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Praktijktafel 3: Buursport Wetteren lanceert initiaties boksen
Wetteren is, samen met zes andere gemeenten, pilootgemeente van een nieuw project van het Vlaams
Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB) rond toeleiding van minder kansrijke jongeren naar
buurtsport met het oog op sportparticipatie. Het ISB zorgt ook voor de nodige ondersteuning via een
projectmedewerker en voorziet in een vijftal evaluatiemomenten. Uit een rondvraag die Wetteren deed bij
kinderen en jongeren werden voetbal en boksen als populairste sporten geciteerd. Het project zet eerst in
op drie proeflessen. Bij Buurtsport Wetteren ligt het accent op het plezier van bewegen en elkaar
ontmoeten. Competitie is geen hoofdzaak, maar kan er uit voortvloeien. Het neemt niet weg dat
er professionele trainers zijn om de sessies te geven.
Spreker: Alejandra Diericx, Buurtsport Wetteren, Roel Noukens, ISB

Situering van de case:

ISB begeleidt een jaar lang startende projecten begeleiden rond buurtsport, waaronder Wetteren. Er zijn
5 intervisiemomenten met de praktijken en dan wordt er samenkomen met de betrokken gemeenten. Bij
het afronden moeten de projecten een concrete actie hebben. ISB maakt fiches op basis van
plaatsbezoeken. Bij elk project wordt bekeken hoe de startende projecten kunnen verduurzaamd worden
(beleidsimpact).
Alejandra werkt op de jeugddienst; rond doelgroepenwerking. Het project wordt in Wetteren begeleid
door een sector overschrijdende stuurgroep.
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De taak van de jeugdwerker bestaat eruit om het vrijetijdsaanbod af te stemmen op kansengroepen. De
gemeente wou iets doen omdat er hangjongeren waren aan de site van de Warande
(sportcentrum/hallen)...=> gemeente heeft dit opgepikt en wilde sowieso een project starten. Alejandra
heeft zowel rechtstreeks jongeren bevraagd als via partners: sociaal huis, de Katrol, Habbekrats…
Het project start vanuit een ‘vraag’ van jongeren (jongens): boksen en voetballen. Voor boksen had men
een integratieambtenaar die boksen wou geven in zijn vrije tijd. Er zijn drie proeflessen georganiseerd in
de sporthal, op hetzelfde moment was er een initiatie voetbal en boksen. Er waren meer dan 40 jongeren
op de eerste bijeenkomst. Het verliep heel chaotisch aangezien jongeren ‘switchten’ tussen beide sporten.
Maar wel positief en duidelijk dat er een grote behoefte leefde bij jongeren om los van bestaande
sportclubs, in een lossere formule te sporten. Er werd dan beslist om de sporten te splitsen en
afwisselende wekelijkse trainingen aan te bieden (di, 17u – 19u voetbal, do 17u-19u boksen). Ook tijdens
de vakantie heeft men een trainingsweek georganiseerd en dit op expliciete vraag van de jongeren: je kan
de werking dan niet stilleggen, want we hebben dan veel tijd en niet zoveel te doen.
Bij boksen ging/gaat het heel goed, maar bij voetbal ging het niet goed (heel lage opkomst). De locatie is
in vraag gesteld. Er is dan beslist om terug naar de pleintjes te gaan (maar boksen werkte wel in de
sporthal). Onlangs is er wel een toernooi georganiseerd. Het idee kwam vanuit de gasten zelf.
De trainer wil ondertussen zelf ook een boksclub oprichten. Maar hier zijn veel vragen over hoe Alejandra
en de gemeente de trainer hierin kan ondersteunen.
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•

