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Samenvatting
Het belangrijkste doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is
het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie van burgers. De
memorie van toelichting van de Wmo vat het doel van de wet dan ook samen
als ‘meedoen’. Dit doel geldt voor alle Nederlandse burgers. Iedere burger,
ongeacht beperkingen, moet mee kunnen doen. In dit rapport staat de vraag
centraal wat sport1 bijdraagt aan het realiseren van de doelen van de Wmo.
Daarbij ligt het zwaartepunt op het algemene doel van de wet en twee van
haar negen prestatievelden. Hoe kunnen overheden sport inzetten om zoveel
mogelijk burgers mee te laten doen? En op welke manier kan sport bijdragen
aan een beter leefbare woonomgeving (prestatieveld 1) en aan preventieve
ondersteuning van jeugdigen (prestatieveld 2)?

1.1 Sport en meedoen
Bijna tweederde van de inwoners van Nederland doet regelmatig – twaalf
keer per jaar – aan sport en ruim 37 procent van de Nederlanders sport
minimaal zestig keer per jaar (SCP, 2010). NOC*NSF spreekt in het Olympisch
plan 2028 de ambitie uit dat in 2016 75 procent van de Nederlandse bevolking regelmatig sport. Vooral bepaalde groepen, zoals jeugdigen met
(internaliserende) gedragsproblemen, ouderen, niet-werkenden, allochtone
Nederlanders, mensen met een lichamelijke of psychische beperking en
mensen met gezondheidsproblemen, blijven achter als het gaat om sportdeelname. Gemeenten dienen daarom allereerst sport bewuster in te zetten
als middel om deze mensen meer mee te laten doen in de samenleving.
Soms past dat binnen regulier sportaanbod, soms moet daarvoor (tijdelijk)
aangepast sportaanbod worden ingezet (prestatievelden 5 en 6 van de
Wmo). Het programma Proeftuinen Nieuwe Sportmogelijkheden van NOC*NSF
laat zien dat door innovatieve aanpakken ook groepen die vooralsnog zijn
ondervertegenwoordigd in de sport, wel degelijk lid willen en kunnen
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Met sport bedoelen we verenigingssport en sport in de wijk.
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worden van een sportvereniging. Zeer succesvolle projecten als
Special Heroes (gericht op kinderen in het speciaal onderwijs) en de
Schoolsportvereniging (gericht op kinderen uit achterstandwijken),
hebben laten zien dat het mogelijk is om via de school kinderen
structureel te laten sporten bij bestaande sportverenigingen. Een
stapsgewijze aanpak vanuit de school naar de sportvereniging en het
bieden van ondersteuning aan sportverenigingen in het omgaan met
bepaalde groepen zijn belangrijke succesfactoren.
Burgers kunnen meedoen door te sporten. Daarnaast is het de
vraag in welke mate sport kan worden benut als middel voor participatie op andere maatschappelijke gebieden. Gemeenten zouden
bijvoorbeeld kunnen nadenken over hoe sportverenigingen in te
zetten bij het vergroten van kansen op de arbeidsmarkt. Steeds vaker
zijn er al projecten waarbij langdurig werklozen via re-integratiebureaus klussen doen voor sportverenigingen en vinden maatschappelijke stages vanuit middelbare scholen plaats op de sportclub.
Sportverenigingen en sportactiviteiten in wijken zijn plekken waar
vrijwillige inzet wordt gevraagd van burgers. De verenigingen draaien
vaak volledig op de inzet van vrijwilligers. Bij sportactiviteiten in de
buurt gebeurt dat nog minder. Daar is het vaak de professional die de
organisatie op zich neemt. Een relevante vraag is, zeker vanwege het
teruglopende aanbod aan structurele vrijwilligers bij sportverenigingen, hoe burgers te betrekken bij de organisatie van sportaanbod op
de vereniging en in de wijk. Het ondersteunen van vrijwilligers
(prestatieveld 4) in de sport is daarom van groot belang.

1.2 Sport als middel voor sociale doelen
Van sport wordt soms verwacht dat het als vanzelf positieve effecten
heeft voor individuen en de samenleving. Bijvoorbeeld voor de
leefbaarheid en sociale samenhang in wijken en buurten (prestatieveld 1), en voor socialisatie en preventieve ondersteuning van
jeugdigen met of zonder problemen (prestatieveld 2). Maar die
positieve effecten zijn minder vanzelfsprekend als vaak wordt
gedacht. Wil je als overheid sociale doelen bereiken met sport, dan is
het belangrijk aandacht te besteden aan de sociale context waarin de
activiteit plaatsvindt.
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Sport en leefbaarheid

De discussie over de betekenis van sport voor het vergroten van de leefbaarheid en sociale samenhang in wijken door het aanleggen van sportveldjes is
niet eenduidig positief. Soms ontlasten sportplekken de buurtsamenleving
omdat verschillende buurtbewoners er elkaar ontmoeten en er contacten
ontstaan tussen mensen met verschillende culturele achtergronden. Bovendien biedt het jeugdige buurtbewoners mogelijkheden voor een zinvolle
vrijetijdsbesteding. Soms belasten sportplekken de buurt echter, en staat de
overlast van (voetballende) (hang)jongeren centraal. Om ervoor te zorgen
dat deze plekken de samenleving ontlasten is het van belang dat buurtbewoners van verschillende leeftijden en met verschillende achtergronden er
tegelijkertijd gebruik van kunnen maken. Als dit lukt, neemt in termen van
hoogleraar Blokland de ‘publieke familiariteit’ rondom pleinen toe. Het
wantrouwen van buurtbewoners over het gedrag van anderen die de sportplek gebruiken neemt dan af. Een lange zittingstermijn van pleinprofessionals is ook een voorwaarde om zo’n vertrouwensband op te bouwen, en het
gedrag van bepaalde groepen op het plein en contacten tussen buurtbewoners te verbeteren. Het is daarbij belangrijk dat sociale professionals die
sportactiviteiten organiseren herkenbaar zijn, op vaste tijden aanwezig zijn
en zichtbaar zijn in de buitenruimte van de wijk.
Van de aanwezigheid van de professionals – vaak een paar keer per week
op vaste tijden – wordt vaak verwacht dat deze vanzelf een positief effect
hebben op de leefbaarheid. Als dit het geval is spreken we van een ongerichte interventie. Een gerichte aanpak waarbij verschillende sectoren
samenwerken heeft een grotere kans van slagen. De RMO (2009) heeft het in
dat kader over sectoroverschrijdend gezinsbeleid, waarbij zij veel waarde
hechten aan samenwerking tussen scholen, kinderopvang, sportverenigingen
en andere partijen in de wijk zoals welzijnswerk en jongerenwerk. Deze
samenwerking staat in veel gemeenten nog in de kinderschoenen. Hetzelfde
geldt voor de samenwerking tussen fysieke en sociaal, terwijl uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat die wel sterk met elkaar samenhangen. Een
inrichting die toegankelijk is voor verschillende groepen – denk aan een plein
met daarop een plek om te sporten, een speelplek voor kinderen en goede
zitmogelijkheden (verplaatsbaar, op beschutte plekken, in de zon of juist in
de schaduw) voor ouders of andere buurtbewoners. Samengevat zou het
goed zijn als verschillende sectoren, onderwijs, fysiek, welzijn en sport,
samen bewust stappen doorlopen om de leefbaarheid van de wijk te
verbeteren door middel van sport. het is de moeite waard te inventariseren

8

welke rol omliggende sportverenigingen kunnen hebben bij de organisatie
van sport in de wijk.

Sport en preventieve ondersteuning jongeren

Als het gaat om probleemgedrag en crimineel gedrag bij jeugdigen kunnen
sportactiviteiten op vier manieren een preventieve werking hebben, zo
blijkt uit de wetenschappelijke literatuur. Ten eerste kan sportdeelname
verveling voorkomen. Ten tweede is de sport een alternatief sociaal milieu
waar vaak positieve normen en waarden gelden. Ten derde kunnen jeugdigen via sport een bepaalde status vergaren bij leeftijdsgenoten. En tot slot
zorgt sport voor een zekere spanning. Krijgen jeugdigen die status en
spanning via de sport dan zullen zij die niet zoeken via criminaliteit, zo luidt
de theorie. Ook hier geldt dat sportdeelname niet als vanzelf bijdraagt aan
preventieve ondersteuning van jeugdigen. Om in de toekomst sport succesvol te gebruiken als preventieve ondersteuning is het van belang duidelijk te
krijgen wat werkt, op welke manier en in welke context. Wetenschappelijke
studies geven een aantal handvatten. Zo is het van belang in de sportactiviteit aandacht te besteden aan vaardigheden die ook van belang zijn buiten
de sport. Dan gaat het bijvoorbeeld om het doelmatig leren werken, jezelf
leren verbeteren of het leren omgaan met gezag, eigenschappen die ook
bijdragen aan presteren op school of op het werk. De sportleider heeft ook
een belangrijke rol. Soms leggen sportleider te veel nadruk op het technische aspect, het aanleren van de sport, en besteden zij weinig aandacht aan
de pedagogische ontwikkeling van de jeugdigen. Op dat gebied is professionele ondersteuning vanuit gemeenten of landelijke organisaties aan verenigingen noodzakelijk. Sportdeelname zorgt niet zomaar voor positieve
ontwikkeling van jeugdigen, maar als de sociale context positief is en de
jeugdige goed wordt begeleid, zijn er veel kansen. Organisaties als Jeugdzorg, GGZ of scholen zouden daarom sport vaker in kunnen zetten als
preventieve ondersteuning. Ook hier is een sectoroverschrijdende aanpak
aan te bevelen.

1.3 Sport en de Wmo
Sport kan helpen bij het bereiken van de doelen van de Wmo. Vaak wordt
onderscheid gemaakt tussen sport als doel en sport als middel. Bij sport als
middel gaat het om het inzetten van sport voor maatschappelijke doelen.
Onderstaand figuur laat schematisch zien welke drie typen sportinterventies
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mogelijk zijn. Daarbij is sportdeelname, sport als doel, voorwaarde om sport
in te kunnen zetten als middel.
Figuur 1

Sportieve interventies

Sport als middel
Sport als gerichte interventie
sport als middel

Individu

Sport als ongerichte interventie
sport als doel en middel

Collectief

Bevorderen sportdeelname
sport als doel

Sport als doel

Als het gaat om meedoen – het hoofddoel van de Wmo - is vooral aandacht
voor de groepen van wie de sportparticipatie achterblijft van belang. Sport
als doel dus. Maar niet in iedere situatie gaat het dan om reguliere sportdeelname. In sommige gevallen is sporten binnen de eigen groep een
voorwaarde voor mensen om in beweging te komen. Dit kan een tijdelijk
karakter hebben, maar niet altijd. Het is een algemeen gegeven dat mensen
het prettig vinden om in de vrije tijd met gelijkgestemden om te gaan.
Sportinterventies met als inzet het bereiken van sociale doelen, sport als
middel, zijn vaak nog ongericht. Dat wil zeggen dat de verwachting is dat
sportdeelname als vanzelf een positieve invloed heeft op de wijk en op de
persoonlijke ontwikkeling van jeugdigen. Maar sport is geen sinecure. Een
positieve sociale context van de sportactiviteit is van groot belang bij het
inzetten van sport voor deze doelen. Meer aandacht zou daarom moeten
komen te liggen op gerichte sportinterventies.
Daarnaast is er behoefte aan een meer programmatische benadering van
sportieve sociale interventies in plaats van een op projectmatige aanpak.
Volgens professor Coalter (2007) is de huidige aanpak op basis van projecten
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de sportsector zelf aan te rekenen. De sportsector zou meer moeten leren
van succesvolle projecten, en van projecten die niet succesvol zijn, om
gerichte sportinterventies programmatisch in te kunnen zetten. Het gaat
dan om effectieve interventies waarvan duidelijk is welke resultaten ermee
kunnen worden bereikt in welke situaties. Het is nog maar de vraag of dat
een taak is van de sportsector alleen. Samenwerking tussen verschillende
sectoren lijkt hierbij namelijk van groot belang. Een voorstel is om samenwerkingsarrangementen te organiseren tussen bijvoorbeeld jeugdzorginstellingen, scholen, zorginstellingen, welzijnsorganisaties en sportverenigingen.
Tot slot keren we terug bij het hoofddoel van de Wmo, meer participatie en
zelfredzaamheid van burgers, of kort gezegd ‘meedoen’. Bij sociale sportinterventies is sprake van een spanningsveld als het gaat om het bieden van
een positieve sociale context. Enerzijds is professionele inzet soms noodzakelijk voor die positieve omgeving. Aan de andere kant is te veel professionele inzet ook onwenselijk. Sport is een vrijetijdsactiviteit en mensen
sporten vooral vanwege het plezier dat zij eraan beleven. Een relevante
vraag is daarom in welke mate (tijd en intensiteit) professionele ondersteuning van sportverenigingen en sportactiviteiten in de wijk noodzakelijk is.
Het zal per situatie verschillen, maar het uiteindelijke doel zou vanuit het
oogpunt van de Wmo zou altijd moeten zijn de organisatie van de sport en
de sociale context van de sport zoveel mogelijk terug te geven aan de
burger. Want dan zorgt het voor meer participatie en zelfredzaamheid.
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Publieke waarde van sport
Dit rapport gaat in op de vraag wat sport bijdraagt aan het realiseren van de
doelen van de Wmo. Het belangrijkste doel van de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) is het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie
van burgers. De memorie van toelichting van de Wmo vat het doel van de
wet samen als ‘meedoen’. De Wmo telt in totaal negen prestatievelden die
hier gezamenlijk aan moeten bijdragen. De doelen en prestatievelden van de
wet gelden voor alle burgers in Nederland (De Klerk, Gilsing & Timmermans,
2010, p.11). Iedere burger, ongeacht beperkingen, moet ‘mee kunnen doen’.
Lokale overheden staan het dichtst bij de burger en daarom is de Wmo een
verantwoordelijkheid van gemeenten.
We richten ons in dit rapport in eerste instantie op het algemene doel
van de wet, meedoen. Daarnaast zoomen we specifiek in op de rol van sport
binnen de prestatievelden één en twee. Het eerste prestatieveld van de wet
is het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen,
wijken en buurten. Prestatieveld 2 betreft de op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien, en ouders met
problemen met opvoeden. In deze publicatie analyseren we de ambitie van
sport op deze prestatievelden. We gaan op basis van nationaal en internationaal onderzoek na of deze ambitie aannemelijk is. Daarnaast beschrijven we
verschillende goede praktijken, waarbij we op zoek gaan naar succes- en
faalfactoren. We schetsen hoe gemeenten sport en spel kunnen inzetten: om
participatie van burgers te vergroten, sociale samenhang en leefbaarheid in
wijken te vergroten en een positieve pedagogische omgeving te creëren.
Daarnaast biedt het onderzoek inzicht in kansen voor samenwerking tussen
uitvoeringsorganisaties die op meerdere terreinen werkzaam zijn: leefbaarheid, binding in wijken, preventie van jeugdigen met problemen.

2.1 Sport in de politiek
Sport heeft de politieke wind mee. Dit onderzoek past in een meer algemene tendens binnen de overheid om niet alleen aandacht te besteden aan
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accommodatiebeleid en beheer van sportvoorzieningen (zoals sportvelden,
gymzalen, zwembaden). De overheid wil ook investeren in de maatschappelijke functie en meerwaarde van sport voor de samenleving. Vorige kabinetten Balkenende stelden de intrinsieke waarde en het plezier in de sport al
voorop. In de Beleidsbrief Sport van oktober 2007 staat dit als volgt:

‘Het kabinet steunt de sport vooral om de maatschappelijke waarden
waaraan sport een bijdrage levert. De maatschappelijke functie maakt de
sport gewild én kansrijk voor het realiseren van belangrijke kabinetsdoelen:
op het gebied van preventie en gezondheid, jeugdbeleid, onderwijs, waarden
en normen, integratie, wijken, veiligheid en internationaal beleid.’ (Ministerie van VWS, 2007)
Ook het huidige kabinet Rutte gelooft in de maakbaarheid van de samenleving via sport. Het kabinet ziet sport als een kans om Nederland gezonder
en socialer te maken. In het regeerakkoord staat dat sport een belangrijke
functie heeft in de maatschappij en de economie.

‘Het zijn vooral scholen, sportverenigingen en sportclubs, het liefst zo dicht
mogelijk bij mensen in de buurt, die deze positieve impuls mogelijk maken.
Sport in alle wijken is goed voor de gezondheid, maar ook voor de veiligheid.’
Het kabinet streeft daarom naar meer sportlesuren in basis-, beroeps- en
voortgezet onderwijs. Daarnaast wil ze met de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) bevorderen hoe sport en sportvoorzieningen bij wijkplannen een integraal onderdeel kunnen worden van het verbeteren van de
leefbaarheid. Vooral de ambitie om de Olympische spelen binnen te halen
doet het geloof in de publieke waarde van sport groeien. In de missie van
het Olympisch Vuur (verantwoordelijk voor de uitvoering van Olympisch Plan
2028) komt naar voren dat heel Nederland er voordeel van heeft als we erin
slagen om ons land in de volle breedte naar Olympisch niveau te brengen.

‘Daar hebben we allemaal profijt van, nu en in de toekomst, op sociaal
maatschappelijk, economisch, ruimtelijk en welzijnsgebied.’
De ambities van de politiek met sport passen bij de kernfuncties van de
Nederlandse verzorgingstaat, namelijk het verbinden en verheffen van
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burgers (WRR, 20062). De WRR bepleit in het rapport ‘De verzorgingstaat
herwogen’ (2006) een verschuiving in aandacht naar deze twee functies.
Sport lijkt soms wel een soort wondermiddel. De ambities van de
landelijke politiek met sport laten een geloof in de maakbaarheid van de
samenleving zien. De samenleving zou door sport en sportbeoefening met
een stimulans vanuit de overheid in positieve zin beïnvloed kunnen worden.
De aanname is dat sport en (georganiseerde en ongeorganiseerde) sportbeoefening niet alleen profijt oplevert voor de sporter zelf, het individu, maar
ook voor de samenleving in het algemeen. Sport zou naast een individuele
ook een collectieve, ofwel publieke waarde hebben.
Vanuit deze overwegingen komen we tot de volgende centrale onderzoeksvraag:

Onder welke voorwaarden draagt sport bij aan het realiseren van doelen
behorende bij het algemene doel van de Wmo en meer specifiek de prestatievelden één en twee van de Wmo? En op welke manier kunnen gemeenten sport
inzetten om hun ambities met de Wmo te realiseren?

2.2 Leeswijzer
In het volgende hoofdstuk gaan we uitgebreid in op de relatie tussen
sport(beoefening) en de Wmo. We beschrijven op welke manier sport
bijdraagt aan het behalen van algemene gemeentelijke en landelijke
beleidsdoelen van de Wmo (meedoen) en meer specifiek de prestatievelden
één en twee van de Wmo. In de volgende hoofdstukken gaan we meer
uitvoerig in op de relatie tussen sport en deze doelen van de Wmo. In
hoofdstuk 3 staat de vraag centraal op welke manier sport bij kan dragen aan
het vergroten van participatie van burgers. In hoofdstuk 4 behandelen we de
vraag hoe sport als middel kan worden ingezet om de leefbaarheid en sociale
samenhang in wijken te bevorderen (prestatieveld 1). Tot slot beschrijven we
in hoofdstuk 5 op welke manier sport een preventieve rol kan spelen bij
opvoedingsondersteuning. In het laatste hoofdstuk trekken we conclusies en
formuleren we aanbevelingen voor landelijke en gemeentelijke overheden.

2
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De WRR-analyse van de toekomst van de verzorgingsstaat maakt een onderscheid
tussen vier functies: verzekeren, verzorgen, verbinden en verheffen. Het rapport
bepleit een verschuiving in aandacht naar de twee laatste functies, vanuit de
veronderstelling dat de eerste twee min of meer ‘geregeld’ zijn.

3

Sport en de Wmo
Dit hoofdstuk bespreekt de verschillende manieren waarop sport en de Wmo
met elkaar te maken hebben. Daartoe vatten we eerst zo beknopt mogelijk
de Wmo samen en zetten we kort uiteen welke aspecten van de wet raakvlakken hebben met sport. Vervolgens worden die aspecten – voornamelijk
participatie, sociale samenhang en preventieve opvoedondersteuning – beschreven. Het hoofdstuk sluit af met een model voor sport binnen de Wmo.

