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Vooral voor jongeren in maatschappelijke kwetsbare situaties 
wordt buurtsport gezien als een laagdrempelige context waarin 
kan gewerkt worden aan sociale inclusie. Maar wat zijn de werk-
zame mechanismen en faciliterende voorwaarden die het bereiken 
van sociale doelstellingen met betrekking tot persoonlijke ontwik-
keling, gezondheid en meer sociale cohesie toelaten?

Jongeren in maatschappelijke kwets-
bare situaties worden vaker dan hun 
leeftijdsgenoten geconfronteerd met 
negatieve ervaringen zoals uitslui-
ting, discriminatie en gevoelens van 
mislukking in de onderwijs-, vrije-
tijds- en gezinscontext (Vettenburg, 
1998). Uit de nulmeting buurtsport, 
een bevraging van alle 308 Vlaamse 
gemeenten in 2014, blijkt dat heel wat 
buurtsportinitiatieven zich expliciet 
richten tot jongeren in maatschap-
pelijke kwetsbare situaties. Iets meer 
dan de helft van alle buurtsportiniti-
atieven (54%) zet sport in als middel 
ter bevordering van persoonlijke ont-
wikkeling, gezondheid en/of sociale 
cohesie (van Poppel, 2014) en zet dus 
in op het integrale model van buurt-

sport (zie figuur 1). Ondanks de wijd-
verspreide aanwezigheid van dit inte-
grale model in buurtsport is er weinig 
onderzoek naar ‘of’ en ‘hoe’ dergelij-
ke projecten werken. Er is met andere 
woorden nog geen wetenschappelijk 
onderbouwd kader voor zij die aan 
de slag (willen) gaan met buurtsport. 
Dit staat in contrast met de eis van 
financierders en beleidsmakers naar 
evidence-based interventies. 

Buurtsport belicht

Het CATCH-onderzoek (zie kader) 
wil meer inzicht krijgen in de manie-
ren waarop buurtsport kan bijdra-
gen aan het bevorderen van soci-
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ale inclusie van jongeren in maat-
schappelijke kwetsbare situaties. Dit 
onderzoek focust niet louter op het 
meten van effecten (‘werkt het?’) 
maar op het ontrafelen van onderlig-
gende mechanismen op vlak van per-
soonlijke ontwikkeling, gezondheid 

en sociale cohesie (‘hoe werkt het, 
voor wie, en onder welke omstan-
digheden?’). Het Expertisecentrum 
Buurtsport ondersteunt de onder-
zoekers in hun zoektocht naar 
toepassingsmogelijkheden van de 
onderzoeksresultaten.

FIGUUR 1 // De verschillende doelen van buurtsport (situatie in Vlaanderen in 2014)

CATCH?

CATCH staat voor ‘Community 
sport for AT-risk youth: Innovative 
strategies for promoting personal 
development, health and social 
CoHesion’. 

Het vierjarig onderzoeksproject 
CATCH wordt gefinancierd door 
het Agentschap Innoveren & 
Ondernemen (VLAIO) en beoogt 
doelbewust bij te dragen tot de 
verdere kennisontwikkeling en 
verankering van buurtsport in 
Vlaanderen. 

Het CATCH-team bestaat uit de 
onderzoeksgroep Sport & Society 
(Vrije Universiteit Brussel), de 
vakgroep Sociaal Werk en Sociale 
Pedagogiek (Universiteit Gent), 
de vakgroep Huisartsgeneeskunde 
en Eerstelijnsgezondheidszorg 
(Universiteit Gent) en het 
Expertisecentrum Buurtsport (ISB). 

Wil je graag meer weten of op 
de hoogte blijven? Surf dan naar  
buurtsport.vlaanderen/catch.
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Sinds de start van het onderzoeks-
project op 1 januari 2016 hebben de 
onderzoekers negen buurtsportprak-
tijken tegen het licht gehouden. Ze 
trachten zo inzicht te krijgen in hoe 
buurtsportwerkingen werken rond 
persoonlijke ontwikkeling, gezond-
heid en sociale cohesie. In deze eer-
ste onderzoeksfase werd de werk-
zaamheid onderzocht van buurt-
sport als middel vanuit verschillende 
perspectieven (partners, coördinato-
ren, coaches en deelnemers) en via 
verschillende onderzoeksmethoden 
(veldwerk, interviews en focusgroe-
pen) (zie figuur 2).  

