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23,1% van de mensen is ac-
tief betrokken bij een sport-
vereniging (Hooghe, 2003). 
Geen enkel type vereniging 
brengt zoveel mensen samen 
als de sportvereniging. Het 
laatste decennium begint 
dan ook een groeiend besef 
te komen dat sport een 
belangrijke rol kan spelen 
in het bereiken van sociale 
doeleinden. Ook de sport-
wereld gaat mee in die trend. 
Meer en meer sportorganisa-
ties zijn zich bewust van de 
maatschappelijke kracht van 
sport en engageren zich om 
vanuit sport sociale doelen 
te realiseren. 

Sport zou kunnen leiden 
tot integratie omdat het 
mensen samen brengt, 
waardoor er dialoog ont-
staat. Dialoog zorgt voor 
begrip en het doorbreken 
van bepaalde vooroorde-
len. Het omgekeerde, dat 
sport mensen samenbrengt 
en er conflict ontstaat, kan 
natuurlijk ook. Conflict 
zorgt voor onbegrip en de 
bevestiging van bepaalde 
vooroordelen. Ook van deze 
situatie zijn voorbeelden 
legio. De vraag of sport tot 
integratie leidt is dus afhan-
kelijk van wat er gebeurt 
na het samenbrengen van 
deze mensen. Deelnemen en 
deelhebben van etnisch-cul-
turele minderheden en de 
lagere sociale klasse in de 
besluitvorming blijkt hierbij 
van cruciaal belang. Een 
organisatie die zo’n kader 
probeert te creëren is Buurt-
sport Antwerpen.

SPORT ALS MIDDEL TOT INTEGRA-
TIE VAN ETNISCH-CULTURELE 
MINDERHEDEN EN DE LAGERE 
SOCIALE KLASSE? 
Resultaten van een studie bij  
Buurtsport Antwerpen 

Integratie wordt vaak gelijkgeschakeld aan par-
ticipatie: een mens die niet deelneemt aan be-
paalde activiteiten maakt immers geen contac-
ten met andere mensen en maakt op die manier 
ook geen deel uit van de samenleving. Sport als 
middel tot integratie is een piste die meer en 
meer bewandeld wordt aangezien sporten een 
aantrekkingskracht heeft over etnisch-culturele 
grenzen heen. Er zijn echter weinig studies die 
empirisch bewijzen of sport wel degelijk de et-
nisch-culturele minderheden kan bereiken. Om 
dit hiaat te dichten onderzocht het Steunpunt 
Sport, in samenwerking met de afdeling Sport-
management van Universiteit Gent, de case 
Buurtsport Antwerpen: een organisatie die zich 
in de eerste plaats richt naar mensen die meer 
drempels ervaren om tot sporten te komen. Op 
die manier komen ze vaak in contact met de 
etnisch-culturele minderheden. 

Resultaten van een studie bij Buurtsport Antwerpen, Mathieu Marlier & Annick Willem
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Wat is en doet Buurtsport Antwerpen?

Buurtsport Antwerpen focust op aandachts-
wijken met kansarmoede. Haar missie 
bestaat uit het verlagen van drempels en het 
stimuleren van sportkansarmen om blijvend 
te sporten in hun buurt (Cas, 2005). De 
werking van Buurtsport laat zich hoofdza-
kelijk samenvatten door vijf activiteiten: 
info inwinnen en geven aan de partners, 
ondersteuning bieden bij het opzetten van 
sportieve activiteiten van partners in de 
wijk, een eigen sportaanbod creëren aan-
vullend aan het bestaande, bijkomende 
sportinfrastructuur creëren met partners en 
nieuwe methodieken zoeken om blijvend 
te innoveren. De partners omvatten zowel 
verenigingen op stads- als op wijkniveau in 
de sport-, jeugd-, cultuur-, werk-, sociale 
en welzijnssector. Buurtsport Antwerpen 
vierde afgelopen 6 december haar 15-jarig 
bestaan. Door haar duurzaamheid en uitge-
breide werking geldt deze case als een van 
de best practices rond sport met een sociale 
focus.

Deze studie wil dan ook onderzoeken 
of Buurtsport, door haar specifieke aanpak 
de etnisch-culturele minderheden en an-
dere sportkansarmen bereikt? Deze vraag 
kadert in een groter vraagstuk van hoe deze 
 groepen te bereiken en te integreren in de 
maatschappij. En in welke mate sport daar-
toe kan bijdragen. 