3.1 De Wmo
De Wmo kent maatschappelijke doelen en bestuurlijke doelen. De vier
maatschappelijke doelen zijn participatie, redzaamheid, actief burgerschap
ofwel maatschappelijke inzet, en sociale samenhang. Bij participatie gaat
het voornamelijk om activiteiten in de vrije tijd, die mogelijkheden bieden
voor sociale contacten. Voorbeelden zijn uitgaan, culturele activiteiten,
lidmaatschap van verenigingen en het uitvoeren van vrijwilligerswerk (De
Klerk et al., 2010). Participatie binnen verenigingen door mee te doen en
vrijwilligerswerk te verrichten, zijn belangrijke kenmerken van de sportsector. Mensen kunnen lid zijn van sportverenigingen en zich actief inzetten
voor die vereniging. Het maatschappelijke doel redzaamheid betreft vooral
het ondersteunen van burgers met beperkingen. Gemeenten moeten deze
groep burgers via de Wmo in staat stellen om een huishouden te voeren,
zich in, om, en buiten de woonomgeving te verplaatsen en contact te
hebben met anderen. Actief burgerschap refereert aan inzet met, voor of
namens anderen. Wat betreft het laatste maatschappelijke doel, sociale
samenhang, gaat het in de Wmo over gedrag dat leidt tot een verbetering
van de levensomstandigheden in sociale netwerken en de buurt (De Klerk et
al., 2010), zoals betrokkenheid met medeburgers of samen met andere
buurtbewoners (sport- en spel)activiteiten te ondernemen. In dit rapport
gaan we in op de rol van sport bij het bereiken van de maatschappelijke
doelen van de Wmo. Om de vier maatschappelijke doelen te bereiken
kunnen gemeenten tiviteiten ontplooien binnen de volgende negen prestatievelden van de Wmo.
1. het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen,
wijken en buurten;
2. op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met
opgroeien en van ouders met problemen met opvoeden;
3. het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning;
15
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4. het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers;
5. het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en
van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een
chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal
probleem;
6. het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een
chronisch psychisch probleem en aan mensen met een psychosociaal
probleem ten behoeve van het behoud van hun zelfstandig functioneren
of hun deelname aan het maatschappelijke verkeer;
7. het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang;
8. het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering van het bieden van psychosociale hulp bij rampen;
9. het bevorderen van verslavingsbeleid.
De nadruk in dit rapport ligt op de relatie tussen sport en het algemene doel
van de Wmo – meedoen - en op de manier waarop sport een rol kan spelen
binnen de prestatievelden 1 en 2. Dat wil niet zeggen dat sport niet kan
worden ingezet binnen beleid op de andere zeven prestatievelden. Sportparticipatie van kwetsbare groepen heeft bijvoorbeeld alles te maken met de
prestatievelden 6 en 7 en ook vrijwilligers bij sportverenigingen of sportactiviteiten in de buurt moeten worden ondersteund (prestatieveld 4). We
komen hierop in het rapport dan ook zeker terug.
Naast de vier maatschappelijke doelen bevat de Wmo ook vijf bestuurlijk
doelen. Het eerste bestuurlijke doel is meer samenhang creëren in gemeentelijk beleid op de negen prestatievelden. Ten tweede wil het ministerie
door de Wmo een doelmatiger beleid voeren. Door beleid op het gebied van
maatschappelijke ondersteuning te laten uitvoeren door gemeenten (decentralisatie), kan sneller en effectiever worden gewerkt, zo is de gedachte.
Daarnaast moeten gemeenten beter in staat zijn maatwerk te leveren, de
derde bestuurlijke doelstelling, dan landelijke overheden.
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Tot slot heeft de wet als doel burgers mogelijkheden te bieden om zelf
invloed uit te oefenen op het gemeentelijk beleid op de negen prestatievelden en moet de wet ze meer keuzevrijheid geven. In de praktijk blijkt dat
Wmo-ambtenaren en ambtenaren van gemeentelijke sportdiensten weinig
met elkaar samenwerken. Het project Sportief participeren probeert die
samenwerking te stimuleren en inventariseert goede voorbeelden van
gemeenten waar delen van het sport- en Wmo-beleid met elkaar zijn
geïntegreerd. Sportief participeren is een samenwerking tussen de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), het ministerie van VWS, MOVISIE en het
Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB).3
De bestuurlijke doelen van de Wmo laten we in dit rapport grotendeels
buiten beschouwing. De hoofdstukken 3, 4 en 5 beschrijven hoe de praktijk
– gemeenten en maatschappelijke organisaties – met sport kunnen werken
aan het bereiken van de maatschappelijke doelen van de wet. Het laatste
hoofdstuk met conclusies en aanbevelingen gaat wel in op hoe op bestuurlijk
niveau moet worden omgegaan met het bereiken van deze maatschappelijke
doelen. Onze aanbevelingen raken dan ook de bestuurlijke doelen van de
Wmo.

Wat staat niet in dit rapport?

Op veel terreinen is de maatschappelijke meerwaarde van sport nog niet
evident, of moet de sociale context waarin de sportactiviteit plaatsvindt
aan bepaalde voorwaarden voldoen. Over de gezondheidsbevorderende rol
van sportparticipatie en beweegactiviteiten is echter weinig tot geen
twijfel. Voldoende bewegen hangt positief samen met het leven in goede
gezondheid. Daarnaast verlaagt het de kans op kanker en vergroot onvoldoende lichaamsbeweging duidelijk de kans op een vroegtijdige dood
(Hildebrandt, Chorus & Stubbe, 2010). In een samenleving die steeds dikker
wordt is het dus niet verwonderlijk dat op de politieke agenda veel aandacht
is voor meer en intensiever bewegen.4

3
4

(www.invoeringwmo.nl/onderwerpen/sportief-participeren).
Een gezondere bevolking blijkt de samenleving ook geld op te leveren. Volgens de
Economic Development Board in Rotterdam zijn investeringen in de sport goed
voor de stad, omdat het een bezuiniging oplevert van 1 miljard euro op de
gezondheidszorg (EDBR, 2011).
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De Nederlandse overheid adviseert Nederlanders te voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) en de fitnorm.5 In dit rapport laten we
het gezondheidseffect van sport en bewegen echter buiten beschouwing.
Gezondheid is namelijk geen specifiek doel of prestatieveld binnen de Wmo.

3.2 Sportparticipatie
In 2008 telde de georganiseerde sport in Nederland ongeveer 27.000 verenigingen, met gemiddeld 190 leden (Van Kalmthout, De Jong & Lucassen,
2009). Binnen deze verenigingen participeren mensen op verschillende
manieren. Dat kan zijn door te sporten, of door zich bijvoorbeeld als
vrijwilliger in te zetten voor een sportvereniging. Een van de vijf thema’s
van het sectorplan Sportonderzoek en –onderwijs 2011-2016 van NOC*NSF
heet Meedoen in Nederland. Het is gericht op sportparticipatie en de
mogelijkheden die sport biedt voor positief burgerschapsgedrag zoals
vrijwilligerswerk (NOC*NSF, 2011). Een van de doelstellingen van het Olympisch plan 2028 is dat in 2016 75% van de Nederlandse bevolking regelmatig
– twaalf keer per jaar - aan sport doet (NOC*NSF, 2010a). Op dit moment
sport bijna twee derde van de inwoners van Nederland (63%) regelmatig en
ruim 37 procent van de Nederlanders sport minimaal zestig keer per jaar
(SCP, 2010). Verschillende groepen Nederlanders doen echter niet in gelijke
mate mee aan sportactiviteiten. Voorbeelden van groepen die achterblijven
in hun sportparticipatie zijn migranten, jeugdigen in een financiële achterstandssituatie (Jehoel, 2009) en bewoners van achterstandswijken (Duijvestijn, 2007: 26).

5
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De fitnorm vereist van volwassenen dat zij ten minste drie keer per week
minimaal 20 minuten zwaar intensieve lichamelijke activiteit verrichten (activiteit
waarbij je buiten adem raakt). De NNGB houdt voor volwassenen in dat zij
minimaal vijf dagen per week 30 minuten matig intensief lichamelijk actief zijn.
Wandelen, fietsen, tuinieren en huishouden zijn voorbeelden van matig intensieve
lichamelijke activiteiten. Tot slot is er ook nog de combinorm. Mensen halen de
combinorm als ze of voldoen aan de fitnorm, of voldoen aan de NNGB. In de
wetenschappelijke literatuur over gezondheid wordt steeds vaker het belang
benadrukt van bewegen en een niet-sedentaire leefstijl (Hildebrandt, Chorus &
Stubbe, 2010) en minder op sport.

Van de allochtone jongeren is bijvoorbeeld maar de helft lid van een
sportvereniging, terwijl dat bij autochtonen 70 procent is.6 Het participatiedeficit onder oudere vrouwen en islamitische meisjes en vrouwen is nog
groter. Uit onderzoek van NOC*NSF blijkt dat het aantal lidmaatschappen
van sportverenigingen van bewoners in achterstandwijken slechts 11 procent
is, tegen 31 procent in de rest van Nederland. Dat verschil is deels te
verklaren door het gemiddeld lagere opleidings- en inkomensniveau, maar
dat verklaart niet alles. Ook leeftijd is een van de bepalende factoren, zo
blijkt uit de rapportage sport 2010 van het SCP. Hoe ouder mensen worden,
hoe minder vaak zij sporten. En mensen met kinderen sporten vanwege
gebrek aan tijd minder vaak dan mensen zonder kinderen (Tiessen-Raaphorst, 2010). Daarentegen blijkt uit hetzelfde onderzoek dat meer mensen
met een baan frequent sporten dan mensen zonder een baan, en dat
hoogopgeleiden vaker sporten dan laagopgeleiden.
TNO kijkt in haar onderzoeken naar beweeggedrag in plaats van naar
sportdeelname. Daaruit blijkt dat het aandeel Nederlanders dat voldoet aan
de combinorm7 het laatste decennium is toegenomen van 52 procent in 2000
tot 68 procent in 2009. Toch constateert TNO eenzelfde trend als bij
sportparticipatie. Jeugdigen, ouderen, niet-werkenden, niet-sporters,
allochtone Nederlanders en mensen met gezondheidsproblemen blijven
achter in hun beweeggedrag. Het behalen van de combinorm gaat niet altijd
samen met een niet-sedentaire leefstijl (Hildebrandt, Chorus & Stubbe,
2010). Mensen met een sedentaire leefstijl hebben weinig dagelijkse
beweging. Ze zitten het grootste deel van de dag, op het werk of thuis, en
verplaatsen zich grotendeels met de auto. Als het gaat om het verbeteren
van de volksgezondheid moeten lokale overheden volgens de TNO-onderzoekers meer aandacht besteden aan het tegengaan van een sedentaire
leefstijl, en niet zozeer op het stimuleren van sportparticipatie. Groepen
burgers die weinig bewegen moeten volgens hen meer bewegen tijdens
dagelijkse activiteiten. Dat betekent niet dat zij per se meer moeten gaan
sporten. Het gaat er eerder om dat zij de fiets nemen om zich te verplaat-

6

7

Ook wat betreft frequentie van sporten is hier een duidelijk verschil. Van de
Turkse jongeren tussen de 15 en 17 jaar sport 58 procent minimaal twaalf keer
per jaar, van de Marokkaanse Jongeren 70%, van de Surinaamse 67%, van de
Antilliaanse 74% en van de autochtone jongeren 76%. Bij 18-24 jarigen is er
eenzelfde verdeling, alleen in alle groepen ongeveer 10% minder.
Iemand voldoet aan de combinorm als hij voldoet aan de Nederlandse Norm
Gezond Bewegen of aan de fitnorm.
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sen, in plaats van de auto, trap of lift. In dit rapport besteden we geen
specifieke aandacht aan beweeggedrag in het dagelijks leven zoals traplopen
of fietsen, maar alleen aan de deelname aan sport.

Sportparticipatie van kwetsbare groepen

De Wmo is er voor alle burgers, en in het bijzonder voor kwetsbare groepen
en mensen met een beperking. Aandacht voor het verhogen van de sportparticipatie van deze groepen is van belang. In de vorige paragraaf hebben we
laten zien dat kwetsbare burgers als bewoners van achterstandswijken,
laagopgeleiden en allochtone Nederlanders zijn ondervertegenwoordigd in
de sport. Daarnaast is er nog de groep mensen met een beperking. Zij
sporten minder vaak dan mensen zonder beperkingen (Tiessen-Raaphorst,
2010). Hetzelfde geldt voor jeugdigen met gedragsproblemen die minder
vaak sporten dan jeugdigen zonder gedragsproblemen (Breedveld et al.,
2010). Uit de SCP-evaluatie van de Wmo blijkt bovendien dat ongeveer 40
procent van de Wmo-aanvragers door hun beperkingen onvoldoende kunnen
participeren in vrijetijdsactiviteiten (De Klerk, et al., 2010). Goede en
eventueel aangepaste mogelijkheden om te sporten zijn voor deze groepen
gelegenheden voor maatschappelijke participatie. De prestatievelden 5 en 6
van de Wmo bieden hier mogelijkheden voor (te weten: het bevorderen van
de deelname aan het maatschappelijke verkeer en van het zelfstandig
functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch
probleem en van mensen met een psychosociaal probleem) en 6, het
verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch
psychisch probleem en aan mensen met een psychosociaal probleem ten
behoeve van het behoud van hun zelfstandig functioneren of hun deelname
aan het maatschappelijke verkeer). In hoofdstuk 2 over sportparticipatie
gaan we hier verder op in.

Vrijwilligerswerk in de sport

Sporters, ouders van sporters of andere betrokkenen kunnen meehelpen bij
de organisatie van sportverenigingen of sportactiviteiten in buurten of op
scholen. Vrijwilligerswerk is een onderdeel van een van de kernpunten van
de Wmo, namelijk maatschappelijke inzet. Het vierde prestatieveld van de
wet is dan ook het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers. Via
vrijwilligerswerk zouden burgers zelf invloed uit moeten kunnen oefenen op
het gemeentelijk bestuur. Dat is een van de bestuurlijke doelen van de Wmo.
46 procent van de volwassen bevolking doet vrijwilligerswerk.
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Vergeleken met andere Europese landen is dat een groot deel (RMO,
2005). Dertig procent van alle vrijwilligers in Nederland is vrijwilliger in de
sport (Dekker & De Hart, 2010). Geen andere sfeer van de civil society is,
ondanks trends naar meer individuele, ad hoc sportactiviteiten zoals
hardlopen in de woonomgeving en fitnessactiviteiten of dansvormen binnen
commerciële sportaanbieders, zo omvangrijk als sportbeoefening. Zo’n 65
procent van de Nederlandse bevolking sport (NOC*NSF, 2010). De vraag is nu
hoe gemeenten vrijwilligers in de sport kunnen ondersteunen. Hoofdstuk 3
over sport en participatie beschrijft de mogelijke effecten voor burgers van
het verrichten van vrijwilligerswerk in de sport, trends binnen het vrijwilligerswerk in de sport en enkele voorbeelden waarmee gemeenten vrijwilligers in de sport kunnen ondersteunen.

3.3 Sport en sociale samenhang (prestatieveld 1)
Het eerste prestatieveld van de Wmo, ‘het bevorderen van de sociale
samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten’, is erg ruim
geformuleerd. Wat is nu eigenlijk sociale samenhang en wat is de definitie
van leefbaarheid? In de wetenschap, politiek en het beleid wordt op veel
verschillende manieren uitleg gegeven aan deze twee begrippen. Deze
paragraaf beschrijft daarom eerst hoe we sociale samenhang en leefbaarheid definiëren. Vervolgens verkennen we wat de rol van sport kan zijn bij
het vergroten van de sociale samenhang en de leefbaarheid van wijken.
Sociale samenhang, of begrippen als sociale cohesie of sociaal kapitaal
die onderzoekers en beleidsmakers vaak gebruiken voor hetzelfde fenomeen, heeft betrekking op verschillende niveaus. Het SCP spreekt over
sociale cohesie op het niveau van de samenleving, op buurtniveau, en op
individueel niveau (De Hart, Knol, Maas-de Waal & Roes, 2002). Sociale
cohesie op individueel niveau definiëren zij als datgene wat mensen ertoe
zet deel te nemen aan sociale netwerken en de samenleving en wat hen
daarbij belemmert. De mate van sociale cohesie verschilt volgens de
onderzoekers per wijk, sector en bevolkingsgroep, en ook de aanwezigheid
van sociale en fysieke voorzieningen spelen hierbij een belangrijke rol. In dit
rapport besteden we aandacht aan de rol van sport op alle drie de genoemde niveaus. Hoofdstuk 4 - over het eerste prestatieveld van de Wmo - gaat
alleen over sociale samenhang in de samenleving en over sociale samenhang
op buurtniveau. Het individuele niveau van sociale samenhang komt overeen
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met wat wij in dit rapport verstaan onder participatie van individuele
burgers. Dat komt in hoofdstuk 3 aan de orde.

Sociale samenhang in de samenleving

Sociale cohesie of sociale samenhang in samenlevingen was een van de
eerste onderwerpen binnen de sociologie.8 De socioloog Durkheim (18581917) stelde een eeuw geleden bijvoorbeeld al dat een gebrek aan sociale
cohesie binnen een samenleving ervoor kan zorgen dat bepaalde groepen of
mensen zich buitengesloten voelen, waardoor een strijd kan ontstaan tussen
verschillende groepen in die samenleving. Sociologen kennen sociale
samenhang daarom een belangrijke functie toe in het bewaren van een
bepaalde rust binnen samenlevingen (Ultee, Arts & Flap, 2003). Het gaat dan
om contacten tussen en vertrouwen in mensen uit verschillende lagen van de
samenleving, ook wel overbruggende contacten of bridging sociaal kapitaal
genoemd (Putnam, 2000). Aan de andere kant bestaan er ook sterke banden
binnen groepen. Veel van dit samenbindende of bonding sociaal kapitaal
betekent een sterke sociale samenhang binnen een vaak heterogene groep
mensen en weinig sociale samenhang in de samenleving als geheel.
Kinderopvang, onderwijs, informele zorg en vrijetijdsbesteding vervullen
volgens het SCP (De Hart, et al., 2010) ‘belangrijke functies binnen de
sociale infrastructuur die mensen in staat stelt maatschappelijk volwaardig
te functioneren.’ Dergelijke maatschappelijke organisaties, waaronder dus
ook vrijetijdsverbanden als sportverenigingen, verbinden burgers met elkaar.
Die contacten kunnen resulteren in meer vertrouwen in andere leden van de
eigen groep, maar ook in meer vertrouwen in mensen van buiten die groep.
Putnam (2000) benadrukt dat sport hiervoor veel kansen biedt, vanwege
haar klassenoverstijgende kenmerken. Dat blijkt ook uit een onderzoek van

8
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In studies en beleidsstukken over sociale samenhang op samenlevingsniveau – en
ook in dit rapport – worden de drie begrippen sociale samenhang, sociale cohesie
en sociaal kapitaal vaak door elkaar gebruikt. Sociale cohesie en sociale
samenhang verwijzen naar hetzelfde: contacten en vertrouwen tussen
verschillende groepen in de samenleving. Sociaal kapitaal is een kenmerk van
individuen. Een burger heeft veel sociaal kapitaal als hij veel contacten heeft met
en vertrouwen in andere mensen. Zijn dit mensen uit andere sociale groepen of
klassen, dan spreken we van overbruggend sociaal kapitaal. Als onderzoekers
spreken van een samenleving met veel sociaal kapitaal, dan gaat het om een
optelsom van al deze individuen. Sociale samenhang echter is een kenmerk van
een buurt, wijk of samenleving. In vragenlijsten over sociale samenhang staan
bijvoorbeeld vragen over of mensen vinden dat er veel informele controle is in
hun buurt (zie o.a. Sampson, et al., 1999).

het SCP. Dat concludeert dat lidmaatschap van een vrijetijdsorganisatie positief samenhangt met sociale cohesie9 (Van den Berg, Dekker & De Hart,
2008). En leden van een sportvereniging hebben meer interetnische vrijetijdscontacten dan mensen die niet lid zijn van een sportvereniging (Van der
Meulen, 2007).

