden op verplaatsing.
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De sociale verenigingsondersteuner neemt 
in concrete zaken de rol van brugfiguur op. 
Hij of zij wordt dan een matchmaker: neemt 
concrete noden en opportuniteiten vast, gaat 
op zoek naar lokale partners, legt de ver-
bindingen en zet samenwerkingen op. Een 
voorbeeld daarvan zagen we in de Brusselse 
voetbalclubs, die in samenwerking met het 
Huis van het Nederlands taalstages uitwerk-
ten. Naast samenwerking met externen kan 
een verenigingsondersteuner ook de interne 
samenwerking versterken. Er kan worden ge-
ijverd voor een sterkere band en vlotte wissel-
werking tussen bestuur, trainers en sporters. 
Hiervoor kunnen bijvoorbeeld ankerfiguren 
worden ingeschakeld, kan er worden gewerkt 
aan ledenbinding of kunnen voorbeeldfigu-
ren naar voor worden geschoven. 

Ouders zijn essentiële partners in een brede 
club. Hun betrokkenheid is veel meer dan 
enkel chauffeur zijn voor wedstrijden op 
verplaatsing. Ouders vormen in de eerste 
plaats een belangengroep. Een belangrijke 
focus van de verenigingsondersteuner kan 
dus liggen op het vergroten van ouderbetrok-
kenheid. Hoe ga je ouders actief mobiliseren? 
Hoe kijken ouders vanuit hun leefwereld 
naar sport en de club? De verenigingson-
dersteuner moet op zoek naar een wissel-
werking. Ouders moeten zo geïnformeerd 
worden dat er een constructieve interactie 
ontstaat tussen club en ouders. Dat is essen-
tieel. Het doel is om de twee verschillende 
opvoedingsmilieus – gezin en club – op een 
positieve manier met elkaar te verbinden, zo-
dat jongeren en hun ouders versterkt worden. 

Daarnaast kan een verenigingsondersteuner 
worden ingeschakeld voor administratieve en 
praktische taken binnen de club. Omdat een 
brede club gericht werkt naar maatschappelijk 
kwetsbare jongeren en hun ouders, ontstaan 
er vaker knelpunten in de hardware van de 
club. Een verenigingsondersteuner kan dan 
inspringen als de club in het gevaar dreigt te 
komen rond – bijvoorbeeld – inschrijvings-

gelden, infrastructuur en overbezetting, wed-
strijdreglementering… Dit moet vermijden 
dat de club vanuit de federaties of de lokale 
sportdienst wordt aangesproken – of zelfs be-
boet – omdat hij niet aan de reglementering 
voldoet. Een verenigingsondersteuner kan 
dergelijke mankementen tijdig signaleren en 
aansturen op een gedragen oplossing. 

Wat als er geen sociale 
verenigingsondersteuner is?

Maar wat als er geen sociale verenigings-
ondersteuner is in de club? Met deze vraag 
komt de focus te liggen op de rol van de 
bredere sportsector. Zoals eerder aangehaald 
merken we dat clubs die – impliciet of expli-
ciet – een engagement opnemen ten aanzien 
van maatschappelijk kwetsbare jongeren 
vaker botsen op de strakke leest waarop het 
beleid en sectororganisaties hen enten. De 
sociale component in hun werking wordt 
zelden gehonoreerd binnen de bestaande 
sportkaders. Een eerste stap is dan ook het 
valideren van de maatschappelijke rol die 
brede clubs opnemen. Dat kan zowel lokaal 
als bovenlokaal gebeuren. Dergelijke er-
kenning zou inhouden dat clubs niet enkel 
sport als doel naar voor kunnen schuiven, 
maar ook als middel. Deze dubbele focus 
kan gevalideerd worden door bijvoorbeeld 
het toekennen van een financiële stimulans, 
eventueel door het toevoegen van een extra 
criterium aan de subsidiereglementen.