Methodologie

Aangezien de activiteiten van Buurtsport 
voor iedereen in de wijk open staan, en de 
toegankelijkheid van sport voor iedereen in 
de wijk verbeterd wordt, werd ervoor geko-
zen om de sportparticipatie van inwoners 
van vijf wijken met een buurtsportwerking 
(buurtsportwijken) te vergelijken met vier 
wijken zonder buurtsportwerking (contro-
lewijken). Om uitspraken te kunnen for-
muleren over de relatie van sportparticipatie 
en Buurtsport was het van belang dat het 
profiel van buurtsport- en controlewijken zo 
gelijk en vergelijkbaar mogelijk was. Daar-
om werden de wijken gekozen aan de hand 
van de vergelijkbaarheid van sociodemo-
grafische en omgevingskenmerken, die de 
mate van sportparticipatie beïnvloeden (zie 
tabel 1). Er werd gekozen om het effect van 
Buurtsport op volwassenen te bestuderen 
omdat deze doelgroep zelden tot onderwerp 
van studie dient ten voordele van jeugd en 
senioren. 

Potentiële respondenten tussen 18 en 56 
jaar, die reeds langer dan twee jaar in deze 
buurten verbleven, werden ad random 
geselecteerd met hulp van de studiedienst 
van Antwerpen. Er werd gekozen om de 
gegevens via huis-aan-huisbezoeken te 
verzamelen, omdat in buurten met een hoge 
kansarmoede en etniciteit anders weinig 

Tabel 1: Vergelijking van socio-demografische en omgevingskenmerken voor buurtsportwijken, controlewijken 
en Antwerpen

Buurtsportwijken Controlewijken Antwerpen

Percentage Etnisch Culturele Minderheden (%) 52,90 52,30 42,10

Percentage werkloosheid (%) 13,50 10,50 10,70

Doorsnee inkomen (€) 17 280 17 600 19 310

Groene ruimte (index) 4,00 4,18 5,70

Fitnesscentra (% inwoners in omtrek) 82,20 90,70 75,7

Sportinfrastructuur (% inwoners in omtrek) 87,50 82,00 79,0

Aantal sportclubs (per 1000 inwoners) 1,10 1,10 1,50
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respons mag verwacht worden. Deze manier 
van data verzamelen resulteerde uiteindelijk 
in 414 ingevulde vragenlijsten, met een ant-
woordpercentage van 63% van de bezochte 
inwoners. De data werden geanalyseerd via 
multilevel statistiek, een methode die toe-
laat naast individuele variabelen (geslacht, 
leeftijd, …) ook rekening te houden met 
omgevingsvariabelen als sportinfrastructuur, 
hoeveelheid groen, Buurtsportwerking… 

Wie sport meer, wie sport minder?

Resultaten van deze studie toonden aan dat 
jongere mensen met een hoge socio-econo-
mische status (SES) significant meer sporten 
dan hun oudere metgezellen met een lage 
SES. Dit is in lijn met ander onderzoek 
rond kenmerken van sportparticipatie bij 
de algemene bevolking (Trost et al., 2002). 
Andere gekende kenmerken zijn het verschil 
tussen geslacht en etniciteit, waarbij nor-
maal gezien mannen en autochtonen meer 
sporten dan vrouwen en etnisch-culturele 
minderheden. Markant in dit onderzoek is 
dat we geen algemeen verschil zagen tussen 
mannen en vrouwen, of tussen autochtonen 
en etnisch-culturele minderheden. Het ver-
schil van geslacht en etniciteit werd volledig 
verklaard door de lage sportparticipatie van 
vrouwen van etnisch-culturele afkomst2. 
Deze resultaten zetten nog eens in de verf dat 
initatieven, die inzetten op het mobiliseren 
van deze lage socio-economische groep van 
etnisch-cultureel diverse afkomst, echt nodig 

zijn. De reden voor die lagere participatie 
van ECM-vrouwen heeft waarschijnlijk te 
maken met de ervaren culturele barrières. 

