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2	vragen

1. wat	wordt	er	van	sport	verwacht?

2. wat	kan	sport	voor	de	zorgsector	betekenen?



1. wat	wordt	er	van	sport	verwacht?



– ‘…	een	sociale	en	educatieve	functie’	(EU)	

– ‘Sport	is	een krachtig instrument	ter
bevordering van	sociale netwerken,	vrede,	
verbondenheid,	 solidariteit,	geweldloosheid,	
tolerantie en	rechtvaardigheid’	 (Verenigde
Naties)

– ‘...	het	enorm potentieel van	sport	…	is	een	
feit	en	wordt	steeds	meer	erkend	overal	ter	
wereld’	(IOC)

véél	….



sport	en	armoede



• psycho-sociale ontwikkeling
• verbeterde schoolprestaties
• ontwikkeling van	algemene competenties
• gezondheidsbevorderingen	ziektepreventie
• sociale integratie /	sociale cohesie
• conflictoplossing/-preventie
• herstel /	wederopbouw/	normalisatie
• economische ontwikkeling
• communicatie en	interactie
• sociale mobiliteit
• …

diverse	verwachte	meerwaarden



‘…	een lage-kost en	hoge-impact	tool	in	humanitaire
ontwikkeling en	het	bevorderen van	de	vrede’	

(Verenigde Naties)

‘…	een	betekenisvolle	en kosten-effectieve	toolom	de	
duurzame ontwikkelingsdoelen te bereiken’	

(IOC)

…	én	bovendien	effectief	en	niet	duur



een	ideaal	‘sociaal	vaccin’



dus	waar	wachten	we	nog	op?



• bijv.,	in	relatie	tot	het	ontwikkelen	van	persoonlijke	en	
sociale	vaardigheden	bij	jongeren	in	kwetsbare	posities

• wat	zijn	de	veronderstellingen?
1. via	sport	leren	jongeren	vaardigheden
2. deze	vaardigheden	kunnen	worden	gebruikt	in	

andere	levensdomeinen	(zoals	op	school,	werk,	in	
familie	en	vriendenkring)

3. jongeren	kunnen	zich	integreren
4. er	is	een	grotere	cohesie	in	de	gemeenschap

1	→	2	→	3	→	4

sport	en	‘ontwikkeling’



1. “via	sport	leren	jongeren	vaardigheden”
1. sport	is	toegankelijk	voor	jongeren	in	kwetsbare	

posities
2. trainingen worden	steeds	gegeven	door	

gekwalificeerde	trainers	die	weten	hoe	ze	die	
vaardigheden aan deze jongeren via	sport	kunnen
bijbrengen

3. deze jongeren komen regelmatig naar de	
trainingen

haalbaar?



2. “deze	vaardigheden	kunnen	worden	gebruikt	in	
andere	levensdomeinen	”
1. deze	jongeren	gaan	regelmatig	naar	school
2. werk	is	beschikbaar	voor	deze	jongeren
3. op	school	of	op	het	werk	worden	mogelijkheden	

aangeboden	om	deze	vaardigheden	aan	te	
wenden	of	verder	onder	begeleiding	 te	
ontwikkelen



3. “jongeren	kunnen	zich	integreren”
1. deze	jongeren	blijven	lang	op	school	
2. deze	jongeren	hebben	degelijke	en	duurzame	 jobs
3. deze	jobs	zijn	goed	bereikbaar	want	in	de	buurten	

waar	ze	zelf	wonen

4. “er	is	een	grotere	cohesie	in	de	gemeenschap”
1. alle	leden	in	de	gemeenschap	krijgen	dezelfde	

kansen	om	betrokken	te	worden	in	dergelijke	
programma’s

2. alle	leden	volgen	dezelfde	succesvolle	trajecten



1	→	2	→	3	→	4

sport	en	‘ontwikkeling’



wetenschappelijke	bewijzen?





“Met niets meer dan anecdotische bewijzen, 
wordt het geloof in de ontwikkelingsimpact van 
sport voornamelijk vormgegeven door verhalen
vanuit het hart, tot de verbeelding sprekende

beelden en uitspraken over succesvolle
voorbeelden van individuele en 

gemeenschapsontwikkeling, verpakt en 
voorgesteld in de meeste gevallen door zij die 

deze programma’s zelf aanbieden” 

(Hartmann & Kwauk, 2011)



“… slecht gedefinieerde interventies
met moeilijk te volgen uitkomsten …” 

(Pawson, 2006)



werkt	sport?



INPUT OUTPUT

HOE	werkt	sport?



- wat	wordt	er	precies	bedoeld	met	sport?	
- hoe	is	sport	georganiseerd en	aangeboden?
- wat	ervaart	men	tijdens	sportbeoefening?
- kunnen	deze	ervaringen	getransfereerdworden	buiten	

de	sport?
- wat	is	de	echte	bijdrage van	deze	sportervaringen	in	

vergelijking	tot	andere	ervaringen	uit	het	dagelijkse		
leven?

- hoe	kunnen	we	dit	allemaal	meten?

meer	inzicht	nodig	…



2. wat	kan	sport	voor	de	zorgsector	
betekenen?