Meer dan de federaties 
heeft de lokale sportdienst 
zicht op het bredere net-
werk van onderwijs-, 
sport-, welzijns- en soci-
ale organisaties waarop 
een brede club zich kan 
richten.
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Clubs met een grote instroom van jongeren 
in een maatschappelijk kwetsbare situatie 
hebben evengoed behoefte aan concrete, 
procesmatige ondersteuning. Deze onder-
steuning kan – binnen de scope van het 
lokale sportbeleid – worden opgenomen door 
de sportdienst. Meer dan de federaties heeft 
de lokale sportdienst zicht op het bredere 
netwerk van onderwijs-, sport-, welzijns- en 
sociale organisaties waarop een brede club 
zich kan richten. De sportdienst kan dan 
optreden als regisseur binnen dat netwerk en 
gericht intervisies begeleiden. Ook op het bo-
venlokale niveau bieden zich opportuniteiten 
aan. Zo kunnen federaties uitwisseling op-
zetten tussen clubs met een soortgelijk pro-
fiel. Dit met het oog op kennisuitwisseling 
en het opbouwen van expertise. Ten slotte 
kunnen zowel sportdiensten als de sportfede-
ratie professionals inschakelen om rond spe-
cifieke topics in een club zelf aan de slag te 
gaan. Dit met het oog op zelfredzaamheid en 
het behoud van de identiteit van de club. 

De kennis, de kunde, de uitdaging…

Hebben de sportfederaties, sportdien-
sten, BLOSO of de Stichting Vlaamse 
Schoolsport een klare kijk op brede clubs? 
Kunnen ze zich een helder beeld vormen 
van een club die zijn maatschappelijke rol 
ten volle opneemt? Hebben ze voeling met 
concepten zoals sociale verenigingsonder-
steuning, interculturaliteit, maatschappelijk 
kwetsbare situaties? Te weinig, wellicht. 
Althans, dat is onze vaststelling, en dat 
kunnen we hen niet onmiddellijk kwalijk 
nemen. Brede clubs zijn vaak clubs die mak-
kelijk onder de radar van de brede sportsec-
tor blijven. De bredere sportsector richt zich 
in hoofdzaak op meer reguliere, traditionele 
sportclubs. Het apparaat dat ter beschikking 
staat, is dus niet afgesteld op het detecteren, 
laat staan het ondersteunen van sociale of 
maatschappelijke processen in een sport-
club. Er schuilt dus een grote uitdaging in 
het bijsturen van de focus en het ontwikke-
len van het juiste apparaat. 

In plaats van ze te gaan 
beboeten, moeten deze 
clubs sneller ondersteu-
ning krijgen.

Een eerste uitdaging bestaat erin om brede 
clubs op de radar van de sportsector te la-
ten verschijnen. We moeten clubs die een 
duidelijk maatschappelijke rol opnemen in 
kaart brengen en de verschillende initiatie-
ven zichtbaar maken. Dit is een essentiële 
stap. De sportsector moet het potentieel 
van dergelijke brede clubs ten volle erken-
nen alvorens er ondersteuningsmaatregelen 
worden aangereikt. Deze doelstelling zal 
sportactoren uitdagen om een bredere bril 
op te zetten en af te stappen van het klas-
sieke beeld van een sportclub. Momenteel is 
er nog een grote afstand tussen brede clubs 
en hun federatie en/of lokale sportdienst. 
Een bredere bril en de noodzakelijke waar-
dering en sensibiliteit moeten het mogelijk 
maken om deze clubs sneller te detecteren. 
Fouten of nalatigheid van een club zijn vaak 
een teken aan de wand. In plaats van ze te 
gaan beboeten, moeten deze clubs sneller 
ondersteuning krijgen. Het gaat natuurlijk 
om tweerichtingsverkeer. Clubs moeten 
makkelijker de stap kunnen zetten naar de 
sportdienst of federatie, maar omgekeerd 
moeten de sportdienst of sportfederaties ook 
naar clubs kunnen toegaan met een open en 
constructieve houding. Clubs mogen hun 
ondersteuner zeker niet aanvoelen als een 
controlerend orgaan. Federaties en sport-
diensten zullen hun eigen werking dus in 
vraag moeten stellen: zetten we echt in op 
alle clubs, en hoe kunnen we onze werking 
verbreden om gerichter te ondersteunen?