De ECM van de wijken zijn immers 
hoofdzakelijk afkomstig van de Maghre-
blanden (Marokko, Algerije, Tunesië) en 
Turkije die gekenmerkt zijn door een hoog 
percentage van moslims. Onderzoek wijst 
uit dat sportparticipatie bij moslimvrouwen 
betrekkelijk laag is (Walseth & Fasting, 
2003). De oorzaken die Walseth & Fasting 
aangeven liggen niet bij de houding van de 
islam tegenover sportparticipatie. Het zit 
hem eerder in de interpretatie en de visie 
van de seksualiteit van de vrouw bij het 
sporten. Die interpretatie wordt sterk beïn-
vloed door de invloed van de familie en de 
waarden en normen waarmee zij opgegroeid 
zijn (Kay, 2006). Deze redenen verklaren 
deels waarom in bepaalde situaties mosli-
ma’s speciale omstandigheden vereisen om 
te kunnen sporten. Buurtsport Antwerpen 
houdt rekening met deze culturele drempels 

Hoeveel % … Buurtsportwijken (%) Controlewijken (%)

… kent Buurtsport 53.9% 20.1%

…heeft deelgenomen aan een activiteit van buurtsport 17.4% 7.6%

… heeft reeds materiaal ontleend 2.2% 2.2%

… heeft deelgenomen aan een event 10.4% 4.3%

…heeft deelgenomen aan een lessenreeks van Buurtsport 8.3% 3.3%

… Trajectbegeleiding 2.6% 0.5%

… heeft kinderen die deelgenomen hebben aan 
buurtsportactiviteiten

17.8% 3.3%

Tabel 2: Buurtsportspecifieke resultaten

Het verschil van geslacht 
en etniciteit werd vol
ledig verklaard door de 
lage sportparticipatie van 
vrouwen van etnisch 
culturele afkomst.
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door vb danslessen en zwemlessen te voor-
zien voor vrouwen. Het debat in welke mate 
dit dan de integratie tot de maatschappij 
bevordert is er een zonder eenduidig ant-
woord. Menig misnoegd mannelijk redder 
die zich door de women-only uurtjes zelf-
redzaam met andere taken moet bezighou-
den, vindt deze vorm van sportstimulans 
een cultuurbrug te ver. Een integratiebeleid 
is er dus duidelijk geen van makkelijke keu-
zes, wel één van communicatie, wederzijds 
respect en nog meer communicatie.

Hoe groot is het bereik van Buurtsport?

In Buurtsportwijken geeft meer dan de helft 
van de inwoners aan Buurtsport te kennen, 
in controlewijken is dit één op vijf. De reden 
dat Buurtsport in controlewijken gekend is, 
ligt waarschijnlijk aan de wijkoverschrijden-
de promotie als de Antwerpenaar (stedelijk 
informatieblad) en partnerorganisatie die een 
deel van het aanbod ook kenbaar maken over 
de geografische grenzen van de wijk heen. 

Wat is het profiel van de Buurtsporter?

Onze resultaten en die van ander onderzoek 
bevestigen dat vooral vrouwen van andere 
etnische afkomst met een lage socio-econo-
mische status (SES) het meest drempels er-
varen om tot sport te komen. Bereikt Buurt-
sport ook effectief deze groepen en leidt de 
aanpak tot een verschil in sportparticipatie 
tussen buurtsport- en controlewijken voor 
deze doelgroepen? Onze resultaten bevesti-
gen dat Buurtsport vooral ECM, vrouwen 
en mensen met een lage SES bereiken. In 
de volgende paragraaf bespreken we of dit 

bereik in relatie staat tot een verhoogde 
sportparticipatie. 

Is er een relatie tussen Buurtsport en 
sportparticipatie voor de etnisch-
culturele minderheden?

We zien een duidelijk significant verschil 
tussen etnisch-culturele minderheden 
van buurtsportwijken en controlewijken. 
Inwoners met een andere etnische afkomst 
uit buurtsportwijken sporten gemiddeld 
2,6u per week. Dit is 1,6u meer dan inwo-
ners van controlewijken, die dus aangeven 

Tabel 3: Wat is het profiel van de Buurtsporter?

Hoeveel % … Etniciteit SES Geslacht

Autochtoon ECM Laag Hoog Mannen Vrouwen

…kent Buurtsport 49.4% 50.6% 59.3% 40.7% 45.7% 54.3%

…heeft deelgenomen aan 
een activiteit van buurtsport

41.7% 59.3% 63.0% 37.0% 37.0% 63.0%

Een integratiebeleid is  
er dus duidelijk geen van 
makkelijke keuzes, wel 
één van communicatie, 
wederzijds respect en nog 
meer communicatie.
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gemiddeld 1,0u per week te sporten3. In 
vergelijking met de doorsnee Vlaming die 
gemiddeld 2,3u sport per week, volgens de 
gegevens van de participatiesurvey (Lievens 
& Waege, 2011), sport de inwoner van 
etnisch-cultureel diverse afkomst in een 
buurtsportwijk dus gemiddeld 0,3u meer. 
Dit is op zijn minst opmerkelijk te noemen 
als we weten dat de buurtsportwijken een 
veel lager doorsnee inkomen hebben dan 
het gemiddelde van Vlaanderen. Wanneer 
we kijken naar de percentages van sportpar-
ticipatie zien we ongeveer dezelfde verhou-
dingen. In buurtsportwijken geeft 55,2% 
van de inwoners van etnische afkomst aan 
regelmatig te sporten. In controlewijken is 
dit 34,6%, in Vlaanderen 55,7%. 