Leefbaarheid in buurten en sociale samenhang

De gedachte dat sociale samenhang problemen in samenlevingen kan
voorkomen, komt ook terug in beleidsnota’s en onderzoeken over wijken en
buurten. Van woonmilieus met een zwakke sociale cohesie of met sociale
desorganisatie wordt bijvoorbeeld verwacht dat zij een voedingsbodem zijn
voor crimineel gedrag en onveiligheid (De Hart, et al., 2002). Leefbaarheid
laat zich vaak definiëren als het wonen in een prettige en veilige omgeving,
met de mogelijkheid om (thuis of in de buurt) gebruik te kunnen maken van
(eenvoudige) zorg-, welzijns- en gemaksdiensten. De Hart et al. (2002)
onderscheiden drie kenmerken van de leefbaarheid van buurten en wijken.
Het is volgens hen een samenspel tussen fysieke kwaliteit (schone en hele
openbare plekken, verkeersveiligheid), sociale kenmerken (buurtcontacten
en burenhulp) en veiligheid (aantal inbraken, jongerenoverlast) van een
woonomgeving.
Sociale cohesie hangt samen met sociale veiligheid, zo blijkt uit onderzoek van het SCP (Wittebrood, 2008). Forrest en Kearns (2001) onderscheiden vier dimensies van sociale cohesie in buurten en wijken. In buurten met
veel sociale samenhang delen bewoners gemeenschappelijke normen en
waarden, is veel sociale controle en sociale interactie, en voelen bewoners
zich thuis. Zij kunnen zich identificeren met hun buurt. Andere wetenschappers, waaronder Sampson et al. (1999) laten gemeenschappelijke normen en
waarden en identificatie met de buurt buiten beschouwing. Zij operationaliseren sociale samenhang in buurten als sociaal vertrouwen in mensen uit de
buurt (met andere culturele achtergronden) en informele controle. Vooral
deze informele controle, de mate waarin buurtbewoners elkaar aanspreken
op ongewenst gedrag, lijkt belangrijk te zijn voor de veiligheid in buurten en
wijken (Wittebrood, 2008; Blokland, 2009). Publicaties over de relatie tussen

9

Sociale cohesie wordt hier geoperationaliseerd met vijf indicatoren: geen
gevoelens van isolement, zekerheid over de normen en waarden in de samenleving, vertrouwen in anderen, vertrouwen in instituties en interesse in de
politiek. De gevonden verbanden zijn echter zwakke verbanden, waardoor aan dit
resultaat geen harde conclusies kunnen worden verbonden.
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sport en sociale samenhang in wijken bevatten vaak specifieke sportinterventies en sportvoorzieningen in buurten. Bekende voorbeelden hiervan zijn
onderzoeken naar de Cruijff Courts en Krajicek Playgrounds, en evaluaties
van het organiseren van sportactiviteiten in de buurt.

Tot slot

In dit rapport ligt de nadruk op de rol van sport bij het bevorderen van
sociale samenhang in de buurt. Daarbij wordt ook kort aandacht besteed aan
sociale samenhang op nationaal niveau. Overbruggende contacten en
etniciteit- en klassenoverstijgend vertrouwen vormen immers een belangrijke
basis voor participatie in de samenleving. Onderzoek naar de relatie tussen
sport en sociale samenhang bespreekt vooral de rol van sportverenigingen.
In hoofdstuk 4 staan we naast de functie van sport in de wijk ook beknopt
stil bij de rol die sportverenigingen kunnen spelen bij het bevorderen van
sociale samenhang in de samenleving.

3.4 Sport en preventieve opvoedondersteuning (prestatieveld 2)
Net als prestatieveld 1 is ook het tweede prestatieveld van de Wmo erg ruim
(‘op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met
opgroeien en van ouders met problemen met opvoeden’). Het heeft betrekking op jeugdigen met een verhoogd risico op ontwikkelingsachterstand,
schooluitval, probleemgedrag of criminaliteit, maar voor wie zorg op grond
van de Wet op de jeugdzorg niet nodig is, dan wel voorkomen kan worden.
Dit beleidsterrein geldt als aanvulling op de taken die in andere wetgeving
zijn vastgelegd, zoals de Wcpv (Wet collectieve preventie volksgezondheid)
en de Leerplichtwet. De RMO schrijft in haar advies Investeren rondom
kinderen dat in het jeugd- en gezinsbeleid niet enkel gekeken moet worden
naar kinderen met probleemgedrag en kinderen uit probleemgezinnen, maar
naar alle kinderen. Een positief opgroeiklimaat met gevarieerde netwerken
rondom kinderen kan een belangrijke preventieve werking hebben. De RMO
beveelt daarom een sectoroverschrijdend gezinsbeleid aan. Samenwerking
tussen scholen, kinderopvang, sportverenigingen en partijen in de wijk is
daarbij belangrijk. Binnen een actieve sociale omgeving moeten jeugdwerkers, sporttrainers en leerkrachten proberen de familie en buurtbewoners te
betrekken bij de begeleiding van kinderen en jongeren (RMO, 2009).
Sportverenigingen maken volgens de RMO dus deel uit van een actieve
sociale omgeving. Ze kunnen bijdragen aan een positief opgroeiklimaat voor
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jeugdigen met en kinderen zonder problemen. Ook NOC*NSF ziet de sport
als een belangrijk opvoedmilieu. In het Olympisch plan 2028 schrijven zij dat
kinderen door te sporten ervaringen op kunnen doen in het omgaan met
normen en waarden, regels, en gezag (NOC*NSF, 2009). Beleidsmakers gaan
er vaak vanuit dat sport in alle omstandigheden als neveneffect heeft dat
gedragsproblemen worden voorkomen of dat ze verminderen; bij jeugdigen
met problemen en jeugdigen waarmee het redelijk goed gaat. Wetenschappers en onderzoekers benadrukken echter dat sport niet per definitie een
positief effect heeft op het gedrag van jeugdigen. De sociale context
(begeleiding, type activiteit, type deelnemers) waarin sportactiviteiten
plaatsvinden is daarbij van doorslaggevend belang (Rutten, 2007; Coalter,
2007; Bailey, 2009). Hoofdstuk 5 over sport en preventieve opvoedondersteuning bespreekt verschillende aspecten van deze sportcontext. Daarbij
staat voorop hoe sport op de vereniging, in de wijk en op school voor
jeugdigen kan bijdragen aan een positief opgroeiklimaat. Naast deze
algemene opvoedwaarde van sport, wordt ook aandacht besteed aan
sportinterventies voor jongeren met gedragsproblemen. Dat noemen we
sport als vroegtijdige interventie. De volgende paragraaf zet uiteen wat
daarmee wordt bedoeld.

Sport als vroegtijdige interventie

Het komt voor dat jeugdigen vanuit hun netwerk – vrienden, familieleden of
bijvoorbeeld een docent - worden gestimuleerd te gaan sporten met de
veronderstelling dat dat bijdraagt aan gedragsverandering. In dat geval
spreken we van sport als vroegtijdige interventie. Deze vroegtijdige interventies kunnen plaatsvinden binnen reguliere sportverbanden in de wijk of
op sportverenigingen, maar ook binnen sportprojecten die zich specifiek
richten op het bieden van opvoedingsondersteuning voor jongeren. Het type
problematiek waar jeugdigen mee te maken hebben bepaalt voor een groot
deel de manier waarop sport kan worden ingezet.10 Bij sportprojecten die
worden ingezet als vroegtijdige interventie maken we onderscheid tussen
gerichte of ongerichte vroegtijdige interventies. Bij de gerichte sportinterventies zijn er expliciete interventiedoelen waar planmatig aan gewerkt
10 In grote lijnen zijn twee typen gedragsproblemen te onderscheiden. In de eerste
plaats spreken we van externaliserende gedragsproblemen, ofwel problemen met
de jongere, zoals agressief gedrag, hyperactiviteit, pesten en criminaliteit.
Daarnaast spreken we van internaliserende gedragsproblemen, zoals depressieve
klachten, psychosociale problemen, angsten, eetstoornissen en een negatief
zelfbeeld (Vollebergh, 2007).
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wordt. Bij de ongerichte sportinterventies zijn er geen expliciete interventiedoelen (Boonstra, Gilsing, Hermens en Van Marissing, 2010). Schematisch
zijn de verschillende perspectieven op de sportdeelname en de invloed
daarvan op het gedrag van jeugdigen te schetsen als in Tabel 2.1. We
benadrukken dat het gaat om een conceptueel onderscheid; empirisch
kunnen de verschillende perspectieven en kenmerken tegelijkertijd voorkomen. Bij sport als (gerichte of ongerichte) vroegtijdige interventie kan het
namelijk ook gaan om het intrinsieke doel van sportdeelname. Het schema is
een hulpmiddel bij het denken over de sportdeelname van jeugdigen met
gedragsproblemen, het is geen indeling met absolute waarde.
Tabel 2.1 Perspectieven op sportprojecten als vroegtijdige interventie (Uit: Boonstra,
Gilsing, Hermens & Van Marissing, 2010)

Kenmerken
sportdeelname

Sportbegeleider
(trainer, sportbuurtwerk, vakleerkracht)

Sport als doel

Sportbegeleider
‘leert spelletje’

Sport als middel

Ongerichte
interventie

Gerichte
interventie

Sportbegeleider /
medeopvoeder

Medehulpverlener

Boventaand schema wordt duidelijk als we het bekijken vanuit de rol van de
sportleider.
●● Bij ‘sport als doel’ staat de intrinsieke waarde van sport (plezier in het
spel) centraal. De sportbegeleider heeft dan als taak ‘het spelletje’ aan
te leren. Kennis en inzicht in motorische ontwikkeling en de sporttechnische vaardigheden zijn van belang. Het gaat hier meestal om het bevorderen van sportdeelname van groepen die ondervertegenwoordigd zijn in
de georganiseerde sport.
●● Bij ‘sport als middel’ voor ongerichte interventie is de sportbegeleider,
behalve dat hij het spel aanleert, medeopvoeder. Kennis van de sport is
hier belangrijk, maar ook pedagogische vaardigheden en aandacht voor
de persoonlijke ontwikkeling van de sporter. Voorbeelden hiervan zijn
het bevorderen van sportdeelname van jeugdigen met een gedragsprobleem (internaliserend of externaliserend). Sport zou eraan moeten
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bijdragen dat de deelnemer meer vertrouwen krijgt, zelfcontrole
ontwikkelt of beter leert samenwerken met andere kinderen.
●● Bij ‘sport als middel’ voor gerichte interventie is de sportbegeleider
medeopvoeder. Het gaat hier uitsluitend om pedagogische en psychologische vaardigheden om gericht te werken aan de ontwikkeling van de
‘sporter’, bijvoorbeeld met een handelingsplan. Voorbeelden hiervan vallen binnen de zogenaamde sportzorgtrajecten die zijn bedoeld voor
geïndiceerde jeugdigen. Vanuit de jeugdzorg wordt sport en spel ingezet
om bijvoorbeeld getraumatiseerde jongeren te behandelen. Ook sportprogramma’s gericht op vroegtijdig schoolverlaters kunnen hieronder
vallen.

3.5 Model sport en Wmo-doelen
In de voorgaande paragrafen is besproken op welke aspecten sport raakvlakken heeft met de Wmo. Het tweedimensionale model in figuur 1, met op de
x-as het continuüm van op het individu gerichte naar op het collectief11
gerichte sportactiviteiten, en op de y-as het continuüm van sport als doel
naar sport als middel, maakt deze relatie inzichtelijk. Bij sport als middel
gaat het om de meerwaarde die sport kan hebben voor individuele burgers
en/of groepen, buurten, scholen of de samenleving als geheel. Voorbeelden
zijn sportinterventies gericht op gedragsverandering en sportprojecten met
als doel de sociale samenhang en leefbaarheid in buurten te bevorderen.
Sport als doel gaat over sportdeelname. Ook dat kan overigens een maatschappelijke meerwaarde hebben. Door te sporten kunnen mensen immers
bepaalde vaardigheden leren zoals samenwerken en omgaan met winst en
verlies. In projecten die de sportdeelname beogen te vergroten, staan deze
potentiële effecten van sport echter niet centraal. Dan wordt het meer
gezien als een bijvangst van sport (zie ook tabel 2.1).

11 Soms is dit collectief klein, zoals een straat of een groepje jongeren, andere
keren is het groter, bijvoorbeeld een wijk of leerlingen in het basisonderwijs.
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Figuur 2

Model relatie Wmo en sport
S t als
Sport
l d
doell

(Participatie in brede zin)

Doel van de Wmo

Stimuleren en vergroten van burgerparticipatie

Collectief

Individu

(jongerengroepen,
(jongerengroepen
buurten, ouderen)

Sport als middel

(maatschappelijke meerwaarde: sociaal,
sociaal gezondheid,
gezondheid
preventie, integratie)

Het SCP (Gijsberts & Dagevos, 2007) benoemt concreet viert succesvolle
voorbeelden van sport als middel: Thuis Op Straat, sportprojecten van Youth
For Christ, de stimuleringsprogramma’s BOS-impuls (buurt, onderwijs en
samenleving) en Meedoen Alle Jeugd door Sport. Thuis Op Straat (TOS) is een
soort sociaal-cultureel werk dat speluitleen en sport- en spelactiviteiten
organiseert voor kinderen en jongeren. De organisatie richt zich nadrukkelijk
op de gemeenschappelijke buitenruimte. De belangrijkste doelstelling van
TOS is ‘een duidelijker, gemoedelijker, fatsoenlijker en sportiever klimaat op
de pleinen en straten’ (Karyotis et al., 2005). Dat betekent volgens TOS
concreet: meer spelende kinderen op straat en minder overlast en vandalisme. Daarnaast wil TOS de participatie van ouders en wijkbewoners
vergroten en de onderlinge samenwerking tussen organisaties versterken.
Youth for Christ (YfC) is volgens het SCP interessant omdat het Marokkaanse
en autochtone jongeren die in verschillende buurten wonen en elkaar niet
treffen, met elkaar in contact brengt. The Mall Utrecht, onderdeel van YfC
dat zich richt op wijkwelzijnswerk, heeft onder meer een meidenclub, een
instuif en straatvoetbal met jongens. Sinds een aantal jaren is YfC ook actief
met het zogenaamde pannavoetbal. Bij de BOS-impuls (buurt, onderwijs en
sport) die in 2004 werd gelanceerd (als tijdelijke stimuleringsmaatregel van
VWS), is sport ingezet om sociale samenhang in buurten te vergroten. De
bedoeling was dat school, welzijnsorganisaties en sportverenigingen samen-
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werken om kwetsbare jongeren te stimuleren meer te bewegen en te
sporten. Inmiddels is de stimuleringsregeling uitgeput. De gedachte dat
samen sporten contacten kan opleveren tussen verschillende bevolkingsgroepen komt nog sterker naar voren in de plannen van het ministerie van VWS
binnen het programma ‘Meedoen Alle (allochtone) Jeugd door Sport’. In
2006 verschenen de nota Tijd voor Sport en het uitvoeringsprogramma
Samen voor Sport. Het doel van het programma ‘Meedoen Alle Jeugd door
Sport’ is: ‘ontmoeting, binding, opvoeding en integratie van allochtone
jeugd – en hun ouders – in en door sport. De nadruk lag op het toeleiden van
allochtone jongeren naar sportclubs. Op hun beurt wordt de clubs gevraagd
zich meer open te stellen voor allochtone jeugd. Ze konden daarbij ondersteuning krijgen van sportbonden en gemeenten. Het programma is in 2010
afgerond.
Figuur 1 biedt ook meer inzicht in het brede palet aan maatschappelijke
issues waar de landelijke en lokale overheid sport voor inzet. Sportactiviteiten op verenigingen, op school of in de buurt bieden zoals gezegd mogelijkheden voor verschillende vormen van burgerparticipatie, het centrale doel
van de Wmo. Jongeren en volwassenen kunnen er deelnemen aan sport,
maar mensen kunnen de activiteiten op de vereniging of in de buurt ook
bezoeken om te kijken naar anderen die sporten. Daarnaast biedt vooral de
verenigingssport allerlei mogelijkheden voor vrijwillige inzet van burgers
(prestatieveld 4). Leden en ouders vervullen verschillende vrijwilligerstaken.
Die lopen uiteen van schoonmaak tot sportbegeleiding/training, en van het
begeleiden van wedstrijden tot bestuurlijke taken. Activiteiten met het doel
sportdeelname te stimuleren, vallen onder de noemer sport als doel. Deze
activiteiten leggen zich toe op sportparticipatie van individuele burgers.
Daarnaast zijn er sportprojecten die als oogmerk hebben de sportparticipatie van kwetsbare groepen in de samenleving te vergroten. Die activiteiten
dragen bij aan de in de Wmo gestelde doelen binnen prestatievelden 5 (het
bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer van mensen
met een beperking of psychische problemen) en 6 (het verlenen van
voorzieningen aan mensen met een beperking of psychische problemen). Dit
kunnen programma’s zijn voor individuen, maar evengoed kunnen dat
projecten zijn voor groepen om bijvoorbeeld de sportparticipatie van
leerlingen op een bepaalde school of mensen uit een bepaalde wijk te
vergroten.
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Het continuüm van individueel naar collectief is relevanter bij sportactiviteiten voor het bereiken van maatschappelijke doelen. Als politici en
beleidsmakers sport gebruiken voor maatschappelijke doelen, dan gebeurt
dat vooral om het gedrag van jongeren te veranderen (individueel doel), het
pedagogisch klimaat op sportclubs te verbeteren of de sociale samenhang in
buurten te vergroten (collectieve doelen).12 Het gaat daarbij dus om preventieve opvoedondersteuning, en leefbaarheid en sociale samenhang in
buurten en wijken. Anders gezegd, sport wordt vooral gebruikt om doelen te
bereiken die gekoppeld zijn aan prestatieveld 1 en prestatieveld 2 van de
Wmo.
Figuur 2 verduidelijkt het abstracte schema in figuur 1. Elk continuüm is
opgedeeld in vier kwadranten die ieder een unieke ambitie met sport
vertegenwoordigen. In ieder kwadrant staat vermeld welk type concrete
sportinterventie past bij die ambitie met sport. Bij sport als doel voor
individuen gaat het bijvoorbeeld om sportprojecten die de sportparticipatie
stimuleren van individuele burgers. Een concreet voorbeeld in veel gemeenten is de pas waarmee mensen korting krijgen op het lidmaatschap van
sportverenigingen. Sportprojecten met als doel het stimuleren van de
sportparticipatie van bepaalde groepen valt in het tweede kwadrant. Het
kan dan bijvoorbeeld gaan om het organiseren van laagdrempelige sportactiviteiten in wijken waar de sportparticipatie achterblijft bij de rest van
Nederland, of sportactiviteiten voor specifieke kwetsbare groepen zoals
mensen met een lichamelijke beperking. Projecten binnen het derde
kwadrant gaan over het inzetten van sport als middel voor sociale samenhang en leefbaarheid in buurten en wijken. Sportbuurtwerk is daar een goed
voorbeeld van. Het vierde kwadrant, sport als middel voor individuen, gaat
over sportactiviteiten als preventieve opvoedondersteuning. Dat zijn
bijvoorbeeld sportprojecten die worden ingezet om jongeren bepaalde
vaardigheden aan te leren.

12 Sommige sportprojecten kunnen tegelijkertijd sociale samenhang bevorderen en
opvoedingsondersteuning bieden. Het project Doelbewust is daar een duidelijk
voorbeeld van. In de wijk worden jongeren met gedragsproblemen geselecteerd.
Zij doen mee aan sportieve activiteiten die plaatsvinden in de openbare ruimte in
de wijk en tegelijkertijd worden zij specifiek begeleid in hun persoonlijke
ontwikkeling. Daarom overlappen prestatievelden 1 en 2 elkaar in figuur 1 op het
thema sport als middel.
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Figuur 3

Model Wmo-sportinterventies

Sport als doel

Bevorderen
sportbeoefening
van individu

Bevorderen
sportbeoefening
van collectief

Individu

Collectief

Sport als middel
voor individu

Sport als middel
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In de volgende hoofdstukken werken we aan de hand van wetenschappelijke
studies, rapportages van praktijkgerichte onderzoeken en een aantal
veelbelovende projecten de relatie verder uit tussen sport en de Wmo.
Figuur 1 fungeert daarbij als kapstok. Hoofdstuk 3 gaat in op sport en
participatie, waarbij we ook aandacht besteden aan prestatievelden 4, 5 en
6 van de Wmo: mogelijkheden voor vrijwilligerswerk in de sport, het
bevorderen van sportdeelname door mensen met een fysieke of mentale
beperking en het aanbieden van sportvoorzieningen voor mensen uit deze
laatste groep. In hoofdstuk 4 en 5 gaan we specifiek in op de relatie van
sport met prestatieveld 1 – sport als middel voor het bevorderen van sociale
samenhang en leefbaarheid in buurten – en prestatieveld 2 – sport als middel
voor preventieve opvoedondersteuning – van de Wmo.
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4

Meedoen in en door sport
Alle doelen van de Wmo zijn in het kort samen te vatten als ervoor zorgen
dat alle Nederlandse burgers kunnen meedoen aan de samenleving, bijvoorbeeld door te sporten of je als vrijwilliger in te voor de organisatie van
sportactiviteiten. In hoofdstuk 2 lieten we zien dat niet alle groepen
Nederlanders in dezelfde mate participeren in de sport. Dit hoofdstuk gaat
daar verder op in. Het eerste deel is een beknopte beschrijving van waarom
het van belang kan zijn dat (kwetsbare) burgers participeren in de sport.
Vervolgens beschrijven we drie succesvolle oplossingsrichtingen voor het
vergroten van de sportparticipatie voor de kwetsbare burgers. We gaan in
op sportparticipatie via de vereniging, via sportactiviteiten in de buurt en
via sport op school. Het hoofdstuk sluit af met een paragraaf over vrijwilligerswerk in de sport (prestatieveld 4) en een paragraaf over sportparticipatie van minima en mensen met een beperking.