Een tweede uitdaging ligt in een gezamen-
lijke kennisopbouw. De kennis rond clubs 
die een maatschappelijke rol opnemen, maar 
ook de kennis van kwetsbare doelgroepen, is 
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momenteel fragmentarisch aanwezig bij pro-
fessionele sportactoren. Daarom bepleiten 
we sectorbrede vormingstrajecten waarbij 
intermediaire organisaties worden betrok-
ken in de kennisontwikkeling. Geen ad hoc 
vorming, maar trajecten waarbij actoren 
procesmatig worden ondergedompeld in 
verschillende thema’s en zo hun referentie-
kaders kunnen verbreden. De focus ligt niet 
louter op het aanpakken van de kwetsbare 
positie van brede clubs, maar vooral op het 
uitbouwen van de maatschappelijke dimen-
sie van sportclubs. 

Ten slotte is het een uitdaging om de bre-
de sportsector blijvend te sensibiliseren 
rond de maatschappelijke rol van sport. 
Sportparticipatie laat zich niet reduceren 
tot het consumeren van een sportaanbod. 
Sport toegankelijk maken voor kansengroe-
pen laat zich niet reduceren tot het ‘toelei-
den naar’ ‘een aanbod’. De proeftuinpro-
jecten toonden net aan dat clubs die, vanuit 
een duidelijke noodzaak, een maatschap-
pelijk engagement opnemen juist buiten 
de lijntjes van de sector kleuren. Daarom 
ook deze oproep aan de brede sportsector 
om dat wat vaker te doen. Sportfederaties 
in het bijzonder kunnen maatschappelijk 
engagement explicieter naar voor schui-
ven door gericht clubs te ondersteunen en 
te versterken. De meeste sportfederaties 
blijven zich echter vastpinnen op de tradi-
tionele rol die hen werd aangemeten door 
de overheid. Ze spelen – volgens ons – nog 
te weinig in op uitdagingen in de samen-
leving, terwijl ze wel degelijk de autono-
mie hebben om zelf klemtonen te leggen. 
Zitten federaties te veel vastgeroest in een 
bestuurslogica? Of heeft de Vlaamse over-
heid een te strak kader gecreëerd waarin 
federaties vast komen te zitten? Maar ook 
sportdiensten kunnen deze handschoen 
opnemen. Ook zij denken vaak te eng in 
beleidsgebonden termen en regelgeving, 
en gaan zo voorbij aan heel wat opportu-
niteiten. Net op het lokale niveau wordt 

het mogelijk om de beleidsverkokering te 
doorbreken en op zoek te gaan naar nieuwe 
dynamieken. 

Wat na de proeftuin? Tijd om door te gaan

Welke impact heeft de proeftuin nu op de 
bredere sportsector? Op welke manier werkt 
de proeftuin vandaag door in de sector, en 
wat kan de toekomst brengen? 

Binnen de proeftuinprojecten in 
Antwerpen en Brussel konden professio-
nals experimenteren met de concrete invul-
ling en rol van sociale verenigingsonder-
steuning. Er werd een integrale benadering 
aangehouden. Verenigingsondersteuning 
werd niet gereduceerd tot de formele as-
pecten van een club. Er werd niet enkel 
– zoals vaak het geval is – stilgestaan bij 
de hardware van de club. De klemtoon 
lag op de software van de club, op aspec-
ten als ouderbetrokkenheid, de club als 
broedplaats voor allerlei participatieve 
activiteiten, de doorstroom van jongeren, 
sportieve opleiding op maat, het pedago-
gisch klimaat… Dat zijn stuk voor stuk 
aspecten die te vaak onderbelicht blijven. 
De methodische vernieuwing zat in de 
procesmatige ondersteuning van de club. 
Die, vertrekkende vanuit een concrete con-
text, inzet op het versterken van de club en 
het uitbouwen van een horizontaal, sector-
overschrijdend netwerk. 