Geldt hetzelfde voor de sportkansarmste 
doelgroep? 

Vrouwen van etnisch-cultureel diverse 
afkomst met een lage SES, blijken het minst 

aan sport te participeren. In buurtsport-
wijken sport deze doelgroep gemiddeld 2u 
en geeft 46,2% aan te sporten. In contro-
lewijken daarentegen sport deze doelgroep 
gemiddeld 0,16u (minder dan 15min!), 
10% van de respondenten gaf aan regelma-
tig te sporten. Ook voor de sportkansarmste 
groep geldt dus dat er veel meer gesport 
wordt in buurtsportwijken. 

Conclusie 

Buurtsport Antwerpen bereikt de sport-
kansarmen: zowel etnisch-culturele min-
derheden, als de lagere sociale klasse. Deze 
groepen sporten ook meer en langer in de 
buurtsportwijken dan in de controlewijken. 

Waarom slagen ze daarin? Het succes is 
waarschijnlijk een gevolg van de nauwe 
samenwerking met partnerorganisaties, het 
verlagen van financiële, mobiliteits- en cul-
turele drempels voor hun doelgroep, en de 
stem die etnisch-culturele minderheden zelf 
hebben in het sportaanbod dat Buurtsport 
verzorgt. Om dit niet bij hypotheses te la-
ten, onderzoeken we in een tweede studie 
de determinanten van deze succesvolle wer-
king, zodat er meer kennis verworven wordt 
rond hoe deze doelgroepen best kunnen 
bereikt worden. 

Wat betekent dit voor de integratie van 
etnisch-culturele minderheden en de la-
gere sociale klasse? De meerwaarde van 
Buurtsport ligt voor een groot deel aan het 

Inwoners met een 
 andere etnische afkomst 
uit buurtsportwijken 
 sporten gemiddeld 2,6u 
per week. Dit is 1,6u 
meer dan inwoners van 
controlewijken. 

De meerwaarde van 
Buurtsport ligt voor een 
groot deel aan het deel
nemen en deelhebben 
van deze groepen aan de 
sportactiviteiten.  
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deelnemen en deelhebben van deze groepen 
aan de sportactiviteiten. Participatie is een 
voorwaarde en een eerste stap naar integra-
tie. Het respect voor de identiteit en cultuur 
van de deelnemers door trainers, begeleiders 
en omkadering is een tweede stap. Andere 
stappen naar integratie moeten gezet wor-
den in samenwerking met scholen, sociale, 
gezondheids-, sport- en buurtorganisaties, 
het beleid. Vandaar dat sport pas echt zal 
kunnen bijdragen tot de integratie als dit 
gebeurt in samenwerking met een veelheid 
aan andere organisaties.

1. Dit onderzoek had niet tot stand kunnen komen zonder de 
steun van het Steunpunt Sport voor Beleidsrelevant Onderzoek, 
de bereidwillige medewerking van Buurtsport Antwerpen, de 
studiedienst van Antwerpen (speciale dank aan Joost Schouppe), 
de klankbordgroep met vertegenwoordigers van het Kabinet Sport, 
Bloso, ISB, VSF, Demos, Buurtsport VIGEZ, Logo Gezond Plus, Netwerk 
tegen Armoede, WGC De Sleep, Kompas en de wetenschappelijke 
ondersteuning van de Universiteit Gent.

2. Voor de duidelijkheid willen we hier ook meegeven dat zowel 
leeftijd als SES als de interactie tussen etniciteit en geslacht 
onafhankelijke predictoren zijn. Het is inderdaad zo dat mensen 
van etnisch-culturele minderheden vaker behoren tot de lagere 
SES-klasse. Onze analyses houden echter rekening met deze 
overlapping, zodat bovengenoemde demografische en econo-
mische variabelen onafhankelijk de relatie met sportparticipatie 
voorspellen.

3. Deze zijn de ruwe gemiddelden en worden dus beïnvloed door 
personen die zeer veel sporten. Wanneer we de data transformeren 
om de extreme waarden in onze analyse minder te laten doorwe-
gen blijft het statistisch verband tussen buurtsport en controlewijken 
voor etnisch-culturele minderheden even significant.
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