4.1 Het belang van participatie in de sport
Mensen kunnen op verschillende manier participeren in de sport. Een eerste
mogelijkheid is ongeorganiseerd sporten op eigen initiatief, bijvoorbeeld
hardlopen of fietsen in de eigen woonomgeving of sporten op een pleintje in
de buurt. Ten tweede kunnen mensen lid zijn van sportverenigingen of
commerciële sportscholen. Deze verenigingen moeten worden georganiseerd
en bestuurd door een groot aantal vrijwilligers. De derde manier waarop
burgers kunnen participeren in de sport is door vrijwilligerswerk te verrichten voor een vereniging. Bijvoorbeeld door trainingen te geven, kantinediensten te draaien, of wedstrijden te leiden als scheidsrechter. Sportverenigingen worden bestuurd en dat is de vierde manier waarop mensen kunnen
participeren in de sport. Koen Breedveld, directeur van het Mulier Instituut,
vat deze vier participatiemogelijkheden samen in een, zoals hij het noemt,
schillenmodel. De buitenste schil is het eenvoudigst te bereiken, de binnenste of de kern het moeilijkst. In een interview dat wij met hem hielden
vertelt hij dat, hoe dichter je bij de kern komt, hoe schever de verhoudingen liggen. Dat wil zeggen dat onder de bestuurders vooral autochtone
mannen te vinden zijn met een relatief hoge opleiding.
Waarom is sportdeelname nou zo belangrijk? In de eerste plaats natuurlijk omdat mensen het leuk vinden en omdat het gezond is. Maar sportdeel-
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name heeft ook belangrijke andere neveneffecten die relevant zijn voor de
Wmo. Uit Europees onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat leden van sportgroepen
meer burgerschapsgedrag vertonen dan niet-leden. Mensen die lid zijn van
een sportvereniging zijn meer tevreden met het leven, hebben meer sociale
ontmoetingen en zijn positiever over migranten dan mensen die niet lid zijn
van een sportvereniging. Resultaten op landelijk niveau laten daarnaast zien
dat in landen waar veel mensen lid zijn van sportverenigingen het vertrouwen in de politiek en andere mensen groter is dan in landen waar weinig
mensen lid zijn van sportverenigingen (Putnam, 2000; Delaney & Keany,
2005; Hooghe, 2003). En Harvey et al. (2007) vinden dat het voor langere
termijn verrichten van vrijwilligerswerk in de sport zorgt voor meer sociaal
kapitaal. Sport biedt ontmoetingskansen tussen mensen uit verschillende
sociale groepen, zo blijkt ook uit Nederlands onderzoek (Duyvendak, 1998;
Van der Meulen, 2007; Janssens, Verweel & Rocquet, 2005). Maar tegelijkertijd zijn bepaalde sporten sekse-, klasse- en etnisch gebonden en zijn deze
ontmoetingskansen er dus zeker niet altijd. Schaatsen, fietsen en hockey zijn
nog duidelijk autochtone activiteiten, de elite ontspant zich met golf en
gemotoriseerde sporten, meisjes verkiezen individuele gracieuze sporten
zoals ballet en gym, en allochtone jongens leggen zich vaker toe op straatvoetbal. Mensen zoeken in hun vrije tijd contact met mensen uit dezelfde
sociale klassen als zijzelf. Op die manier bepaalt in termen van de socioloog
Pierre Bourdieu (1991), de sociale achtergrond van jeugdigen – hun sociaal,
economisch en cultureel kapitaal - welke sport zij uiteindelijk gaan doen en
wie zij tegenkomen op de sportclub.
Nederlandse sportverenigingen lijken te beseffen dat sportparticipatie
een belangrijke maatschappelijke meerwaarde kan hebben. Uit de Verenigingsmonitor van het Mulier Instituut blijkt dat ruim driekwart van de
verenigingsbestuurders vindt dat hun sportvereniging een maatschappelijke
verantwoordelijkheid heeft, vooral als het gaat om het zelfvertrouwen,
sociaal gedrag, prestatievermogen en welbevinden van hun leden. Een kwart
van de sportclubs was in 2008 dan ook betrokken bij lokale sportstimuleringsprojecten en veertig procent van de verenigingen biedt naast sport ook
andere faciliteiten als plekken om te vergaderen of huiswerk te maken en
faciliteiten voor kinderopvang en sportverzorging (Van Kalmthout & Van
Lindert, 2009). NOC*NSF besteedt met het programma Proeftuinen Nieuwe
Sportmogelijkheden, waarin vijftien innovatieve sportprojecten tussen 2007
en medio 2011 vier jaar lang zijn ondersteund, aandacht aan het vergroten
van de sportparticipatie. Het programma heeft als doel meer Nederlanders
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blijvend in beweging te brengen via innovatief sportaanbod. Dit wordt
uitgeprobeerd op vijftien locaties in het land. De Proeftuinen lopen uiteen
in opzet. Zo biedt bijvoorbeeld het Sport & Leisurepark Landgraaf verschillende nieuwe trendy sport- en beweegmogelijkheden aan, zorgt Sportboulevard Enschede op een succesvolle manier voor intensieve samenwerking
tussen sportverenigingen (Hermens & Boonstra, 2011) en richten andere
Proeftuinen, zoals de Haagse Sporttuinen en de Rotterdamse Schoolsportvereniging, zich op het aanbieden van veilige en pedagogisch kwalitatief
goede sportvoorzieningen in de kwetsbare wijken (NOC*NSF, 2010b).
Sportparticipatie kan belangrijke maatschappelijk effecten hebben. In
hoofdstuk 2 hebben we laten zien dat juist de sportparticipatie van burgers
voor wie sport echt een meerwaarde kan hebben achterblijft. Deze groepen
kunnen daardoor te weinig profiteren van de mogelijke sociale effecten van
sportdeelname. Lid zijn van een sportclub is voor veel kinderen in achterstandwijken immers geen vanzelfsprekendheid. Uit onderzoek in de veertig
Vogelaarwijken blijkt dat slechts 7 procent van de bewoners van die wijken
lid is van een sportvereniging, tegen 31 procent gemiddeld in Nederland.
Het lage percentage verenigingslidmaatschap geldt ook voor Vogelaarwijken
- het onderzoek van Duijvenstijn richtte zich op Vogelaarwijken - met goede
sportvoorzieningen en sportaanbieders (Duijvestijn, 2007). SCP-onderzoek
naar maatschappelijke participatie van kinderen (Jehoel-Gijsbers, 2009)
concludeert dat vaak financiële redenen worden genoemd voor niet-deelname aan sport. Voor bijstandskinderen geldt dit nog sterker. De rest van dit
hoofdstuk gaat hier dieper op in. Wat zijn oorzaken voor het niet-sporten
van bepaalde groepen en wat blijken succesvolle oplossingen uit de praktijk?

4.2 Succesvolle oplossingen: de vereniging, de buurt, de school
Deze paragraaf bespreekt drie succesvolle oplossingen voor het bevorderen
van de sportparticipatie van Nederlanders, en van kinderen en jongeren uit
achterstandswijken in het bijzonder. In het eerste deel gaan we in op de rol
van de sportvereniging en manieren waarop zij de sportparticipatie kunnen
vergroten. Vervolgens bespreken we sportactiviteiten in de buurt en tot slot
wordt de rol van sport op school uiteengezet.
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Sporten op de vereniging

Een goede bereikbaarheid van sportaccommodaties is bepalend voor de
sportdeelname door vooral ouderen, jeugd, allochtonen en mensen uit
kwetsbare wijken (RMO, 2009). Bereikbaarheid gaat dan niet alleen om
fysieke bereikbaarheid, maar ook om bijvoorbeeld financiële bereikbaarheid
van een lidmaatschap. De beperkte sportdeelname in achterstandswijken
heeft voor een groot deel te maken met deze fysieke en financiële bereikbaarheid. Allereerst ontbreekt het in deze wijken aan een sportinfrastructuur, doordat veel sportvoorzieningen de afgelopen jaren naar de randen van
de stad zijn verdrongen. Momenteel gebeurt dat nog steeds en dat maakt
het lastig bewoners te verleiden en te stimuleren te gaan sporten. Er is een
aantoonbaar positief verband tussen de aanwezigheid van sportvelden, zeker
in combinatie met andere voorzieningen als school, recreatie en winkelvoorzieningen, en de tijd die kinderen aan sport besteden (Linger, Bakker,
Bosscher & Ten Dam, 2010). Daarnaast zitten de sportverenigingen in
aandachtswijken in het nauw. De instroom van nieuwe groepen leidt regelmatig tot spanningen binnen de vereniging. Het aanwezige kader is onvoldoende in staat hiermee om te gaan. Bij verenigingen doet zich net als in het
basisonderwijs een witte vlucht voor, met een dubbel effect voor sportverenigingen: hun (potentiële) kader verhuist, terwijl het zittende kader
vergrijst en versmalt (Janssens, 1999).
Het programma Meedoen Alle Jeugd door Sport, eerder bekend als
Meedoen Allochtone Jeugd door Sport, richtte zich in de periode van 2006
tot en met 2010 op het toeleiden van in eerste instantie allochtone jeugd uit
kwetsbare wijken naar sportverenigingen. Later werd dit alle jeugd uit die
wijken. Het programma ondersteunde vijfhonderd verenigingen verdeeld
over elf gemeenten en negen bonden. Die ondersteuning bestond onder
meer uit de inzet van verenigingsondersteuners, combinatiefunctionarissen
en kadertrainingen voor vrijwilligers. Uit de evaluatie van het Mulier Instituut
blijkt dat het aantal jeugdleden bij deze vijfhonderd verenigingen 30 procent
is toegenomen en dat de groei van het aantal allochtone jeugdleden die van
de autochtone jeugdleden duidelijk overtreft.13 Daarnaast is bij de betrokken
verenigingen de samenwerking tussen sportverenigingen, gemeenten en
sportbonden toegenomen. Dit ervaren de betrokkenen bij het programma
Meedoen Alle Jeugd door Sport als een belangrijk resultaat (Hoekman, Elling,

13 Het aantal allochtone jeugdleden is gegroeid met 59 procent en het aantal
autochtone jeugdleden met 20 procent.
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Van der Roest & Van Rens, 2011). Een bepalende factor voor de toename van
het aantal jeugdleden op deze verenigingen is volgens de onderzoekers een
goede en daadkrachtige organisatie. Een goede verenigingsondersteuner en
combinatiefunctionaris lijken daarbij van essentieel belang. Zonder draagvlak en wil binnen het bestuurlijk kader had de inzet voor het werven van
meer (allochtone) jeugdleden weinig effect.
Met een daadkrachtig bestuur, de inzet van een combinatiefunctionaris,
eventueel hulp van een verenigingsondersteuner en samenwerking met het
maatschappelijk middenveld vinden meer burgers de weg naar de sportclubs. Dat geldt ook voor de kwetsbare groepen in de Nederlandse samenleving, zo blijkt uit de evaluatie van het programma Meedoen Alle Jeugd door
Sport. Toch is nog steeds een veel kleiner deel van de mensen uit deze
groepen lid van een sportvereniging dan de rest van de Nederlanders. Voor
kwetsbare burgers zijn er te veel belemmeringen – sportverenigingen liggen
te ver buiten de woonomgeving of zijn te duur - om deze lidmaatschappen
aan te gaan. Wat overblijft is (on)georganiseerde sport op pleintjes, in
parken en op straten in de buurt.

Sporten in de buurt

In Nederland worden in buurten en wijken tal van sportactiviteiten georganiseerd om kinderen in een achterstandssituatie te stimuleren te gaan
sporten. De eerder genoemde Krajicek Playgrounds en Cruyff Courts zijn
daar succesvolle voorbeelden van. Sportbuurtwerkers en welzijnsorganisaties als Thuis Op Straat proberen met de organisatie van begeleide sport– en
spelactiviteiten kinderen en jongeren uit kwetsbare wijken meer te laten
bewegen. Deze voorbeelden uit de praktijk tonen aan dat sportactiviteiten
in de buurt kansen bieden om de sportparticipatie van volwassenen en
jeugdigen te vergroten. Een probleem is echter dat de mogelijkheden om
ongeorganiseerd te sporten in de openbare ruimte in aandachtswijken zeer
beperkt zijn. De fysieke inrichting van de openbare ruimte is vaak verouderd
en sluit niet aan bij de wensen en behoeften van gebruikers; wipkippen in
plaats van een voetbalkooi, of andersom. En daar komt bij dat het ontbreekt
aan doeltreffend beleid voor de inrichting. Daarmee bedoelen we beleid dat
volgens Arnold Reijndorp en Maarten Hajer (2001) de relatie onderkent
tussen maatschappelijke ontwikkelingen en het gebruik van de openbare
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ruimte. Denk aan onveiligheidsgevoelens, de roep om controle en de inrichting van de ruimte. Uit onderzoek naar de Cruyff Courts blijkt dat de
deugdelijke ondergrond ervoor zorgt dat sportplekken ook in de winter
gebruikt kunnen worden. De aloude bekende trapveldjes liggen dan vol met
plassen of zijn bevroren (Breedveld, Romijn & Cevaal, 2009). Vooral kinderen
en jongeren die wonen binnen een straal van een kilometer maken gebruik
van sportpleinen. En het zijn vooral jongens die er na schooltijd sporten14
(Boonstra, Hermens & Bakker, 2010; Breedveld, et al., 2009). Sportplekken in
de openbare ruimte worden meer gebruikt door allochtone kinderen dan
door autochtone kinderen. Ze worden duidelijk drukker bezocht als er
activiteiten plaatsvinden.

Sporten op school

Veel kinderen maken door de gymlessen, lessen lichamelijke opvoeding, of
naschoolse activiteiten via hun school kennis met sport. Vooral in achterstandswijken bieden veel brede scholen tijdens of na schooltijd sportactiviteiten aan (RMO, 2005). Dat is niet zonder reden. Juist in die wijken maken
jeugdigen vaak niet via de vereniging kennis met sportieve activiteiten. Deze
paragraaf beschrijft twee voorbeeldprojecten die via de school de sportparticipatie van kinderen in kwetsbare wijken vergroten. Het ultieme doel is het
lidmaatschap van een sportvereniging. Het eerste project – de Schoolsportvereniging – heeft als doelgroep alle kinderen op scholen in achttien kwetsbare wijken in Amsterdam. Special Heroes, het tweede project, is gericht op
sportdeelname van jongeren met problemen.
De Schoolsportvereniging
De Schoolsportvereniging (SSV) is een initiatief van Rotterdam Sportsupport.15 Kort samengevat werkt een SSV als volgt: iedere wijk telt één SSV die
(meestal) gevestigd is op de kernschool. Andere scholen in de wijk kunnen
zich daar in een later stadium bij aansluiten. Iedere SSV biedt minimaal vier
takken van sport aan. De kinderen sporten niet incidenteel, maar worden lid
van een reguliere sportvereniging en betalen contributie. De Schoolsportverenigingen moeten ook zorgen voor een kwaliteitsverbetering van Rotterdamse wijken. Het vernieuwende is dat alle trainingen plaatsvinden op de
school, in een gymlokaal, op het schoolplein of het speelplein in de buurt.

14 89 procent van de jongeren op de Cruyff Courts zijn jongens.
15 Kijk voor meer informatie op www.rotterdamsportsupport.nl of
www. schoolsportvereniging.nl.
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Dit maakt de SSV laagdrempelig en toegankelijk. Ouders voor wie het
lidmaatschap te duur is kunnen gebruikmaken van het Jeugdsportfonds. Het
blijkt een succesvolle manier om kinderen uit kwetsbare gezinnen en wijken
te laten participeren in een sportvereniging. De vereniging terugbrengen
naar de wijk via de Schoolsportvereniging neemt drempels weg om lid te
worden (Boonstra & Hermens, 2010).
Special Heroes
Special Heroes is een sportstimuleringsproject voor leerlingen van 6 tot 20
jaar met een chronische ziekte of met een lichamelijke, verstandelijke of
meervoudige beperking in het speciaal onderwijs. De school is ‘de spil’ in de
aanpak en organiseert in de lokale en/of regionale omgeving een intensieve
samenwerking met sportverenigingen en sportaanbieders. Deelnemende
leerlingen maken in vier fases uitgebreid kennis met diverse sport- en
verenigingsactiviteiten, die zoveel mogelijk aansluiten bij de interesses en
mogelijkheden van de deelnemers. Tijdens de eerste fase, binnensschools
aanbod, wordt sportverenigingen en andere sportaanbieders gevraagd om
tijdens de lesuren sportactiviteiten te organiseren. In de tweede fase,
naschools aanbod, verzorgen de sportverenigingen aansluitend aan de
schooltijd een sportaanbod op de school zelf of bij de vereniging. Fase drie
maakt de stap naar de vereniging en wordt buitenschools aanbod genoemd.
Het sportaanbod vindt plaats binnen de vereniging, de kinderen integreren
in de sportverenigingen. In de laatste fase, nazorgtraject, staat het borgen
van de continuïteit van het programma en de sportdeelname van de
kinderen centraal. Daar waar het niet lukt door te stromen naar een
reguliere vereniging probeert Special Heroes een specifiek aanbod voor deze
leerlingen te creëren. Trainers van participerende verenigingen hebben een
belangrijke rol. Zij moeten affiniteit hebben met deze speciale groep
leerlingen, waardoor ze sensitief zijn voor hun specifieke problemen.

4.3 Vrijwilligerswerk in de sport
De literatuur in paragraaf 2.1 toont aan dat mensen die vrijwilligerswerk
verrichten op een sportvereniging – en in andere sectoren binnen de civil
society - meer sociaal kapitaal hebben en meer burgerschapsgedrag verto-
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nen dan sporters die geen vrijwilligerswerk verrichten.16 Daarom is het van
belang dat gemeenten helpen bij het ondersteunen van vrijwilligers (prestatieveld 4 van de Wmo).
Zoals gezegd is de sportsector de grootste sfeer binnen de Nederlandse
civil society. Ondanks dat ervaart bijna de helft van de sportverenigingen
(46%) een tekort aan vrijwilligers. Dit lijkt vooral te worden veroorzaakt door
een te laag aanbod aan nieuwe vrijwilligers17 (Van der Klein, Bulsink, Dekker,
Hermens & Oudenampsen, 2010). Sportverenigingen zetten vrijwilligers
breed en gevarieerd in. Niet alleen bij sport- en spelbegeleiding maar ook bij
financieel/juridische werkzaamheden, pr, communicatie en sponsoring,
coördinatie en organisatie, bestuur en management en administratief werk
(Van der Klein, et al., 2010). Binnen de sportsector zijn dan ook alle drie de
vormen mogelijk van wat Stebbins (1982) definieert als serious leisure. Naast
hobbyisme – het sporten zelf - kunnen burgers er vrijwilligerswerk doen zoals
het geven van trainingen of meehelpen in de kantine. De derde mogelijkheid
is amateurisme, bestuurs -en commissiewerk. Werving en ondersteuning van
vrijwilligers, zo blijkt uit het onderzoek van Van der Klein et al. (2010), is in
de sportsector echter nog niet sterk ontwikkeld. Zij ondervroegen in totaal
419 respondenten bij evenzoveel sportverenigingen. 87 procent van de
sportverenigingen heeft geen kennis van succesvolle wervings- en bindingsstrategieën in andere sectoren. Een kwart van de onderzochte sportverenigingen heeft een actueel plan voor het werven van nieuwe vrijwilligers en
slechts een op de tien heeft een actueel plan voor het behouden van
vrijwilligers. De vrijwilligers worden voornamelijk geworven door persoonlijk
contact binnen en buiten de vereniging. Van andere sectoren – de zorg en
welzijn - zou de sport volgens Van der Klein et al. (2010) ook kunnen leren.
Zo kan het tekort aan vrijwilligers ook worden opgevangen door vrijwilligers
te werven buiten de eigen contacten om, bijvoorbeeld via een vrijwilligerscentrale of via maatschappelijke stages van middelbare scholieren. Dit
laatste gebeurt overigens al wel op enkele sportverenigingen. Binnen het
project Verbinden door voetbal werken de Utrechtse voetbalverenigingen V.V.
De Meern en Zwaluwen Utrecht 1911 samen met middelbare scholieren
tijdens hun maatschappelijke stage. Taken zijn bijvoorbeeld wedstrijden
16 Er is een samenhang, maar dat betekent niet dat er een causaal verband is tussen
het verrichten van vrijwilligerswerk op sportverenigingen en burgerschapsgedrag
of sociaal kapitaal.
17 82 procent van de respondenten ervaart namelijk geen problemen bij het
behouden van vrijwilligers.
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fluiten of trainingen geven (zie onder meer Boonstra, Hermens, Koot,
Scheijmans & Verhagen, 2011). 15 procent van de sportverenigingen uit het
onderzoek van Van der Klein et al. (2010) verplicht leden of ouders van
leden om zich in te zetten voor de club. Een dergelijk vrijwilligersbeleid is
uniek voor de sportsector.