Het sluitstuk van deze eerste fase 
was de creatie van een lerend net-
werk (= community sport lab) op het 
Buurtsport zomertreffen van ISB op 
27 juni 2017. Samen met een diverse 
groep van belanghebbenden (o.a. 
stedelijke buurtsportorganisaties en 
koepelorganisaties) gaan de onder-
zoekers in het community sport 
lab op zoek naar de invulling voor 
de tweede onderzoeksfase. Daarin 

worden inzichten uit de eerste 
onderzoeksfase geïmplementeerd 
en geëvalueerd in verder praktijkge-
richt onderzoek. 

Onvoorwaardelijkheid: een 
troef van buurtsport als 
middel 

Een van de troeven van buurt-
sport in het integrale model is het 
onvoorwaardelijke karakter van hun 
sport- en/of bewegingsaanbod. De 
buurtsportmedewerkers en -deelne-
mers zien die onvoorwaardelijkheid 
als een centraal mechanisme dat 
het bereiken van maatschappelijk 
kwetsbare jongeren en het werken 
aan niet-sportuitkomsten faciliteert. 
Onvoorwaardelijkheid in buurtsport 
kadert enerzijds binnen strategie-
en om buurtsport toegankelijk te 
maken voor jongeren in maatschap-
pelijke kwetsbare posities. Door 
het ontbreken van voorwaardelijke 
toelatingsvereisten beslissen jonge-
ren zelf hoe vaak ze deelnemen aan 
de sport- of bewegingsactiviteiten. 
Ze krijgen de vrijheid om te kiezen 
welke rol (sportparticipant, suppor-
ter, coach ....) ze opnemen binnen 
het buurtsportaanbod. Het onvoor-
waardelijke karakter geeft ruimte 
om deel te nemen wanneer en hoe 
de deelnemer dat zelf wil en kan. 
De afstemming op de verwachtingen 
en mogelijkheden van de deelne-
mers minimaliseert eventuele par-
ticipatiedrempels (bv. vervoer dat 
niet steeds beschikbaar is, moeten 
inspringen voor zorg voor broers/
zusjes …). 
Verder blijkt uit de interviews dat 
het onvoorwaardelijke karakter 
van buurtsport zich ook uit in het 
onvoorwaardelijk accepteren van de 
deelnemer. Buurtsport geeft ruimte 
aan de jongeren om deel te nemen 
en/of te hebben aan sport- en bewe-
gingsactiviteiten vanuit een dui-
zendkansenfilosofie. Dit impliceert 
niet dat er geen grenzen gesteld wor-
den aan gedrag. Onvoorwaardelijke 
acceptatie van de deelnemer(s) blijkt 
in de praktijk te reiken tot aan de 
vrijheid van andere deelnemers (bv. 
veiligheid garanderen) en praktische 
grenzen die het aanbod mogelijk 

Iedereen geraakt hier binnen. Allé, da’s niet 
dat je een lidkaart moet hebben of zo, je 
komt en gaat en staat wanneer da je wilt 
Deelnemer, , 16 jaar

FIGUUR 2 // CATCH: Onderzoeksfase 1

1 januari 2016
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maken (bv. op tijd komen om een 
bus te nemen om op uitstap te gaan). 
Storend of afwijkend gedrag wordt 
echter niet gezien als een reden voor 
exclusie, maar als een opportuniteit 
om met de jongere in gesprek te 
gaan. Op tempo van de jongere en 
zonder afstraffing bij falen worden 
moeilijke gebeurtenissen gezien als 
de start van een traject met de jon-
gere. Het gebruik van de duizend-
kansenfilosofie faciliteert het nastre-
ven van de niet-sportuitkomsten van 
buurtsportsportinitiatieven. 

Geen vrijblijvendheid

Onvoorwaardelijkheid mag echter 
niet vervallen in vrijblijvendheid en 
het ontbreken van engagement. 
Een onvoorwaardelijk sport- of 
bewegingsaanbod mag niet gelijk-
gesteld worden aan een context 
waarin alles kan en mag en waar 
geen verwachtingen zijn ten aan-
zien van deelnemers (vrijblijvend-
heid). Buurtsport wil een veilig kli-
maat creëren, met ruimte voor falen, 
waar jongeren een traject kunnen 
afleggen op hun manier en niveau. 
Verwachtingen van coaches kunnen 
een belangrijke stimulans of trigger 
zijn in dit proces. 
Verder is er het risico dat onvoor-
waardelijkheid leidt tot het ontbre-
ken van een engagement van de jon-
gere naar de werking toe. Buurtsport 
ambieert een open engagement 
waarbij deelnemers zelf kunnen kie-
zen waarvoor ze zich willen engage-
ren. Engagement van jongeren moet 
gezien worden als een continuüm 
gaande van continuïteit in participa-
tie tot mede-eigenaarschap (Deceur, 
De bisschop, De Bie, & Roets, 2014).