– armoedesector
– geestelijke	gezondheidszorg
– bijzondere	jeugdzorg
– verslavingszorg
– thuislozenzorg
– hulpverlening	aan	gedetineerden	
– jeugdwelzijnssector
– integratie- en	inburgeringssector
– …

een	groeiend	aantal	sportinitiatieven





Met	o.a.	volgende	 bijdragen:

Armoede	en	sport
Sport	en	tewerkstellingskansen	van	kortgeschoolde	
jongeren	
Jeugdzorg	en	sport
Het	potentieel	van	sport	in	de	gevangenissen
Sport	en	meisjes	in	het	jeugdwelzijnswerk	
Sport	en	trajectbegeleiding	
Buurtsport	en	sociale	innovatie
…



voorlopig	weinig	…
…	omwille	van	gering	aantal	studies

wat	leert	het	onderzoek?



sport	en	verslavingszorg

• Preventieve	en	therapeutische	effecten van	sport	en	fysieke	
activiteit

• Reductie van	middelengebruik;	versterkenvan	zelfvertrouwen	
en	stabiliteit	

• Onderzoek	naar	de	rol	van	sport	in	de	residentiele	en	niet-
residentiele	zorgcentra

• Voorkeur van	patiënten	om	sport	op	te	nemen	in	therapeutische	
programma’s

• Daling van	middelengebruik	ten	gevolge	van	de	sportieve	
therapeutische	behandeling



Hoe	kijken	naar	sport	binnen	de	
zorgsector?

3	manieren



SPORT

Sport	als	doel

Impliciet	inzetten	op	
ontwikkeling	door	

sport



SPORT

Sport	als	doel

Impliciet	inzetten	op	
ontwikkeling	door	

sport

SPORT+

Sport	als	middel

Expliciet	inzetten	op	
ontwikkeling	door	

sport	



SPORT

Sport	als	doel

Impliciet	inzetten	op	
ontwikkeling	door	

sport

SPORT+

Sport	als	middel

Expliciet	inzetten	op	
ontwikkeling	door	

sport	

+SPORT

Sport	als	(lok)middel

Sport	als	‘haak’	voor	
sociale	projecten



SPORT SPORT+



“het geloof dat sport karaktervormend is, is zo
ingebakken dat noch aanbieders, noch

deelnemers het noodzakelijk achten om meer te
doen dan het enkel te organiseren” 

(Green, 2008)



impliciet	– expliciet	?



sport	en	gezondheid

INPUT

OUTPUT

FREQUENTIE																																					3x/week

INTENSITEIT																								gemiddeld/hoog

TIJD																																						30	minuten/keer

TYPE fysiek	actief

impliciet	– expliciet	?



sport	en	gezondheid sport	en	psycho-sociale
ontwikkeling

INPUT

OUTPUT

FREQUENTIE																																					3x/week

INTENSITEIT																								gemiddeld/hoog

TIJD																																						30	minuten/keer

TYPE fysiek	actief

INPUT

OUTPUT

FREQUENTIE																																																		?

INTENSITEIT ?

TIJD																																																																		?

TYPE ?

ANDERE FACTOREN																																						?

impliciet	– expliciet	?



onontgonnen	terrein	…



SPORT SPORT+



ontspanning instrument

een kwestie van	de	juiste voorwaarden…





1. noodzakelijke	voorwaarden:	wat	is	er	nodig	
om	mensen	(blijvend)	te	laten	deelnemen	aan	
een	sportaanbod?	(bijv.,	aantrekkelijk	én	
toegankelijk	aanbod;	duurzaam;	aangepast	
aan	noden;	bereikbaar;	...)

2	soorten	voorwaarden



…	maar	is	niet	voldoende	…

“...	contexten	voor	socialisatie-ervaringen,	
geen	oorzaken	van	socialisatie-uitkomsten	...”	

(Coakley,	1998)



2. ‘voldoende’	voorwaarden:	wat	is	toereikend	
om	gewenste	uitkomsten	te	genereren?	(bijv.,	
actieve	betrokkenheid	van	deelnemers;	
aangepaste	en	deskundige	begeleiding;	
aanbod	van	leermogelijkheden	en	relevante	
ervaringen;	aandacht	voor	‘transfer’	
mogelijkheden;	...)

→ met	andere	woorden:	specifieke	inzichten	en	
deskundigheid	zijn	vereist



1. beseffen dat sportdeelname niet vanzelf zal
resulteren in positieve uitkomsten

→ er is bijgevolg een nood aan systematische,
realistische én onafhankelijke monitoring en
evaluatie om degelijke inzichten te verwerven
in de onderliggende processen, de impact en
de uitkomsten van sportinterventies

inzichten	en	deskundigheid



2. sport gebruiken als een ‘ontwikkelingsinstrument’
binnen de zorgsector impliceert samenwerking en
kennisdeling tussen relevante sectoren (zoals
welzijn, gezondheid, sport, jeugd, onderwijs, ...)

→ maar samenwerking is vaak niet evident ….

inzichten	en	deskundigheid



tot	slot



een kwestie van	voorwaarden …

ontspanning instrument

maar	ook van	prioriteiten …

tot	slot
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