4.4 Sportparticipatie van kwetsbare groepen
In dit hoofdstuk hebben we het gehad over sportparticipatie van Nederlandse burgers, en meer in het bijzonder over de sportdeelname van kwetsbare
groepen. In dit verband bespraken we in de vorige paragrafen (groepen)
mensen die niet kunnen deelnemen aan sport vanwege sociaaleconomische
redenen. Uit grootschalig onderzoek naar armoedebeleid in 23 steden blijkt
dat gemeenten tegenwoordig veel aandacht besteden aan de rol van sport.
Verschillende organisaties in gemeenten noemen sportverenigingen of het
Jeugdsportfonds dan ook als partijen waarmee zij graag meer zouden
samenwerken om de participatie van jeugdigen te vergroten. In alle gemeenten die hebben meegedaan aan dat onderzoek - de Stedenestafette kunnen de inwoners met een laag inkomen een beroep doen op regelingen
die hen in staat stellen deel te nemen aan sociale, culturele en sportieve
activiteiten. In Den Haag en Leidschendam-Voorburg is er bijvoorbeeld de
Ooievaarspas, waarmee minima korting krijgen op cursussen en allerlei
activiteiten. En in Utrecht is er de U-pas, die onder meer voorziet in
vergoedingen voor lidmaatschap van sportverenigingen18 (Klein, Toorn,
Nederland & Swinnen, 2011). Den Haag is erg succesvol in het stimuleren van
sportdeelname onder minima. De gemeente heeft afspraken met scholen en
sport- en cultuurverenigingen waar de kinderen direct baat van ondervinden. De gang van ouders naar de gemeente voor het aanvragen van een
voorziening is niet nodig. Kinderen krijgen toegang tot een sport- of cultuurvereniging en krijgen geld voor sportkleding of andere materiële benodigdheden. Van der Klein et al., 2011) schrijven dat scholen, kinderen en ouders
bijzonder tevreden zijn over dit ‘Kinderen doen mee-programma’. Zowel de

18 Slechts in een paar van de deelnemende gemeenten zijn er regelingen die
specifiek gericht zijn op sport. In Alkmaar is er het Sportpaspoort die minima met
korting kunnen aanschaffen en waarmee ze korting krijgen op sporten. In Delft is
er de sportregeling, minima krijgen compensatie voor de kosten van contributie
en/of materialen.
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sportdeelname van kinderen uit de doelgroep als hun deelname aan culturele activiteiten is in de periode 2008-2009 aanzienlijk gestegen.

Mensen met een geestelijke beperking

Het gaat binnen de Wmo ook om het bevorderen van sportparticipatie van
mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking. Een interessant en
succesvol voorbeeld van sportstimulering van mensen met een geestelijke
beperking vinden we in Zeeland. Stichting Arduin19 is met zo’n 500 cliënten
verspreid over meerdere locaties in Zeeland, in 2010 uit 141 zorginstellingen
verkozen tot sportiefste zorginstelling van Nederland. Als prijs is een Cruyff
Court aangelegd nabij deze zorginstelling voor gehandicapten. Het trapveldje
is aangeboden door het ministerie van VWS en wordt ondersteund door de
Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en Gehandicaptensport
Nederland. De aanleg van het Cruyff Court gebeurt in nauwe samenwerking
met de gemeente, die het initiatief financieel ondersteunt. Bewoners met
een verstandelijke beperking zullen het veldje onderhouden. René van der
Waal, manager van Stichting Arduin: ‘Wij vinden het belangrijk dat het
Cruyff Court van iedereen wordt. Op doordeweekse dagen zal onze sportcoördinator op het veldje activiteiten voor de bewoners organiseren. Maar op
woensdagmiddagen en in het weekend hopen we dat mensen uit de buurt,
samen met bewoners, deelnemen aan de activiteiten. Daarbuiten is het
veldje voor iedereen vrij toegankelijk. Dit is geheel in lijn met onze overtuiging dat mensen met een beperking als vanzelfsprekend een plaats hebben in
de maatschappij tussen alle andere mensen.’
Arduin verdiende de prijs vanwege haar innovatieve kijk op het belang van
sporten en bewegen voor hun clientèle. Zo is de zorginstelling afgestapt van
het traditionele bewegen binnen een instelling. Cliënten moeten niet meer
één keer per week gymmen of zwemmen. Er wordt gekeken naar wat de
cliënt wil: vat vindt hij leuk of waar gaat zijn interesse naar toe. Sport is een
vorm van vrijetijdsbesteding waar ze vooral zo gewoon mogelijk invulling aan
willen kunnen geven. Cliënten van Arduin kunnen sporten bij reguliere

19 Arduin is een organisatie met ruim 1.000 medewerkers die werkzaam is in geheel
Zeeland. Arduin hanteert een brede visie op de ondersteuning van mensen met
een verstandelijke beperking. Alle cliënten zijn volwaardige burgers en maken
deel uit van de Zeeuwse samenleving. Bij Arduin wonen in de circa 200 woningen
zo’n 460 cliënten. Al deze cliënten mét hun eigen mogelijkheden werken in de
circa 50 werkplekken/dagbestedingen verspreid over de Zeeuwse eilanden.
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sportverenigingen (voetbal en zwemmen). Ook maken ze gebruik van een
fitnesscentrum en zijn ze gestart met een yogaclub. Ze voeren ook het
beheer op een tennis- en een voetbalvereniging. De professionals hebben
veel meer een begeleidende en adviserende rol gekregen. Ze zijn vaak een
contactpersoon tussen de reguliere sportvereniging en de cliënt. Er zal een
groep cliënten blijven die niet mee kan doen aan het reguliere sportaanbod.
Daarvoor heeft Arduin ook een eigen zwemclub, aerobicgroep en fitnesszaal.
Er zijn steeds meer sportverenigingen met een gehandicaptenteam.
Gehandicaptensport Nederland is een kenniscentrum dat alle activiteiten
rondom sportdeelname van mensen met een handicap vormgeeft en
coördineert. Dit doen zij samen met partners in de zorg en het onderwijs.
Ze richten zich daarbij op vier doelgroepen: jeugdigen, mensen met een
verstandelijke handicap, mensen die revalideren en mensen met een
chronische ziekte. Gehandicaptensport Nederland adviseert lokale overheden en ondersteunt ze bij hun beleid op dit gebied. De Wmo komt volgens
de organisatie vooral in beeld waar het gaat om het financieren van specifieke sportmaterialen, zoals een sportrolstoel. Daarnaast kan de Wmo een
belangrijke rol spelen bij de financiering van specifieke sportprojecten.
Nu de ondersteunende begeleiding voor burgers met lichte beperkingen
is afgeschaft20 dienen zij voortaan zelf de voor hun beperking noodzakelijke
ondersteuning te regelen, bijvoorbeeld via mantelzorgers of vrijwilligers.
Mocht dit niet lukken, dan worden de gemeenten geacht een vangnet te

20 Het afschaffen van de ondersteunende begeleiding voor burgers met lichte
beperkingen had in 2010 gevolgen voor circa 60.000 mensen. Zij dienen voortaan
zelf de voor hun beperking noodzakelijke ondersteuning te regelen, bijvoorbeeld
via mantelzorgers of vrijwilligers. Mocht dit niet lukken, dan worden de
gemeenten geacht een vangnet te bieden vanuit de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (Wmo). Volgens patiëntenorganisaties is de uitvoering van
ondersteunende begeleiding door gemeenten voor veel mensen een probleem. De
patiëntenorganisaties laten in hun monitor zien dat gemeenten nog weinig
alternatieven hebben voor het weggevallen van de ondersteunende begeleiding
voor deze groep. Dit heeft twee oorzaken:
1. gemeenten worden niet financieel gecompenseerd voor nieuwe aanspraken;
2. iedere gemeente kan zelf bepalen of en hoe er ondersteuning wordt geboden.
Gemeenten zijn echter nog volop bezig met het creëren van nieuwe
arrangementen en voorzieningen in het kader van het compensatiebeginsel. Op
zichzelf kan de ondersteunende begeleiding hierin een plaats krijgen, maar de
alternatieven vanuit het compensatiebeginsel zijn nog volop in ontwikkeling. Wel
kunnen naast het maatschappelijk middenveld en de welzijnsinstellingen, ook
sportverenigingen een bijdrage leveren aan alternatieve vormen van
ondersteunende begeleiding.
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bieden vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Naast het
maatschappelijk middenveld en de welzijnsinstellingen, kunnen ook sportverenigingen alternatieven bieden voor de ondersteunende begeleiding.

Mensen in de opvang

Een andere groep kwetsbare burgers waarvan de sportdeelname achterblijft
zijn mensen in de vrouwenopvang of daklozenopvang (prestatieveld 7 van de
Wmo). Uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut bij 41 opvanginstellingen die zijn aangesloten bij de Federatie Opvang, blijkt dat het grootste deel
van deze organisaties het thema Sport en Bewegen belangrijk vindt en dat
zij het belangrijk vinden dat hier meer aan wordt gedaan. Twee derde van
de organisaties heeft dan ook een sport- en beweegaanbod, maar er zijn wel
grote verschillen tussen de instellingen. Ook is er meestal geen apart
sportbudget. Sommige instellingen bereiken slechts een zeer kleine groep,
andere instellingen bereiken met hun aanbod een groot deel van de cliënten.
Opvallend is dat er vooral wordt samengewerkt met individuele en commerciële sportaanbieders, zoals fitnesscentra en zwembaden en dat er relatief
weinig aanbod is op sportverenigingen. De belangrijkste reden is het kunnen
garanderen van de veiligheid van deze kwetsbare groep. Individuele sporten,
waarbij er vrijwel alleen contact is met de eigen cliëntgroep, zijn een
veiligere omgeving dan sporten op drukke verenigingen (Verwijs, 2011).
Gezien de diversiteit aan cliëntengroepen, is het volgens de onderzoekers
van belang maatwerk te leveren. Commerciële sportaanbieders lijken beter
in staat om hun aanbod aan te passen aan de wensen van cliëntengroepen.

Jeugdigen met gedragsproblemen

Ook voor jeugdigen met gedragsproblemen als ADHD of autisme geld dat ze
zijn ondervertegenwoordigd in de georganiseerde sport. Sport kan een
middel zijn om de participatie van jeugdigen met een fysieke of psychische
beperking te bevorderen (prestatievelden 5 en 6 van de Wmo). Het rapport
‘Sporten, geen probleem’ gaat in op het bevorderen van de sportdeelname
van jeugdigen met gedragsproblemen. Het bevat enkele adviezen aan
sportaanbieders over waarmee zij op de vereniging, in de wijk of op school
bij deze groep rekening moeten houden. Ten eerste is het belangrijk om
rekening te houden met de belevingswereld en beperkingen van jongeren
met gedragproblemen. Jeugdigen met ADHD ondervinden bijvoorbeeld meer
positieve ervaringen tijdens individueel sporten dan tijdens het sporten in
een team. Hetzelfde geldt voor kinderen met autisme, die moeilijk om
kunnen gaan met de dynamische omgeving van een sportteam. Door een
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positieve sportcontext te creëren waarin plezier en positieve ervaringen
centraal staan, kunnen jeugdigen met gedragsproblemen zo normaal
mogelijk meesporten. Voor sommige groepen jeugdigen met een vrij forse
gedragsproblematiek lijkt een specifiek sportaanbod echter noodzakelijk.
Een voorbeeld is Autigym, met speciale gymlessen voor kinderen met
autisme die buiten de reguliere gymlessen om worden gegeven, en Sport-it,
een sporttraject voor kinderen met te forse gedragsproblemen om mee te
kunnen doen binnen het reguliere sportaanbod. Bij Sport-it is het uiteindelijke doel dat deelnemende kinderen doorstromen naar reguliere verenigingen (Boonstra, Gilsing, Hermens & Van Marissing, 2010).

4.5 Conclusie
Sporten is een manier om te participeren in de samenleving. Wie sport, doet
mee. Maar sportparticipatie kan daarnaast ook een belangrijke rol vervullen
bij het stimuleren van andere vormen van burgerparticipatie, burgerschapsgedrag en vertrouwen tussen burgers. Dit geldt zeker voor de kwetsbare
groepen in de Nederlandse samenleving, zoals de minima, allochtone
Nederlanders, jeugdigen met gedragsproblemen en mensen met een
lichamelijke of psychische beperking. Juist bij deze groepen blijft de
sportparticipatie achter, vooral als het gaat om de verenigingssport en het
verrichten van vrijwilligerswerk op de vereniging. Voor bewoners van achterstandswijken kunnen sportvoorzieningen en georganiseerde sportactiviteiten
in de wijk succesvolle oplossingen zijn om sportparticipatie te vergroten.
Nadeel is dat dergelijke sportplekken en sportactiviteiten vooral jongens
trekken. Sportactiviteiten op scholen in samenwerking met maatschappelijk
betrokken verenigingen lijken op dit gebied het meeste resultaat te hebben.
Willen sportverenigingen apart aandacht besteden aan het bevorderen van
de sportparticipatie van specifieke groepen burgers, dan lijkt een sterk
vrijwilligerskader en de inzet van betrokkenen in ieder geval van groot
belang. Sportverenigingen die zich willen inzetten voor de maatschappij en
voor het vergroten van de sportparticipatie van volwassenen en jeugdigen in
kwetsbare wijken, lijken dat het beste te kunnen doen door zich toe te
leggen op sportactiviteiten via de school. De Schoolsportvereniging en
Special Heroes die specifieke jongeren bereikt zijn daar goede voorbeelden
van. Sport voor kwetsbare burgers uit bijvoorbeeld de daklozen- of vrouwenopvang vindt omwille van de veiligheid voor de cliëntengroep vooral plaats
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in samenwerking met commerciële sportaanbieders zoals fitnesscentra en
zwembaden.
Ook voor het werven van vrijwilligers is een inzet van betrokkenen noodzakelijk. Sportverenigingen kijken voor het werven van kaderleden vooral naar
hun eigen contacten en maken weinig gebruik van andere mogelijkheden,
zoals de vrijwilligerscentrale of maatschappelijke stages.
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5

Sport in relatie tot leefbaarheid en sociale samenhang
In dit hoofdstuk gaan we uitgebreid in op de relatie tussen sport en sociale
samenhang en leefbaarheid in de buurt. Het begrip sociale samenhang kent
vele gezichten. Naast informele controle en sociale contacten in de buurt
heeft sociale samenhang ook te maken met contacten en vertrouwen tussen
verschillende groepen Nederlandse burgers.
Naast uitkomsten van nationaal en internationaal onderzoek, gaan we in
dit hoofdstuk in op een aantal onderzoeken die we de afgelopen jaren zelf
hebben uitgevoerd naar sport en spel in de buurt. De rode draad in deze
onderzoeken is dat ze gaan over het bevorderen van sportbeoefening en
buitenspeelgedrag in de openbare ruimte. Zo hebben we onderzoek gedaan
op pleinen in Rotterdam, naar de succesfactoren en effectiviteit van
interventies als Thuis Op Straat en de Schoolsportvereniging.

5.1 Sportverenigingen en sociale samenhang in de samenleving
In paragraaf 3.1 hebben we enkele Nederlandse studies beschreven die
aantonen dat sportverenigingen ontmoetingskansen bieden tussen verschillende groepen Nederlandse burgers. Een daarvan is Van der Meulen (2007).
Hij laat bijvoorbeeld zien dat van de mensen die in hun leven ooit lid zijn
geweest van een sportvereniging, een groter deel een allochtone kennis
heeft dan zij die nog nooit lid zijn geweest van een sportvereniging.
Hetzelfde verband vindt hij voor vertrouwen in allochtone Nederlanders.
Het type sport (team of individueel) speelt daarbij geen rol. Amerikaans
onderzoek onder ruim duizend middelbare scholieren verdeeld over drie
scholen in New York geeft soortgelijke resultaten. Hoe hoger het percentage
zwarte Amerikanen in een sportteam, hoe meer contacten de blanke
Amerikanen uit dit team ook buiten de sport hebben met Amerikanen met
een andere etnische achtergrond. Ook het aantal interetnische vriendschappen wordt groter als het team een etnisch gemixte samenstelling heeft (Chu
& Griffey, 1985). De resultaten van Chu en Griffey zijn een bevestiging van
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de contacthypothese van Allport (1954), die luidt dat hoe meer interetnisch
contact mensen hebben, hoe minder vooroordelen zij hebben ten opzichte
van andere bevolkingsgroepen.21 Krouwel, Boonstra, Duyvendak en Veldboer
(2006) laten echter zien dat je in de sport ook te maken kunt hebben met de
conflicthypothese. Wedstrijden tussen bijvoorbeeld een team met vooral
Turkse leden of vooral Surinaamse leden en teams met enkele autochtone
Nederlandse sporters lijken vaker uit de hand te lopen dan wedstrijden
tussen twee gemengde teams of wedstrijden tussen twee teams met
dezelfde etnische samenstelling. Als dergelijke ontmoetingen uit de hand
lopen, kan dat negatieve gevolgen hebben voor de wederzijdse beeldvorming.
Het project Verbinden door voetbal probeert op twee verenigingen onder
meer de interetnische contacten te verbeteren. Dit doet het project juist
door vooral geen aandacht te besteden aan etnische verschillen, maar door
sfeerverhogende etniciteitoverstijgende activiteiten te organiseren (Verhagen, Boonstra, Hermens & Koot, 2009). Het vernieuwende van het Verbinden
door voetbal project is niet zozeer de inhoud, maar de samenwerking tussen
de vele verschillende partijen. In het project werkt het lectoraat Participatie
en Maatschappelijke Ontwikkeling van Hogeschool Utrecht samen met
voetbalverenigingen, FC Utrecht en de KNVB. Het Verwey-Jonker Instituut
voert de regie over het onderzoek naar het project en studenten van de
Hogeschool Utrecht organiseren activiteiten op de vereniging en verzamelen
er de data voor het onderzoek.
In de volgende paragrafen gaan we verder in op de rol van sport bij
sociale samenhang op buurt- en wijkniveau, of anders gezegd de rol van
sport binnen prestatieveld 2 van de Wmo.

5.2 Sportief in de buurt
Volgens de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) bevorderen sportvoorzieningen de sociale samenhang onder bevolkingsgroepen op
een natuurlijke manier (WRR, 2006). Ze adviseert daarom sportvoorzieningen
21 Om vooroordelen te verminderen moeten die contacten welaan een aantal
voorwaarden voldoen. Ze moeten berusten op een gelijke status en het contact
moet een bepaald doel hebben (Allport, 1954). Een sportteam voldoet aan deze
voorwaarden. In beginsel zijn alle teamleden immers gelijk en samen hebben zij
het gemeenschappelijke doel te winnen.
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weer terug te brengen van de stadsrand naar de buurt. Volgens de WRR zijn
sportvoorzieningen vooral van belang omdat ze spontane ontmoeting tussen
buurtbewoners stimuleren en faciliteren. Een van de adviezen van de WRR
luidt dan ook dat gemeenten voor ontmoetingsplekken in wijken moeten
zorgen die tegemoetkomen aan de wensen van bewoners. Voorbeelden van
dergelijke ontmoetingsplekken zijn buurtcentra, MoederKind-centra, brede
scholen, sportpleinen, clubhuizen en sportclubs (WRR, 2006: 163, vgl.
Engbersen et al., 2005). Het gaat om de public places waaraan ook Putnam
en Feldstein (2003: 291) een groot gewicht toekennen:

‘Common spaces for common place encounters are prerequisites for common
conversations and common debate.’ (WRR, 2006: 216)
De aanwezigheid van plaatsen waar burgers elkaar spontaan kunnen ontmoeten is ook (Völker, Flap en Lindenberg, 2007) een belangrijke indicator
voor gemeenschap en contacten in wijken. Volgens wetenschappers zou het
gedrag van buurtbewoners door deze contacten beter voorspelbaar voor
elkaar worden, wat vervolgens weer bijdraagt aan een sterkere sociale
binding en een groter sociaal vertrouwen in de buurt (Whyte, 1980; Putnam,
2000; Blokland, 2009). Voorzieningen in de openbare ruimte, zoals speelpleintjes, sportplekken of bijvoorbeeld een parkje, zo is deze gedachte,
ontlasten op die manier de samenleving van sociale problemen, zoals gebrek
aan sociale cohesie, segregatie, sociale onveiligheid en anonimiteit. Beleidsmakers en bestuurders zetten sport en spel daarom steeds vaker in als
middel om wijken socialer, leefbaarder en veiliger te maken. Dit doen zij
enerzijds met georganiseerde sportactiviteiten, anderzijds door het faciliteren van ongeorganiseerde sport in de buurt. Voorbeelden hiervan zijn het
organiseren van sportactiviteiten en de aanleg van sportvoorzieningen. Een
interessant voorbeeld is de organisatie Youth for Christ (YFC), die volgens
het SCP (2007) met sportactiviteiten het contact tussen wijkbewoners
vergroot en de onderlinge samenwerking tussen organisaties versterken. YfC
brengt Marokkaanse en autochtone jongeren die in verschillende buurten
wonen en elkaar daadoor niet treffen, met sportactiviteiten met elkaar in
contact. Dit draagt bij aan de sociale samenhang en leefbaarheid in de
buurt. The Mall Utrecht, onderdeel van YfC dat zich richt op wijkwelzijnswerk, heeft onder meer een meidenclub, een instuif, straatvoetbal met

51

jongens. Sinds enige jaren is YfC ook actief met het zogenaamde pannavoetbal. Een ander succesvol voorbeeld van georganiseerde sportactiviteiten in
aandachtswijken is het project Doelbewust in Den Bosch.