De (be)werkbaarheid van 
onvoorwaardelijkheid 

Het integrale model van buurtsport 
balanceert op het spanningsveld dat 
een onvoorwaardelijk aanbod wil 
verzoenen met het faciliteren van 
een veranderingstraject bij de deel-
nemers om sociale uitkomsten te 
bereiken. Gesprekken met de prak-
tijk en literatuur suggereren dat dit 

enkel kan mits belangrijke randvoor-
waarden vervuld worden op micro- 
(jongere), meso- (begeleider), exo- 
(werking) en macro- (beleid) niveau 
(zie figuur 3).

DEELNEMERS // Op niveau van de 
deelnemers is intrinsieke motivatie 
nodig om een open engagement aan 
te gaan met de buurtsportwerking. 

BEGELEIDERS // Op het niveau van 
de begeleiders is een goede balans 
tussen sociaal-pedagogische en 
sporttechnische vaardigheden van 
groot belang. Op sociaalpedago-
gisch vlak dienen begeleiders vooral 
in staat te zijn empathisch met de 
jongeren om te gaan en de noden 
en affiniteiten van de deelnemers 
te kennen. Zo kan een werkzame 
relatie met de deelnemer worden 
opgebouwd en kan het aanbod wor-
den afgestemd op de noden van elke 
deelnemer. Om de deelnemers te 
leren kennen, is ruimte en tijd nodig 
die de officiële uren van de trai-
ning overschrijdt. Sporttechnisch 
onderlegd zijn is nodig om via de 
sport- of bewegingsactiviteit te stre-
ven naar de beoogde sociale doel-
stellingen. Sporttechnische compe-
tenties stellen bijvoorbeeld in staat 
om een sportactiviteit zo bij te stu-
ren dat de leiderschapsvaardighe-
den van jongeren worden getriggerd. 
Buurtsportpraktijken geven aan dat 
het aanwerven van personeel met 
een gebalanceerd competentiepro-
fiel een uitdaging is. Dit tekort kan 
wellicht verklaard worden door het 

Het is niet omdat ze iets mispeuterd 
hebben dat je geen contact meer 
wilt. Je moet de jongeren kunnen 
ondersteunen als ze er nood 
aan hebben. Een laagdrempelig 
aanspreekpunt zijn als ze zelf die 
behoefte hebben 
Coördinator, , 30 jaar
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ontbreken van een ‘ideale oplei-
ding’ voor dit specifieke profiel in 
Vlaanderen. 

WERKING // Er is een werkbare 
ratio nodig tussen participanten en 
begeleiders voor iedere deelgroep 
(sportparticipanten, supporters ...) 
omdat dit een flexibele individuele 
begeleidingsaanpak op maat toelaat, 
met ruimte voor begeleiding op en 
naast het veld. 

BELEID // Op het niveau van het 
beleid stellen we vast dat de erken-
ning en ondersteuning van werkin-
gen vaak gekaderd zijn binnen een 
rigide administratie en regelgeving. 

Zo wordt er vanuit het beleid bij-
voorbeeld gevraagd om de impact 
van een initiatief te bewijzen aan de 
hand van deelnamecijfers. Die cijfers 
kunnen echter erg fluctueren in een 
onvoorwaardelijk buurtsportaanbod 
en zijn dus geen gepaste maatstaf om 
de effectiviteit van buurtsport in het 
integrale model in kaart te brengen. 

Erkenning en 
ondersteuning

Voor het werken aan sociale uitkom-
sten via buurtsport blijkt onvoor-
waardelijkheid dus een essentieel - 
werkzaam en (be)werkbaar - mecha-

nisme. Het laat toe maatschappelijk 
kwetsbare jongeren te bereiken en 
met hen aan de slag te gaan. Echter, 
de randvoorwaarden die dit pro-
ces mogelijk maken overstijgen het 
niveau van de participant en zijn/
haar begeleider(s) waardoor buurt-
sport pas een springplank kan zijn 
voor sociale inclusie indien er ook 
erkenning en ondersteuning is op 
exo- en macroniveau. //

We geven steeds kansen en kansen en kansen aan de jongeren en 
zeggen niet ‘hij heeft iets gestolen, hij is niet meer welkom’. Wij 
gaan dan net op zoek naar het waarom  
Ex-coördinator, , 52 jaar

Beleid 
aangepaste regelgeving

Buurtsportwerking
 werkbare ratio participanten  

en begeleiders

Buurtsportbegeleider(s)
 sociaal-pedagogische en  

sporttechnische vaardigheden

Jongere(n)
 intrinsieke motivatie

Meer lezen over dit onderwerp? 
Zoek in de ISB-Kennisbank met de trefwoorden  
BUURTSPORT, ONDERZOEK
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