•

•

•

•

Jongeren eenmalig is okay, maar behouden is vaak moeilijk, het is nodig te blijven investeren op
straat, pleintjes en tegelijk te denken aan het ‘verduurzamen’.
Vraag wordt gesteld hoe een beleid kan omgaan met de verwachtingen van de jongeren?
Antwoord hierop vanuit Wetteren is dat dit nu een leerproces is.
Vraag wordt gesteld of er geen boksclubs en voetbalclubs zijn in Wetteren? Er is een boksclub in
de buurt maar deze is in een randgemeente en dus te ver. Voetbalclubs zijn er wel, maar deze
jongeren worden niet bereikt via de bestaande clubs.
Tip vanuit het publiek om samen te werken met scholen en daar ook initiatielessen te geven. Hoe
zijn de momenten gekoezen? Antwoord: Uren zijn met jongeren gekozen, en dagen met trainers
gekozen (op basis van hun beschikbaarheid). Woensdag en weekend is (!) echter de nood het
hoogst, meer vrijetijd beschikbaar....
Welke leeftijdscategorie bereiken was een lange discussie tussen ISB en gemeente/jeugdwerker.
Alejandandra wou het voor iedereen opstellen vanaf 8 jaar. Maar er kwamen ook volwassenen
naar de werking, wat niet de bedoeling was. Uiteindelijk is een leeftijdgrens gesteld. Maar de
boksclub werkt nog steeds voor diverse leeftijden samen en dat werkt. Voor voetbal kan dit niet.
Wat is de visie op toeleiding naar het bestaande vrijetijdsaanbod? Of moet de buursportwerking
blijven bestaan? Of kan je clubs gaan ondersteunen op basis van de bekomen inzichten? Voor
boksen is het zeker de bedoeling om door te stromen naar een clubverband, misschien naar een
nieuwe club, op initiatief van de trainer. Maar voetbal is een moeilijker verhaal (duurder,
verplaatsingen). Wanneer je wil toeleiden, moet je clubs ondersteunen. De vraag is dan hoe en
wie gaat dit doen. Momenteel is niet duidelijk wie dit in Wetteren kan opnemen.
Signaal uit het publiek wordt gegeven dat toeleiding op korte termijn problematisch is. Dit project
loopt een jaar, dit is een veel te korte tijd om toeleidingsresultaten te krijgen. Buurtsport is een
verhaal van vraag en aanbod, maar soms moet je dingen blijven aanbieden, indien die jongeren
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nergens anders terecht kunnen. Als de opkomst daalt, dan moet je andere dingen doen. Op die
manier heb je verschillende actieve ‘eilandjes’. Er moet altijd een buurtsport-aanbod zijn. Hoe
zorg je voor een goed aanbod? Blijft moeilijk omdat je niet iedereen kan bevragen. Je kan wel
lokale partners bevragen.
Vraag wordt gesteld of er geen gevaar zit in het vrijblijvend aanbieden van bokslessen aan
hangjongeren? In andere gemeenten zijn hier slechte ervaringen mee. Net zoals in andere sporten
gaat het bij buurtsport ook om een waarden en normen vraag. Door de vrijblijvendheid van
buurtsport is dit echter minder evident. Uit de ervaring van Wetteren blijkt dat het belangrijk is
dat je werkt met een vaste kern jongeren en een goed ‘rolmodel’ / trainer.
Moeten we een verschil maken tussen vrijetijdswerking en sportwerking? We denken soms te veel
in perspectieven als “jongeren naar sportclubs toeleiden”, maar dit moet breder naar cultuur,
jeugdbeweging...
Binnen de case van Wetteren zijn veel mogelijkheden, er liggen veel kaarten op tafel...maar er
moeten keuzes gemaakt worden. Het beleid moet hiervoor tijd te maken, inhoud maken, kader
uittekenen.
Hoe signalen geven over dit project naar beleid? In het tweede plaatsbezoek van ISB ligt dit ook
op de tafel. Er zal dan iemand van het gemeentebestuur aanwezig zijn. De tip wordt gegeven om
een korte lijn naar de schepen te houden, eerlijk te zijn in communicatie en signalen door te geven.
Het feit dat er in de case van Wetteren een structureel werkoverleg (met een stuurgroep) is, is een
pluspunt. Je kan echter ook van onderuit en proactief en zichtbaar samenwerken (misschien is dit
effectiever in kleinere gemeenten). Maar niet in elke gemeente is er een buurtwerker,
jeugdwelzijnswerker of jeugdopbouwwerker ... Verder ook de suggestie om nauw samen te
werken met het OCMW. Zij staan vaak in nauw contact met de doelgroep, hebben middelen, maar
denken (te) weinig aan sport.
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