5.3 Belang van sportieve ontmoetingsplekken
De relatie tussen ongeorganiseerde en georganiseerde sport, ruimtelijke
ordening en sociale vraagstukken als leefbaarheid en buurtcohesie is een
relatief nieuw thema. In de Kennisagenda Sport 2011-2016 spreken ze van
een nieuwe onderzoekslijn genaamd Kaart van Nederland22 die ‘appelleert
aan kennis over ruimtelijke ordening,’ urban planning’ en sociale geografie,
planologie, gebruik en normering van accommodaties’ (Breedveld, Molleman,
Smits & Reijgersberg, 2010). Van de vijf onderzoekslijnen in de kennisagenda
is deze het minst uitgewerkt. De auteurs benadrukken het belang van de
bebouwde omgeving. Inrichting van wijken, schoolpleinen, groenvoorzieningen, accommodaties en aanwezigheid van sportverenigingen kunnen fungeren als bindmiddel van de wijk. In de toekomst moet daarom aandacht zijn
voor het ontwikkelen van normen die bruikbaar zijn in ruimtelijke ordeningsprocessen (idem, 44). De beleidsagenda van het ministerie van VROM sluit
aan bij de Kennisagenda Sport 2011-2016. Het ministerie van VROM besteedt
met de ontwikkeling van het programma gezonde wijken specifiek aandacht
aan ruimtelijke ordening en sportieve ontmoetingsplekken. Het ministerie wil
gezonde wijken waar mensen gemakkelijk lopend en fietsend naar hun werk,
school, winkels en sport naartoe kunnen.
‘Een gezonde wijk is ook een wijk met een kindvriendelijke leefomgeving
waar kinderen gezond kunnen opgroeien (goede woningen en scholen met
een gezond binnenmilieu) en gemakkelijk buiten kunnen spelen (veilige
wandel en fietspaden, een schone en veilige buitenruimte). Een gezonde wijk
heeft een ruim aanbod aan sport, cultuur en groen, dat voor iedereen goed
te bereiken is. Bewoners van een wijk, inclusief jongeren, kunnen meepraten
over hun eigen woon- en leefomgeving.’ (Ministerie van VROM, 2009.)

22 Ze onderscheiden vijf onderzoekslijnen. Deze zijn achtereenvolgens: Vitaal
Nederland, Meedoen, Kaart van Nederland, Talentvol en Nederland in beeld.
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Het ministerie van VROM benadrukt dat de directe woonomgeving moet
uitnodigen tot sport en bewegen door zowel de aanwezigheid van sportaccommodaties, speelplekken en informele ruimte waar bewogen kan worden
(fysieke component), als door het activiteitenaanbod en het bevorderen van
de participatie van burgers (sociale component). De inrichting van de
omgeving heeft een aanzienlijke invloed op het beweeggedrag van individuen.
‘Net als bij veel moderne kantoorgebouwen waarin de gebruiksruimtes bijna
organisch rondom lift of roltrap zijn gebouwd, is veel moderne stedenbouw
ook min of meer gedrapeerd om de auto-infrastructuur. Dit heeft consequenties voor het gebruik van die omgeving. Daar waar het trapgebruik in
een kantoor achterwege blijft als de trap is ‘weggestopt’ in een hoekje,
blijkt ook wandelen en fietsen beperkt te blijven als er gemakkelijkere
alternatieven voorhanden zijn.’ (VROM; p.1)
Sportfaciliteiten en speelterreinen rondom scholen lijken ervoor te zorgen
dat kinderen meer bewegen (Stuij, Wisse, Van Mossel, Lucassen, & Van den
Dool, 2011). Dit is een hoopvol gegeven aangezien het aantal kinderen met
overgewicht en obesitas (zwaarlijvigheid) een toenemend probleem is.
Bewegingsarmoede en verkeerde eetgewoonten zijn de boosdoeners (TNO,
2010). TNO benoemt het ‘beweegvriendelijk’ (her)inrichten van stadswijken
als een van de belangrijkste middelen om kinderen meer te laten bewegen.
Onderzoek van TNO wijst verder uit dat het percentage te dikke kinderen in
stadswijken en onder allochtone, vooral Turkse en Marokkaanse, bevolkingsgroepen aanzienlijk hoger ligt dan het landelijk percentage. Ze adviseren
dat sportverenigingen moeten terugkeren in het straatbeeld van stadswijken. Door structureel en georganiseerd te sporten ontwikkelen kinderen een
actieve en gezonde levensstijl.
Het creëren van een beweegvriendelijke omgeving is een veelbelovende
strategie om lichamelijke activiteit te bevorderen, vanwege de veronderstelde blijvende invloed op de bevolking in plaats van een kortdurende

53

invloed op individuen. Bovendien kan het verbeteren van de beweegvriendelijkheid van de gebouwde omgeving invloed hebben op bevolkingsgroepen
die met andere strategieën moeilijk te bereiken zijn, zoals mensen met een
lage sociaaleconomische status of mensen die de Nederlandse taal niet
beheersen. (De Vries, 2009).
Aandacht voor voldoende groen is een ander thema dat het ministerie
van VROM naar voren brengt. De hoeveelheid groen in steden is de afgelopen
jaren afgenomen, zowel in kwantiteit als kwaliteit. Dit is zorgelijk, omdat uit
verschillende onderzoeken blijkt dat groen in de wijk van belang is voor de
gezondheid en sociale samenhang in de buurt. Wie in een groene wijk
woont, voelt zich beter en bezoekt minder vaak de huisarts. Uit onderzoek
blijkt dat een groene omgeving stress vermindert, tot bewegen uitnodigt en
tot het ontmoeten van buurtbewoners. (Van Wetten, 2010; p.5)

5.4 Vrienden ontmoeten elkaar op het plein
Uit onderzoek dat we hebben uitgevoerd bij bezoekers van pleinen (n=2.366)
in Rotterdamse woonwijken, blijkt dat verschillende soorten pleinen23 een
belangrijke buurtfunctie hebben. Pleinen hebben een echte buurtfunctie: de
ondervraagden bezoeken vooral pleinen in de buurt waar zij wonen en
hebben er veel contact met buurtgenoten.24 De pleinen veranderen gedurende de dag van karakter. In de ochtend komen er vooral veel oudere
buurtbewoners en lopen toevallige passanten langs, onderweg naar bijvoorbeeld een winkel of het werk. Als ’s middags de scholen uit zijn, veranderen
veel pleinen in een kinderspeelplaats. Kinderen sporten of spelen er en
kletsen met vrienden en vriendinnen. Ook zijn er op dat moment vaak
professionals op de pleinen die sport- en spelactiviteiten begeleiden. Later
op de middag wordt het plein overgenomen door jongeren tussen de 12 en 16
jaar en in de avond maken vooral jongeren van 16 jaar en ouder gebruik van
de pleinen. Jongens en mannen verblijven over het algemeen langer op de
pleinen dan meisjes en vrouwen. Jongens ondernemen er ook andere

23 We hebben in het onderzoek ‘De publieke waarde van pleinen’ onderscheid
gemaakt tussen sportpleinen, speelpleinen, overlooppleinen, uitrustpleinen en
multifunctionele pleinen.
24 Uit onderzoek van TNO blijkt tevens dat driekwart van de kinderen die gebruik
maken van zes door hun onderzochte playgrounds binnen een straal van 400
meter woont (Bakker et al., 2009).
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activiteiten dan meisjes. Zij gebruiken de pleinen hoofdzakelijk om er te
sporten, terwijl meisjes en volwassenen er vooral komen om te kijken naar
andere mensen (Boonstra, Hermens & Bakker, 2010). In hetzelfde onderzoek
vonden we dat sportpleinen zijn oververtegenwoordigd in Rotterdam: er zijn
veel pleinen met enkel een sportvoorzieningen en weinig pleinen met
speelplekken of verschillende soorten voorzieningen (en spelvoorzieningen,
scholen, winkels bij elkaar). Sportpleinen worden gebruikt door een homogene doelgroep, te weten jongens en jongemannen. Dat terwijl de combinatie van een sportplek met andere functies, zoals zitplekken, speelplekken
en bijvoorbeeld een eettentje, de kans op contacten tussen verschillende
soorten buurtbewoners vergroot (Boonstra & Hermens, 2009).
Goede sport- en spelvoorzieningen zijn nog geen garantie dat jeugdigen
hier ook gebruik van maken. Nash (1928, in Vermeulen 2010) onderscheidde
in het begin van de twintigste eeuw bijvoorbeeld al drie kenmerken van een
goede playground. Het moet een veilige plek zijn om te spelen, er moet een
goed programma van activiteiten zijn en getrainde begeleiders moeten de
activiteiten begeleiden. Een gericht programma is noodzakelijk, omdat
gebruikers die verschillende activiteiten ondernemen op de playground dan
met elkaar in contact kunnen komen. Dit is nog lang niet altijd vanzelfsprekend. De playgrounds van de Richard Krajicek Foundation worden vooral
gebruikt als gemeenschappelijk sportontmoetingspunt voor jongeren die
elkaar al kennen. Het lijkt er dus op dat ‘bonding relaties erg sterk aanwezig
zijn op de playgrounds, maar dat bridging relaties zich beperken tot de
playgrounds zelf, waar kinderen met anderen sporten.’ Uit het onderzoek
naar sociale contacten op de Richard Krajicek Playgrounds en Cruyff Courts
blijkt verder dat veel activiteiten die er plaatsvinden worden georganiseerd
door de gebruikers zelf en dat deze activiteiten soms sterk gaan over
insluiting en erbij horen (Vermeulen, 2010; Breedveld et al., 2009). Op de
Cruyff Courts blijven bestaande scheidslijnen tussen jongens en meisjes,
jong en oud, goede en slechte voetballers vaak bestaan. Dit komt mede
doordat het grootste deel van de activiteiten op de Cruyff Courts voetbalactiviteiten zijn. De Cruyff Courts worden overigens intensief gebruikt. Vooral
kinderen en jongeren uit de directe woonomgeving sporten er. Voor de
allochtone jeugd zijn de voetbalveldjes vaak een succesvol alternatief voor
het lidmaatschap van de voetbalvereniging. Verschillende groepen uit de
wijk komen er zo met elkaar in contact. Uit onderzoek van TNO op zes
playgrounds in aandachtswijken in Noord- en Zuid-Holland blijkt echter wel
dat Playgrounds nog beter benut zouden kunnen worden voor de overbrug-
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gende sociale contacten. Allochtone kinderen zijn oververtegenwoordigd ten
opzichte van autochtone kinderen en op de helft van de onderzochte pleinen
zijn meer jongens dan meisjes (Bakker et al., 2008).

5.5 Veiligheid sporten en spelen in de buurt
De discussie over de waarde van sport voor het vergroten van de leefbaarheid en sociale samenhang in wijken, bijvoorbeeld door het aanleggen van
sportveldjes en het organiseren van sport- en spelactiviteiten op buurtpleinen, is niet eenduidig positief. Soms is het glas halfvol en ligt de nadruk op
het bevorderen van zelfredzaamheid en bewonersparticipatie, bijvoorbeeld
door het onder toezicht van een sportbuurtwerker buiten laten spelen van
kinderen en jongeren uit de buurt. Soms is het glas halfleeg en staat de
overlast van voetballende (hang)jongeren centraal. Door het toenemende
politieke accent op veiligheid en het bestrijden van overlast in woonbuurten
worden spelende en sportende groepen jeugdigen sneller als overlast
ervaren. Boutellier en Boonstra hebben dit eerder omschreven als dat
Nederland lijdt aan collectieve pleinvrees (NRC, 12 januari 2010). Het gevolg
hiervan is soms een doorslaande regulering van de openbare ruimte: steeds
meer camera’s, toezichthouders en handhavers, en een steeds strengere
regelgeving. In Nederland zijn de afgelopen jaren ongeveer driehonderd
mosquito’s opgehangen die jongeren onder de 25 jaar (alleen zij kunnen ze
horen) met een hoog piepend geluid van een bepaalde plek moeten verjagen. In Amsterdam en Rotterdam zijn debatten gevoerd om het apparaat in
de ban te doen. In Amsterdam heeft het geleid tot een verbod. De stad ziet
de mosquito niet langer als een probaat middel om jongerenoverlast tegen
te gaan.

Sportpleinen: ontmoeting of overlastbestrijding?

Beleidsmakers proberen de veiligheid op openbare sportplekken te vergroten
en de overlast te beperken. Een specifiek voorbeeld vinden we in de wijk ’s
Gravenland in Capelle aan den IJssel. Na klachten van buurtbewoners
plaatste de gemeente twee zogeheten mosquito’s op het voor kinderen en
jongeren bestemde Cruyff Court. Inmiddels zijn de mosquito’s weggehaald,
en is er een net over het veld gespannen en een hoog hek geplaatst met een
deur die ’s avonds na 22.00 uur door een beveiligingsbureau op slot wordt
gedaan. Een ander en vergelijkbaar ´openbaar´ plein in de wijk Fascinatio
gaat na klachten van enkele omwonenden op dezelfde tijd op slot. Dergelijke
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ingrepen behoren volgens Oc en Tiesdell (1999), die vier manieren beschrijven waarop wordt geprobeerd de openbare ruimte veiliger te maken, tot de
fortress approach. We gaan hier uitgebreider op in, omdat op Nederlandse
speel- en sportpleinen alle vier manieren worden ingezet. Naast de fortress
approach onderscheiden Oc en Tiesdell de panoptic approach, de management approach en de people approach. We hebben deze vier benaderingen
in een tweedimensionaal model geplaatst, dat we hebben opgebouwd vanuit
een x- en y-as (zie figuur 3). Op de x-as bevindt zich een continuüm van
sociaal naar fysiek. Interventies zijn gericht op sociale interventies of
fysieke maatregelen. Soms zijn de ingrepen klein (plaatsen van bijvoorbeeld
bankjes), soms ingrijpend, bijvoorbeeld door het plaatsen van hekken. Het
effect van een sociale interventie hangt onder andere af van de duur en
intensiteit van de gekozen aanpak. Eén uur in de week sportbuurtwerk op
een plein levert een beperkt resultaat op. Op de y-as projecteren we een
continuüm van controleren en activeren. Controlerende aanpakken zijn
sturend, terwijl activerende benaderingen meer ruimte laten aan persoonlijk initiatief en spontaniteit.
Figuur 4

Vier aanpakken voor veiligheid in de openbare ruimte van Oc en Tiesdell
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De eerste twee benaderingen richten zich op het tegengaan van onveiligheid
door fysieke maatregelen te treffen of controle op gedrag te vergroten. Deze
aanpakken zijn gericht op het weren van ‘ongewenste’ pleinbezoekers. Bij
de fortress approach worden sportpleinen onbereikbaar of ontoegankelijk
gemaakt voor bepaalde groepen, bijvoorbeeld door het plaatsen van hekken
of muren. Door fysieke barrières dus, maar ook door strategieën van
uitsluiting zoals samenscholingsverboden, gebieds- of pleinontzeggingen. Een
nieuwe wet Maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast
biedt de burgemeester en de officier van justitie extra bevoegdheden om
overlast in de openbare ruimte tegen te gaan. De eerste krijgt de ‘bevelsbevoegdheid’ om een gebiedsverbod op te leggen dat kan worden aangevuld
met een meldingsplicht. Deze nieuwe wet is ontwikkeld naar Engels voorbeeld, waar ze dergelijke maatregelen al langer kennen. Daar vallen ze
onder de Anti-Social Behaviour Orders (ASBO’s). Deze zogenaamde ASBO’s
zijn bedoeld om overlastgevende jongerengroepen stevig aan te pakken.
Volgens Van Stokkom (2009) wordt in Nederland onterecht aangenomen dat
de Engelse ASBO’s vruchten afwerpen. Hij stelt dat veel partijen in Engeland
deze civiele procedure opvatten als een oneigenlijke manier om gedrag te
criminaliseren. Het schenden van ASBO-bepalingen geldt namelijk als een
strafbaar feit. Er kunnen stevige straffen worden opgelegd tot maximaal vijf
jaar gevangenisstraf voor een volwassene en twee jaar voor een minderjarige. Uit Engels onderzoek komt naar voren dat het wegsturen van jongeren
vaak weinig oplost. De overlast verplaatst zich. Verder blijkt dat de ASBOmaatregelen in Engeland er niet aan bijdragen dat volwassenen in kansarme
wijken na het uitvaardigen van gebiedsverboden meer toezicht gaan uitoefenen. Daarnaast nemen spanningen tussen ouders en jeugdigen eerder toe
dan af. ‘Wanneer jeugdigen een straat- of uitgaansverbod is opgelegd,
verlegt de machtsstrijd zich in zekere zin naar het gezin en mogelijk naar
scholen’, aldus Van Stokkom (2010).
Politiecontroles en cameratoezicht zijn voorbeelden van interventies
binnen de panoptische benadering. Deze manier van het vergroten van de
veiligheid, waarbij het vooral gaat om controle van gedrag, is populair in
veel Nederlandse gemeenten. In Rotterdam bijvoorbeeld, hingen eind 2009
op 37 pleinen camera’s en geldt voor de hele stad een samenscholingsverbod
voor meer dan twee personen, die worden gehandhaafd met politiecontroles.
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Activeren
De andere twee benaderingen hebben een menselijke of participatieve
benadering en passen daarom goed bij de Wmo. Bij de management approach staat het managen van gedrag in de publieke ruimte centraal,
bijvoorbeeld door het expliciteren van regels. Het bord met de veertien
regels van Johan Cruijff, dat hangt bij ieder Cruyff Court, is hier een
voorbeeld van. In Rotterdam hangen er op pleinen, maar vooral in straten,
zogenaamde ‘straatregels’. Dit zijn regels, of beter gezegd omgangsvormen,
die bewoners met elkaar hebben afgesproken. Het zijn geboden – in tegenstelling tot verboden – over wat burgers belangrijk vinden. Denk aan regels
als ‘in deze straat zeggen wij elkaar gedag’, ‘we houden rekening met
elkaar’, ‘na 22.00 uur zorgen we dat het rustig is op het plein’, ‘we ruimen
onze eigen rommel op’. Ook de inzet van sociale professionals op pleinen,
zoals medewerkers van Thuis Op Straat of ambulante jongerenwerkers,
vallen onder deze benadering. De werkers spreken pleingebruikers aan op
hun gedrag en dragen eraan bij dat op de pleinen niet het recht van de
sterkste geld, maar dat jong en oud, meisjes en jongens gezamenlijk van
dezelfde ruimte gebruik kunnen maken.
De people approach tot slot gaat om het stimuleren van gebruik en de
aanwezigheid van mensen. Dit heeft zowel een sociale als een fysieke
dimensie. Bij de sociale dimensie gaat het vooral om het faciliteren en
organiseren van activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn activiteiten op
buurtpleinen zoals van het stedelijke programma’s Mensen Maken de Stad,
Opzoomeren of Thuis Op Straat (TOS) in grote steden als Rotterdam. De
fysieke dimensie gaat om het gebruiksvriendelijk en toegankelijk inrichten
van de openbare ruimte: pleinen, sportvoorzieningen en speelplaatsen.
Sommige Nederlandse gemeenten zetten sterk in op de fortress en de
panoptische benadering. Het is echter te betwijfelen of dit sportpleinen ook
daadwerkelijk veiliger maakt. Het nadeel van deze benaderingen is dat ze in
eerste instantie wel zorgen voor meer veiligheid, maar tegelijkertijd bij
anderen een gevoel van uitsluiting en onveiligheid veroorzaken. Ook
Carmona et al. (2003) spreken de voorkeur uit voor de regulerende en
menselijke benadering, omdat die uiteindelijk meer uitzicht bieden op
duurzame en positieve oplossingen.
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Sociale interventies in de buurt

Binnen de people apporach en de management approach hebben sportleiders
een belangrijke rol. Zij hebben als taak de organisatie van activiteiten en het
bijsturen van sociale interacties op de pleinen. Uit onderzoek naar twee
bekende sportpleinen, de Krajicek Playgrounds en de Cruyff Courts, maar
ook uit onderzoek naar Thuis Op Straat, blijkt dat sportleiders en sportbuurtwerkers een faciliterende en opvoedende rol hebben op het plein (Vermeulen, 2010; Breedveld, et al., 2009; Boonstra et al. 2009). Zij zorgen ervoor
dat jongeren zich aan de regels houden en bieden kinderen/jongeren die
minder vaak sporten kansen toch mee te doen. Bijvoorbeeld door specifieke
begeleide activiteiten voor meisjes te organiseren. Daarnaast begeleiden zij
conflicten tussen verschillende bezoekers van de pleinen en tussen verschillende groepen buurtbewoners, en zijn zij belangrijk voor het stimuleren van
doorstroom van kinderen naar reguliere sportverenigingen. Sportleiders
hebben daarnaast een signaleringsfunctie. Zij kunnen problemen herkennen
in de thuissituatie van jongeren en deze signalen doorgeven aan andere
organisaties als het jongerenwerk of scholen25 (Vermeulen, 2010). Ondanks
de belangrijke rol die wordt toegedicht aan sport –en spelleiding, benadrukken meerdere onderzoekers dat buurtbewoners, jongeren en kinderen uit de
buurt wel het gevoel moeten hebben dat het plein van hen is. Zij moeten
trots zijn op het plein (Vermeulen, 2010).
Welzijnsorganisatie Thuis Op Straat (TOS) doet dit door jongeren uit de
wijk te werven als sport- en spelleiders. Zij zijn het goede voorbeeld voor de
jongeren en kinderen in de wijk en beheersen de ‘taal van de straat’. Een
bijeffect is dat de jongeren door deze bijbanen meer gestimuleerd worden
hun opleiding succesvol af te ronden en/of een vervolgopleiding te gaan doen
(Boonstra & Van Wonderen, 2009). De TOS aanpak richt zich op beschermende factoren voor gedrag van kinderen zoals die ook zijn terug te vinden
binnen de Communities that Care sociale ontwikkelingsstrategie. Dat zijn
achtereenvolgens:
1. gezonde opvattingen en duidelijke normen;
2. binding;
3. erkenning;
4. kansen;
5. vaardigheden.