De bovenlokale sportactoren, waaron-
der VSF, ISB, SVS en BLOSO erkennen 
en waarderen alvast het proces- en pro-
ductresultaat van de proeftuin Sport in 
Grootsteden. De proeftuin is erin geslaagd 
de sportsector te sensibiliseren voor een 
meer maatschappelijke oriëntering. Tegelijk 
werd een waardevolle methodiek rond soci-
ale verenigingsondersteuning ontwikkeld. 
Dit alles werd opgenomen in de publicatie 
van JES, Sport Extended. Aan de slag met de 
maatschappelijke meerwaarde van sport in 
steden (2013) 1. 
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Tijdens de proeftuin is de opgebouwde ken-
nis doorgestroomd naar verscheidene soci-
aal-sportieve projecten. Zo zette JES binnen 
het ISB een vorming op voor Street Action-
projecten. De proeftuinprojecten werden 
wetenschappelijk ingevuld door de VUB. 
En verschillende bovenlokale sportactoren 
werden via twee reflectiegroepen (Kort op 
de Bal en Vecht en Dans) betrokken bij het 
verhaal van de proeftuin. Op deze manier 
werd de opgebouwde kennis gekoppeld aan 
bredere ontwikkelingen in de sportsector. 
Stilaan groeit het draagvlak in de sportsec-
tor voor een invulling van sportparticipatie 
die breder gaat dan sport als doel. Met de 
proeftuin Sport in Grootsteden kwam ‘sport 
als middel’ voor maatschappelijke verande-
ringen terug op het voorplan. Maar hoe kan 
deze aandacht duurzaam verankerd worden? 

Momenteel wordt ver-
enigingsondersteuning 
nogal eenzijdig ingevuld 
door de Vlaamse over-
heid. De focus ligt vooral 
op de professionalisering 
van de sector.

Binnen het huidige decreet Sport voor Allen 
zou sociale verenigingsondersteuning een 
plaats kunnen krijgen onder beleidsprioriteit 
twee, verenigingsondersteuning. Dat lijkt 
een logische keuze, maar dat is het zeker 
niet. Momenteel wordt verenigingsonder-
steuning nogal eenzijdig ingevuld door de 
Vlaamse overheid. De focus ligt vooral op 
de professionalisering van de sector, met 
kwaliteitsverhoging als doel. Kwaliteit is dan 
vooral gericht op het verhogen van de spor-
tieve output: meer toppers. Er wordt nage-
noeg geen koppeling gemaakt met de sociale 
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rol die sportclubs kunnen opnemen en de 
mogelijke maatschappelijke meerwaarde 
van sport. Als deze enge focus aangehouden 
blijft, zonder incorporatie van een sociale 
dimensie, dreigt dit niet enkel de opge-
bouwde kennis en praktijken teniet te doen, 
maar ook de hernieuwde dynamiek van heel 
wat sociaal-sportieve projecten. Het zijn net 
die projecten die als eerste het slachtoffer 
worden van dat doorgedreven professionali-
seringsdiscours. Er moet – ons inziens – se-
rieus worden nagedacht over een structurele 
plaats voor sociale verenigingsondersteuning 
in het lokaal sportbeleid. Maar het zou laf 
zijn om enkel te wachten tot de regelgeving 
is aangepast en er subsidies zijn. Daarvoor 
is de noodzaak in heel wat steden en ge-
meenten te groot. Het is de taak van lokale 
overheden en de sportfederaties om hun 
clubs aan te sporen om hun maatschappe-
lijk engagement op te nemen, en ze daarin 
te versterken. Het wordt tijd om met alle 
sportactoren een breed debat te voeren over 
hoe de maatschappelijke rol van sport zijn 
vrijblijvende karakter kan overstijgen.
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