25 Zie ook Hoofdstuk sport en preventie.
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We hebben eerder gekeken hoe TOS in de openbare ruimte preventief en
samen met bewoners en professionele instellingen werkt aan het vergroten
van de sociale veiligheid, leefbaarheid en het (speel) klimaat in de buitenruimte. TOS is een buurtgerichte interventie met een groot bereik onder
jongens en meisjes tussen 6 en 19 jaar, vaak van allochtone herkomst. Onder
leiding van professionele jongerenwerkers wordt een gericht aanbod van
sport-, spel- en culturele activiteiten georganiseerd, op vaste tijden en het
hele jaar door. Gemiddeld worden jaarlijks vele duizenden ‘kindcontacten’
gerealiseerd tijdens meer dan twaalfduizend activiteiten. Om dit te bereiken
werkt TOS samen met diverse organisaties waaronder scholen, speeltuinen,
politie, jongerenwerk, bewonersorganisaties, gemeentelijke diensten,
evenals met de bewoners en jongeren in de wijken. TOS start in wijken waar
het speel- en veiligheidsklimaat onder druk staat en richt zich op het
scheppen van een duidelijk (gedragsregels, normen), fatsoenlijk en sociaalemotioneel veilig klimaat op pleinen en straten. De nadruk ligt op veiligheid,
plezier en het belonen van positief gedrag, maar ook op respect en het
houden aan gedragsregels. Deze houding zien we terug in het professionele
handelen van de werkers. Zij zien zichzelf als medeopvoeder. Het gaat om
het bereiken en ondersteunen van kinderen, alsook om het realiseren van
gedragsverandering bij kinderen.
Uit het onderzoek naar TOS blijkt dat dergelijke sociale interventies in
de openbare ruimte een belangrijke rol (kunnen) spelen in het vergroten van
sociale veiligheid en leefbaarheid in buurten. Daarnaast bevordert deze
manier van werken bewonersparticipatie, het verbeteren van straat- en
pleingedrag van kinderen en jongeren en het tegengaan van interetnische en
intergenerationele spanningen. De effecten zijn vooral zichtbaar in het
gedrag van kinderen, op het sociaal vertrouwen tussen bewoners en op de
sociale veiligheid in de buurt. Dit wordt bevestigd door het feit dat het
aantal kinderen dat durft buiten te spelen toeneemt. Een aanwezigheid van
minimaal drie keer in de week wordt als noodzakelijk gezien om invloed te
hebben op het gedrag. Een andere belangrijke voorwaarde om gedragsverandering te kunnen bewerkstelligen is dat er een vertrouwensrelatie is
tussen de kinderen, jongeren en de werkers. Het werken aan vertrouwen
kost tijd. Een belangrijke voorwaarde blijkt daarom te zijn dat jongerenwerkers voor langere tijd, meerdere jaren, op een plein aanwezig zijn om
positieve veranderingen bij kinderen en in de buurt te bestendigen. Daarbij
moeten ouders het vertrouwen krijgen dat hun kinderen veilig buiten
kunnen spelen, waardoor ook kinderen, en dan vooral meisjes, naar het
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plein komen die anders binnen zouden zitten. Als dit lukt, neemt in termen
van hoogleraar samenlevingsopbouw Talja Blokland de ‘publieke familiariteit’
rondom pleinen toe. Het wantrouwen van kinderen en hun ouders over het
gedrag van andere buurtbewoners neemt hiermee af.
Door de aanwezigheid van de sport- en spelactiviteiten onder begeleiding
van pleinprofessionals veranderen buurtpleinen van een onbetrouwbaar plein
met onduidelijke gedragsnormen, in een betrouwbaar en voorspelbaar plein
waar duidelijk is hoe kinderen en jongeren zich horen te gedragen. Pleinen
dienen zo als belangrijke ontmoetingsplek voor verschillende generaties
buurtbewoners en voor verschillende etnische groepen.
Om resultaatgericht aan de kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte
te werken via sport en spel heeft het Verwey-Jonker Instituut voor de
gemeente Rotterdam een ‘Sterrensyteem voor pleinen’ ontwikkeld. Deze
methodiek blijkt succesvol in het zichtbaar maken van de opbrengsten van
sociale interventies en samenwerkingsovereenkomsten tussen coalities in de
buurt (welzijn, politie, scholen, bewoners, beheer, corporatie). Thuis Op
Straat heeft op basis van een nulmeting activiteiten ontplooid op het Heiman
Dullaertplein in deelgemeente Delfshaven. In het Sterrensysteem onderscheiden we vijf dimensies die gezamenlijk de publieke waarde van het plein
weergeven. We onderscheiden: gebruik, inrichting, informele controle, sfeer
en interactie en veiligheid. In figuur 3 staat in de blauwe lijn de voormeting
weergegeven en in de rode lijn de nameting. In een periode van ongeveer
een half jaar zie je een positieve ontwikkeling op de dimensies gebruik en
informele controle en een daling op veiligheid. Inrichting en sfeer&interactie
zijn onveranderd. Met de deelgemeente en de politie zal Thuis Op Straat
nagaan hoe in gezamenlijkheid aan de veiligheid op en rondom het plein
gewerkt zal gaan worden.
Figuur 5
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Sterdiagram Heiman Dullaertplein Delfshaven: nul- en éénmeting
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5.6 Maatschappelijke sportverenigingen
In toenemende mate wordt van sportverenigingen verwacht dat ze een
maatschappelijke rol vervullen. Sportverenigingen staan hier niet afwijzend
tegenover. In Rotterdam worden de komende jaren dertig sportverenigingen
die zich inzetten voor de samenleving extra ondersteund. In Den Haag
probeert De Sportbank – een proeftuin van NOC*NSF – Nederlanders met
verschillende culturele achtergronden met elkaar te verbinden. Kleine clubs
worden daarbij ondersteund door de grotere verenigingen.26 De Sportbank
heeft de ambitie van de sportverenigingen het buurthuis van de toekomst te
maken. Eigenlijk dragen sportverenigingen per definitie bij aan maatschappelijke participatie en sociale samenhang. Het zijn ontmoetingsplekken waar
mensen met verschillende achtergronden (sociaal economisch, cultureel)
elkaar ontmoeten. Sportverenigingen organiseren activiteiten die interactie
tussen burgers stimuleren. Sommige sportverenigingen lijken op culturele
verenigingen waar religieuze en culturele feesten worden gevierd, verjaardagen worden gehouden en maatschappelijke thema’s worden besproken. Er
is wel een onderscheid te maken tussen sportverenigingen die zich vooral
richten op sportieve prestaties en verenigingen die zich daarnaast ook sterk
maken voor het bereiken van andere sociale doelen dan sportparticipatie.

26 Zie www.desportbank.nl.
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Steeds meer sportverenigingen zetten zich bijvoorbeeld in voor sociale
samenhang in wijken, gezondheid van burgers, participatie van buitengesloten groepen als jongeren met gedragsproblemen, re-integratie van werklozen
en het verbeteren van schoolprestaties van kinderen. V.V. De Meern en
Zwaluwen Utrecht 1911, de twee voetbalverenigingen die deelnemen aan het
eerder in dit hoofdstuk genoemde project Verbinden door voetbal, zijn
goede voorbeelden van maatschappelijk betrokken sportverenigingen. Zij
besteden bijvoorbeeld aandacht aan sportief gedrag en bieden scholieren de
mogelijkheid er hun maatschappelijke stage te volbrengen.
Uit onderzoek van het Mulier Instituut blijkt dat meer dan een kwart van
de Tilburgse sportverenigingen maatschappelijk zeer betrokken is (Van
Kalmthout & Van Lindert, 2009). In Rotterdam is één op de vier sportverenigingen inmiddels dusdanig professioneel dat zij zich intensief kan inzetten
voor maatschappelijke doelstellingen (Gemeente Rotterdam, 2009). Het
Mulier Instituut definieert een maatschappelijke sportvereniging als volgt:

Een sportvereniging die nevenactiviteiten organiseert voor niet-leden en
deelneemt aan gemeentelijke activiteiten voor specifieke doelgroepen als
jongeren met gedragsproblemen, mensen in een bepaalde wijk of groepen die
worden uitgesloten van sportdeelname (Van Kalmthout & Van Lindert,
2009).
Niet alle sportverenigingen hebben de middelen om activiteiten te
organiseren voor niet-leden. Uit onderzoek van de DSP-groep blijkt bijvoorbeeld dat hier geld en voldoende vrijwilligers voor nodig zijn. De onderzoekers concluderen daarnaast dat grote sportverenigingen meer maatschappelijk betrokken zijn dan kleine sportverenigingen (De Groot, 2008). Uit
hetzelfde onderzoek blijkt verder dat competitieve sportverenigingen zich
meer inzetten voor de maatschappij dan recreatieve sportverenigingen en
dat het percentage allochtone leden negatief samenhangt met maatschappelijke betrokkenheid van een sportvereniging. Van Kalmthout en Van Lindert
(2009) zien het organiseren van activiteiten voor groepen van buiten de
eigen vereniging. Maatschappelijk betrokken sportverenigingen lijken op een
aantal punten met elkaar overeen te komen: ze zijn zich bewust van hun
maatschappelijke rol, zetten zich in voor binding van de leden met de
vereniging en binding tussen leden, hebben een zogenoemde kartrekker of
kartrekkers die maatschappelijk betrokken zijn en ze maken gebruik van
verenigingsondersteuning zoals ondersteuning bij het werven van vrijwilligers
(De Groot, 2008). Van Kalmthout & Van Lindert (2009) onderscheiden
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dezelfde voorwaarden voor maatschappelijk betrokken sportverenigingen en
voegen daaraan toe dat er voldoende vrijwilligers aanwezig moeten zijn bij
de vereniging. Deze kenmerken gaan vooral op voor grote verenigingen.
Kleinere (categorale) sportverenigingen hebben echter ook een belangrijke
maatschappelijke en culturele functie. Voor veel leden van deze verenigingen is het sporten onder gelijkgestemden een belangrijke voorwaarde om
überhaupt te gaan sporten en zijn de contacten op die vereniging voor hen
van groot belang. Juist categorale sportverenigingen (denk aan Molukse,
Kaapverdiaanse of Marokkaanse sportverenigingen) fungeren voor leden en
hun directe sociale omgeving vaak als ontmoetingsplek voor culturele,
religieuze of familiaire bijeenkomsten. Verweel, Janssens, en Rocquet (2005)
concluderen bijvoorbeeld dat allochtone sporters die lid zijn van een categorale vereniging op die vereniging meer sociaal contact hebben dan allochtone sporters bij etnisch gemengde verenigingen. Het bestaan van allochtone clubs hoeft dus geen uiting te zijn van een maatschappelijk
isolement.27

5.7 Conclusie
Sportvoorzieningen in wijken en sportverenigingen - de hardware - bieden
mogelijkheden voor sociale ontmoetingen. Jongeren sporten op sportplekken in de wijk en ontmoeten er andere jongeren uit de buurt. Ze spreken er
af met vrienden om te sporten (Breedveld, et al., 2009; Vermeulen, 2010).
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat mede daarom sport zeker kan
bijdragen aan de sociale kwaliteit van wijken. Succesvolle interventies als de
Schoolsportvereniging en Thuis Op Straat laten bijvoorbeeld zien dat
structureel georganiseerde sportactiviteiten bijdragen aan meer en positieve sociale contacten en meer veiligheid in wijken en buurten. Ze zorgen
voor meer korte ontmoetingen evenals voor ontmoetingen met een structureel karakter. Sterke contacten – structurele contacten of vriendschappen -,
en zwakke contacten – mensen die elkaar herkennen van gezicht - maken de
wijk leefbaarder. Herkenning van anderen geeft mensen een gevoel van

27 De onderzoekers leggen in de discussie van hun artikel de vraag voor of in de
(vrijblijvende) sfeer van de vrije tijd het aspect van contacten met de eigen
groep of mensen met dezelfde achtergrond eigenlijk niet van veel groter belang is
dan contacten met anderen, en of een eenzijdige nadruk op etnisch
overbruggende contacten niet alleen maar leidt tot meer bonding.
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controle; zij herkennen de andere mensen in de buurt en hebben daardoor
een veilig gevoel. Dit staat zoals gezegd bekend als het concept publieke
familiariteit (vgl. Blokland, 2009).
Sportplekken in de openbare ruimte zorgen echter niet per definitie voor
positieve sociale contacten in buurten en wijken. Vaak gaat het op deze
pleinen namelijk om samenbindend sociaal kapitaal in plaats van om overbruggend sociaal kapitaal (vgl. Putnam, 2000). Sportplekken zijn bij uitstek
plekken waar sociale uitsluiting plaatsvindt. Vooral jongens maken er gebruik
van, verschillen tussen talentvolle en minder talentvolle sporters worden er
extra benadrukt, en vaak geldt er het recht van de sterkste (Vermeulen,
2010). Dit blijkt bijvoorbeeld ook uit het feit dat het karakter van pleinen
gedurende de dag verandert: ’s middags zijn er vooral kinderen en later op
de dag worden die ‘verdreven’ door de oudere jeugd (Boonstra, Hermens &
Bakker, 2010).
Positieve contacten in wijken – een belangrijke indicator van sociale
samenhang en leefbaarheid - nemen dus niet simpelweg toe door sportvoorzieningen aan te leggen in de wijk. Het is ten eerste van belang sportpleinen
te integreren in de wijk en ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk verschillende groepen wijkbewoners gebruikmaken van deze pleinen. Momenteel
zijn de sportpleinen daar te monofunctioneel voor: ze zijn vrijwel uitsluitend
gericht op jongens en mannen (Boonstra, Hermens & Bakker). De oorzaak
hiervan is niet zozeer het teveel aan jongeren, maar het gebrek aan andere
groepen op de pleinen. Voorzieningen die meisjes en volwassenen trekken,
kunnen ervoor zorgen dat verschillende groepen elkaar ontmoeten op het
sportplein. Sportvoorzieningen gecombineerd met speelplekken, bankjes,
groenvoorzieningen en bijvoorbeeld een eettentje of kiosk trekken meerdere
verschillende mensen. Groen in de wijk stimuleert mensen bovendien om
ook buiten de sport om meer te bewegen, door zich bijvoorbeeld met de
fiets of te voet te verplaatsen (Van Wetten, 2010). Het is dus van belang
groene en multifunctionele plekken te creëren.
Ten tweede is een positief buiten(speel)klimaat belangrijk. Het zorgt
ervoor dat kinderen en jongeren ook daadwerkelijk gebruikmaken van de
sportvoorzieningen in de wijk. Structureel georganiseerde en begeleide
sportactiviteiten vervullen hierbij een noodzakelijke rol. Het is belangrijk
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dat sociale professionals die sportactiviteiten organiseren zichtbaar zijn in
de buitenruimte van de wijk, herkenbaar zijn en op vaste tijden aanwezig
zijn. Zij moeten tevens langdurig aanwezig zijn in de wijken en activiteiten
moeten onderdeel uitmaken van een programmatische aanpak. Een lange
zittingstermijn van pleinprofessionals is een voorwaarde om een vertrouwensband op te kunnen bouwen met de doelgroep (kinderen, jongeren en
volwassenen), om gedragsverandering te bestendigen en contacten tussen
buurtbewoners te verbeteren. Goede voorbeelden van projecten zijn
Doelbewust uit Den Bosch en Thuis Op Straat.
Sociale veiligheid is naast positieve sociale contacten een ander belangrijk kenmerk van leefbare wijken. Te veel nadruk op veiligheid door bijvoorbeeld hekken om sportvoorzieningen die na een bepaalde tijd op slot gaan
of het ophangen van mosquito’s zorgen er echter voor dat ook positieve
groepen worden buitengesloten van sportparticipatie. De meer repressieve
benaderingen die Oc en Tiesdell (1999) de fortress benadering en panoctic
benadering noemen, kunnen daarom minder sportparticipatie en sociale
samenhang als gevolg hebben. Een beter alternatief is om door middel van
sportleiders activiteiten op de sportplekken te reguleren (regulation
benadering) en ervoor te zorgen dat alle groepen uit de wijk gebruik kunnen
maken van de sportplekken (people benadering).
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6

Sport en preventieve opvoedingsondersteuning
Steeds vaker worden sportprojecten ingezet om - preventief dan wel
repressief – gedrag van jongeren te verbeteren en criminaliteit te voorkomen. Prestatieveld 2 van de Wmo gaat over het bieden van op preventie
gerichte ondersteuning aan jongeren die opgroeien met problemen en aan
ouders die problemen hebben met opvoeden. In relatie tot sport gaat het
bijvoorbeeld om initiatieven waarbij sport wordt ingezet voor opvoedingondersteuning, of om problemen aan te pakken die samenhangen met een
verhoogd risico op schooluitval of criminaliteit. Denk hierbij aan gedragsproblemen zoals ADHD, autisme of depressie. In dit hoofdstuk gaan we in op de
mogelijkheden die sport biedt voor preventie. We beschrijven of en hoe
sport een middel kan zijn voor preventieve ondersteuning (zie schema 1) en
ondersteuning bij de opvoeding.
In de volgende paragraaf gaan we eerst in op de vraag of sport bijdraagt
aan de opvoeding van jeugdigen (in probleemsituaties). We analyseren of het
kan worden gebruikt als alternatief sociaal verband met positieve normen en
waarden. In paragraaf 4.2 beschrijven we verschillende factoren van de
sportcontext die bepalen of sport wel of niet een preventieve werking kan
hebben. Tot slot benoemen en beschrijven we, op basis van eigen onderzoek, een aantal succesvolle projecten uit de praktijk die sport aanbieden
bij jongeren in probleemsituaties.

6.1 Sport en socialisatie
Hirschi (1969) veronderstelt in de socialisatietheorie dat mensen normen en
waarden overnemen van de groepen waarmee zij omgaan. Jongeren die
omgaan met sociale groepen met positieve normen en waarden nemen deze,
zo luidt de theorie, over. Aan de andere kant kan het ook zijn dat jongeren
die omgaan met groepen waarbinnen ongewenst en/of crimineel gedrag de
norm is, zich aanpassen aan dit gedrag. Dit is wat politicoloog Putnam
‘negatief sociaal kapitaal’ noemt (Putnam, 2000).28 Sport draagt, net als
andere sociale omgevingen, niet per definitie bij aan positieve socialisatie
van jeugdigen en is ook niet in alle situaties een positieve vorm van opvoe-

28 In zijn boek Bowling Alone spreekt hij van the dark side of social capital.
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dingsondersteuning. In de sport kunnen jeugdigen ook negatieve normen en
waarden aanleren.
In de opinieliteratuur over de relatie tussen sport en geweld zijn de twee
bovengenoemde discoursen duidelijk van elkaar te onderscheiden. Enerzijds
is er de gedachte dat sport kan worden ingezet bij het tegengaan van geweld
door jeugdigen. Kinderen en jongeren leren door sport, actieve en passieve
deelname, op een positieve manier met elkaar omgaan. Daartegenover staat
echter de visie dat geweld een integraal onderdeel is van de sportwereld
(Gatz, Messner, & Ball-Rokeach, 2002; Boonstra, Veldboer & Duyvendak,
2003; Tiessen-Raaphorst, Lucassen, Van den Dool & Van Kalmthout, 2008).
Geweld in de topsport komt volgens Gatz, et al. (2002) niet zelden terug in
de media. Denk bijvoorbeeld aan grove overtredingen tijdens sportwedstrijden of supportersgeweld. Jeugdigen kunnen daardoor het beeld hebben dat
alles geoorloofd is om te winnen.29 In beleidsteksten staan de positieve
effecten van sportdeelname op kinderen en jongeren centraal.
Wetenschappelijk onderzoek naar de rol van sport bij socialisatie van
jeugdigen is schaars (Coalter, 2007). Het is van belang duidelijk te krijgen
wat werkt, op welke manier en in welke context. Anders gezegd is het de
vraag: wat leren jeugdigen (met problemen) in welk type sport en hoe kun je
dat beïnvloeden? Iedere sport heeft bijvoorbeeld zijn eigen regels en cultuur.
Daarom is de kans groot dat de opvoedingswaarde verschilt per sport. Zelfs
voor één type sport is het al niet mogelijk onderzoeksresultaten te generaliseren. Alle vechtsporten bijvoorbeeld hebben hun eigen karakter, normen en
waarden. De opvoedingswaarde van judo kun je niet vergelijken met die van
Thaiboxen. Hetzelfde geldt voor de plaats waar de sport plaatsvindt. Sport in
de wijk, op school of op de sportvereniging heeft te maken met een verschillende sociale context.
Sportdeelname en wat jeugdigen leren tijdens het sporten wordt ook
deels bepaald door sociale klasse en ouders en de manier waarop de
sportactiviteit wordt begeleid.30 Dat de context waarin sport plaatsvindt
belangrijk is voor de waarde die het kan hebben bij de opvoeding blijkt ook
uit verschillende andere studies (Cameron & MacDougall, 2000; Papacharisis,
29 Een recent voorbeeld zijn de grove overtredingen van Nigel de Jong. Jeugdigen
kunnen hem zien als een voorbeeld die alles doet om te winnen.
30 Later in dit hoofdstuk gaan we dieper in op de invloed van verschillende factoren
die de sportcontext bepalen en de invloed daarvan op de opvoeding van jeugdigen
met problemen.
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Goudas, Danish, & Theodorakis, 2005). Papacharisis et al. (2005) zijn
sceptisch over de waarde van sport als activiteit, en zien vooral een relatie
tussen de sportervaring en socialisatie en gedragsverandering van jeugdigen. Ze schrijven bijvoorbeeld:

‘…there is nothing about sport itself that is magical. …It is the experience of
sport that may facilitate this result.’
In paragraaf 4.2 gaan we verder in op het belang van de sportcontext voor
de inzet van sport bij de opvoeding van kinderen. In het vervolg van deze
paragraaf bespreken we wetenschappelijke literatuur over de preventieve
werking van sport.

6.2 Sport als vervangende activiteit voor probleemgedrag
Deelname aan sportactiviteiten kan volgens Schafer (1969) op vier manieren
een preventieve werking hebben op probleemgedrag en criminaliteit. Ten
eerste kan het verveling voorkomen. Uiteraard kunnen jongeren die sporten
toch probleemgedrag vertonen, maar de gedachte is dat ze op momenten
dat zij deelnemen aan een sportieve activiteit, geen overlast veroorzaken of
in de criminaliteit belanden. Ten tweede is de sport een alternatief sociaal
milieu met positieve normen en waarden. Via sport kunnen jongeren een
bepaalde status vergaren bij leeftijdsgenoten. Net als via criminaliteit, maar
dan in positieve zin. Jongeren die goed presteren op het sportveld hebben
aanzien binnen hun peergroep. Tot slot zorgen sport en criminaliteit allebei
voor een zekere spanning, een spanning die jeugdigen volgens Schafer nodig
hebben bij het volwassen worden. Krijgen zij die spanning via de sport, dan
zullen zij volgens deze theorie die spanning niet zoeken via criminaliteit, is
de opvatting. Deze vier mogelijke preventieve werkingen van sport gelden in
het bijzonder voor jongeren die opgroeien met problemen en jongeren die
een grotere kans hebben in aanraking te komen met een crimineel milieu.
Laureus,31 een Britse organisatie die sport inzet voor het bereiken van
sociale doelen, gebruikt de twee laatstgenoemde gedachten bij haar
sportprojecten. Uit hun onderzoek blijkt dat criminele jongeren de gangs
waar zij deel van uitmaken zien als een groep goede vrienden die elkaar
steun bieden en die er voor elkaar zijn. Door zogenoemde sport gangs te
31 www.laureus.nl
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organiseren proberen zij alternatieven te bieden voor deze criminele
groepen of groepen hangjongeren.

6.3 Indirecte invloed van sport op gedrag
Naast het veronderstelde directe verband tussen sport en gedragsverandering, is er in de onderzoeksliteratuur ook aandacht voor enkele indirecte
verbanden. Sport zou het zelfbeeld en zelfvertrouwen van jeugdigen positief
beïnvloeden. Zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld worden gezien als
kenmerken die een positieve invloed hebben op prosociaal gedrag. Door te
sporten krijg je een groter gevoel van controle over externe factoren.
Teamsporten en individuele sporten blijken hierbij verschillend te werken.
Individuele sporten zorgen voor meer gevoel van controle op zaken in de
persoonlijke sfeer en teamsporten voor meer gevoel van controle op de
sociale relaties die mensen hebben, de inter-persoonlijke sfeer (Nichols,
1997). Als jongeren tijdens het sporten positieve opmerkingen krijgen van
vrienden of vriendinnen is deze samenhang sterker (Daniels & Leaper, 2006).
Bovenstaande onderzoeksresultaten zijn van extra belang voor jongeren
met problemen. Die groep heeft preventieve ondersteuning in de opvoeding
namelijk het meest nodig. Jongeren in achterstandssituaties zijn echter
minder vaak lid van sportverenigingen.32 Daarnaast is er nog een andere
groep, en wel jongeren met gedragsproblemen. Jongeren met externaliserende gedragsproblemen – gedrag waar anderen last van hebben - sporten
niet minder vaak dan jongeren zonder gedragproblemen. Jongeren met
internaliserende, ofwel emotionele, problemen sporten wel minder vaak en
zijn minder vaak lid van een sportvereniging dan jongeren zonder emotionele
problemen (Breedveld et al., 2010).
Van sportbeoefening wordt ook een positief effect verwacht op de
psyche van de mens. Uit onderzoek van het Trimbos-instituut blijkt dat
mensen die tot drie uur per week sporten, vijftig procent minder kans
hebben op het ontwikkelen van een psychische stoornis dan mensen die niet
sporten. Mensen die sporten hebben minder vaak psychische stoornissen als
depressies, fobieën, andere angststoornissen en alcoholverslaving, dan
mensen die niet sporten. Ook ontwikkelen mensen die sporten minder vaak
voor het eerst in hun leven een depressie, fobie, andere angststoornis of

32 Zie Hoofdstuk 3.
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drugsverslaving. Naast een kleinere kans op het ontwikkelen van een
psychische stoornis draagt sporten bij aan een sneller herstel. Als mensen
met een psychische stoornis sporten is de kans dat zij na drie jaar zijn
hersteld anderhalf keer groter dan wanneer zij niet sporten (De Graaf, Ten
Have & Van Dorsselaer, 2010).
Of sporten een positief effect heeft op het emotioneel en sociaal
welbevinden van jeugdigen blijft een gecompliceerde vraag. In een recent
proefschrift vindt Van der AA (2011) op basis van een sterk onderzoekdesign
bijvoorbeeld dat sporten geen direct effect heeft op het welbevinden van
jongeren. Voor tweelingen waarvan de een intensiever sport dan de ander
vindt Van der AA geen verschillen in mate van sociaal welbevinden en
internaliserende gedragsproblemen. Er bestaat weliswaar een samenhang
tussen meer sporten en een hoger sociaal welbevinden en minder internaliserende gedragsproblemen. Maar uit verdiepende analyses blijkt dat
bepaalde genetische factoren die zorgen voor een hoog sociaal welbevinden
en minder internaliserende gedragsproblemen tegelijkertijd zorgen voor
meer intensief sportgedrag. De conclusie dat sport niet bijdraagt aan
preventieve ondersteuning is hier echter een brug te ver. Wel kunnen we op
basis van het onderzoek van Van der AA stellen dat het niet de sport zelf is
die een preventieve werking heeft. Het is eerder wat Fred Coalter (2007)
benoemt als de sociale context van de sportactiviteit. Bij sportactiviteiten
moet volgens Papacharisis et al. (2005) daarom de nadruk liggen op het
aanleren van vaardigheden die ook zinvol zijn buiten de sport. Als voorbeelden van vaardigheden die terugkomen binnen en buiten de sport noemen zij
het stellen van doelen, problemen oplossen en positief denken.

6.4 De sportcontext
De mate waarin sport een preventieve werking heeft bij jongeren met
problemen en de mate waarin het ondersteuning biedt bij de opvoeding is
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afhankelijk van de context waarin sportactiviteiten plaatsvinden (Cameron &
MacDougall, 2000; Paparcharisis et al., 2005, Breedveld, 2010). Op basis van
de in paragraaf 5.1 besproken literatuur kunnen we twee factoren van de
sportcontext benoemen die van invloed zijn op wat jeugdigen kunnen leren
in de sport. Ten eerste blijken de medesporters belangrijk te zijn. Positieve
normen en waarden onder de deelnemers hebben een positieve invloed op
de normen en waarden van de sportende individuen. Daarnaast vervullen
medesporters een belangrijke rol in het wel of niet verbeteren van zelfvertrouwen. Een tweede factor die naar voren kwam in de vorige paragraaf is
dat het belangrijk is in de sportactiviteit aandacht te besteden aan vaardigheden die ook van pas komen buiten de sport. In dit hoofdstuk voegen we
daar nog drie belangrijke contextfactoren aan toe: het sociale verband
waarin de sportactiviteit plaatsvindt, de rol van sportleiders en het type
sport.

Sociale verband

Cameron en MacDougall (2000) onderscheiden vier typen sportprogramma’s
om crimineel gedrag van jongeren tegen te gaan. In alle vier de typen ligt in
de activiteit zelf de nadruk op vaardigheden die bruikbaar zijn buiten de
sport. Het eerste type is, zoals Cameron en MacDougall het noemen, het
ontwikkelingsgerichte programma waarbij de focus ligt op het bijbrengen van
specifieke vaardigheden.33 Situationele programma’s proberen probleemjongeren een eigen plek in de wijk te geven die echt van hen is. Nederlandse
voorbeelden hiervan zijn sportpleintjes zoals de Cruyff Courts en de Krajicek
Playgrounds. Dit lijkt vandalisme tegen te gaan, doordat deelnemers hun
eigen plek schoon en netjes willen houden. In het derde type, zogenaamde
wijkgerichte programma’s, leren deelnemers via de inzet van rolmodellen
vaardigheden die ze in de sport, maar ook op school kunnen gebruiken. De
belangrijkste conclusie van Cameron en MacDougall is dat sport- en beweegprogramma’s alleen een preventieve werking kunnen hebben als zij gekoppeld zijn aan andere sectoren. Ook uit Nederlandse projecten blijkt dit een
belangrijke succesfactor van de sportcontext. Doelbewust is, in termen van
Cameron en MacDougall, een voorbeeld van een wijkgericht programma. Een
succesfactor van dit programma is de samenwerking tussen de sportleiders
en jongerenwerkers. De sportwerkers verzorgen de sportactiviteiten, terwijl
de jongerenwerkers opvoedingsondersteuning bieden binnen het project. Ze
33 Bijvoorbeeld samenwerken of omgaan met kritiek. Een Nederlands voorbeeld
hiervan is BUSOVA (zie paragraaf 5.5).
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organiseren zogenoemde ‘wedstrijdbesprekingen’ voor de activiteiten
waarin ze het sociale gedrag en ontwikkelingen in de maatschappij bespreken met de deelnemende jongeren. Tegelijkertijd communiceren zij met
school en andere organisaties over het gedrag van de jeugdigen tijdens de
sportactiviteiten in de wijk.

Sportleiders

Bij wijkgerichte sportprogramma’s als Doelbewust hebben begeleiders een
belangrijke rol. Vooral de communicatieve en rationele vaardigheden van
sporttrainers zijn belangrijk (Rutten, 2007). Uit praktijkonderzoek naar de
Britse sportprojecten Positive Futures blijkt dat sportleiders, om gedragsverandering te bewerkstelligen, zowel een vriendschapsrelatie moeten opbouwen met deelnemers als formele eigenschappen moeten hebben (Team-up
for Youth, 2009). Factoren van vriendschapsrelaties zijn bijvoorbeeld het
tonen van interesse in de deelnemers, bezorgdheid tonen om de toekomst
van de deelnemers, warmte en humor, en wederzijds vertrouwen en respect
tussen de sportleider en de deelnemende jongeren. Standvastigheid,
betrouwbaarheid, grenzen bewaken, regels handhaven en ontwikkelbare
doelen stellen voor de deelnemers zijn voorbeelden van formele eigenschappen.
In Nederland zijn er steeds vaker projecten waarbij jongeren uit de wijk
helpen bij de organisatie. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij Thuis Op Straat, waar
jongeren van de straat een bijbaantje kunnen krijgen. Het zijn de ‘jongeren
van de straat’ die verantwoordelijk worden gemaakt voor de organisatie en
begeleiding van de sport- en spelactiviteiten. Begeleiding door mensen met
dezelfde achtergrond als de deelnemers is een belangrijke succesfactor voor
de preventieve werking van sport (Nichols, 1997). Deze ‘hangjongeren’ of
‘ex-probleemjongeren’ fungeren als rolmodel en begrijpen de lokale context
en achtergrond van de jongeren. Voor hen is het bovendien eenvoudiger om
contact te leggen met bepaalde groepen jongeren en een vertrouwensband
met hen op te bouwen dan voor buitenstaanders (Laureus, 2009).
De inzet van sport als middel voor vroegtijdige interventie stelt in de
meeste gevallen hoge eisen aan trainers en begeleiders. Het inzetten van
professionals op sportverenigingen zien we om deze reden als kans om sport
meer in te zetten als vroegtijdige interventie. Voor sportstimulering van
jeugdigen met gedragsproblemen gaat het vooral om informatie over en
expertise in het omgaan met deze groep. Deze sociaalagogische kennis is te
weinig aanwezig bij trainers op sportclubs. Door goede samenwerking tussen
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de sectoren onderwijs, sport en welzijn kan aan deze kennislacune gewerkt
worden. Als sport nadrukkelijk wordt ingezet als ongerichte of gerichte
vroegtijdige interventie stelt het hogere eisen aan de trainers en begeleiders. Zij zijn dan in feite medehulpverlener. Sport is in deze projecten een
middel om gericht aan gedragsverandering en competenties van deelnemers
te werken. Dit vraagt om deskundigheidsbevordering en samenwerking met
specialisten op het terrein van sociale psychologie, gedragswetenschappen of
bijvoorbeeld sociaalpedagogische processen.

Type sport

Verschillende sporten kunnen uiteenlopende effecten hebben op het gedrag
van jongeren. Dat heeft enerzijds te maken met de specifieke kenmerken
van verschillende sporten en anderzijds met het type mensen dat deelneemt
aan bepaalde sporten. In de lagere sociaaleconomische klassen worden
kracht en agressie vaker gezien als een belangrijk en waardevol kenmerk van
mannelijkheid dan in de hogere sociaaleconomische klassen. In Nederland
kiezen de hoger opgeleiden voor de wat duurdere sporten zoals hockey of
golf en de lager opgeleiden voor bijvoorbeeld voetbal of vechtsporten. Bij
bepaalde vechtsporten leren deelnemers agressie te gebruiken en het is nog
maar de vraag hoe zij hiermee omgaan. Worden zij door de sport gedisciplineerd of leren zij problemen op te lossen met agressie, ook buiten de sport?
(Theeboom, 2002.) In Oosterse vechtsporten ligt meer nadruk op discipline,
terwijl bij sport als boksen of freefighting agressie wordt benadrukt. Uit
Noors onderzoek blijkt dat deelname aan de specifieke kracht– en vechtsporten boksen, worstelen, gewichtheffen en martial arts zorgt voor meer
antisociaal en gewelddadig gedrag bij jongeren (Endresen en Olweus, 2005).
34
De vier onderzochte sporten staan bekend om de nadruk op machogedrag,
hardheid en doeltreffendheid en hebben weinig te maken met een traditionele benadering. Elling en Wisse (2010) vinden echter een ander verband. Uit
hun studie in de Nederlandse context blijkt dat naarmate jongeren langer
34 Longitudinaal onderzoek onder jongeren tussen de 11 en 13 jaar in Noorwegen
(N=477). De jongeren zijn drie jaar gevolgd. De onderzoekers vinden twee
verbanden: jongeren die doen aan vecht-/krachtsporten vertonen meer
antisociaal gedrag (gewelddadig gedrag en antisociaal gedrag zonder geweld) dan
jongeren die dit niet doen, en jongeren die tijdens de eerste meting nog niet aan
vecht-/krachtsport deden en tijdens de derde meting wel, vertonen een duidelijke
toename in antisociaal gedrag (gewelddadig gedrag en antisociaal gedrag zonder
geweld).
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deelnemen aan vechtsporten, zij vechten op straat minder normaal gaan
vinden. Dit heeft de onderzoeker vergeleken met sportdeelname in het
algemeen. Daaruit bleek dat de duur van deelname aan andere sporten dan
vechtsporten niet zorgt voor minder agressietolerantie. Elling concludeert
op basis van kwantitatieve en kwalitatieve data dat vooral voor jongeren
met problemen vechtsportdeelname bijdraagt aan meer weerbaarheid en
discipline. Daarbij benadrukt zij wel dat deze effecten afhankelijk zijn van
de inzet van trainers, vooral als het gaat om het creëren van een positief
pedagogisch klimaat.35
Het onderscheid tussen individueel sporten en sporten in teamverband is
relevant voor jeugdigen met gedragsproblemen. Voor deze groep is het van
belang een sport te selecteren die past bij de kwaliteiten van het kind.
Jeugdigen met ADHD ondervinden in algemene zin bijvoorbeeld meer
positieve ervaringen tijdens individueel sporten dan tijdens het sporten in
een team, omdat zij ongepast gedrag kunnen laten zien. Hetzelfde geldt
voor kinderen met ODD/CD (Oppositional Defiant Disorder/Conduct Disorders). Sommige jeugdigen met gedragsproblemen zijn beter op hun plaats
bij een teamsport, andere gedijen beter bij een individuele sport. Bij een
individuele sport als atletiek of bijvoorbeeld judo is vaak meer ruimte voor
individuele begeleiding. Individuele sporten zijn weer minder geschikt voor
sociaal angstige kinderen. In het algemeen geldt dat het belangrijk is om
aan te sluiten bij de intrinsieke motivatie van jeugdigen om te sporten. De
aard van de problematiek leidt ertoe dat sportbeoefening soms goed
mogelijk is binnen een reguliere setting, maar dat er soms ook behoefte is
aan aparte sportbeoefening. Voor kinderen met vrij forse gedragsproblematiek kan dat soms zelfs de enige mogelijkheid zijn om te sporten.
Voor de preventieve werking van sport is zoals gezegd ook het sociale
verband waarin de sport plaatsvindt van belang. In de volgende paragraaf
gaan we daar verder op in. Per sociaal verband beschrijven we enkele
succesvolle voorbeelden uit de Nederlandse praktijk.

35 De vraag die Theeboom stelt is dus nog steeds relevant. Leren jongeren door
vechtsporten te vechten of niet te vechten? Om jongeren te leren niet te vechten
is een goede begeleiding van jonge vechtsporters en de juiste benadering van
groot belang. Vooral ook omdat dit type sporten een grote aantrekkingskracht
heeft op maatschappelijk kwetsbare jongeren. Tegelijkertijd is het dus een
vindplaats van de groep voor wie preventieve ondersteuning van het grootste
belang is.
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6.5 Sport als preventieve interventie voor jeugdigen met gedragsproblemen
In 2010 hebben we in opdracht van het ministerie van VWS, OCW en Jeugd
en Gezin onderzoek gedaan naar sport als preventieve interventie voor
jeugdigen met een gedragsprobleem. Bij jeugdigen met gedragsproblemen
blijft de sportparticipatie namelijk achter (Breedveld, 2003; Breedveld et
al., 2010). Ongeveer 800.000 jeugdigen hebben te maken met een gedragsprobleem of gedragsstoornis. Uit ons onderzoek komt naar voren dat er
zowel binnen het onderwijs als bij sportaanbieders te weinig kennis en
expertise is om deze groepen aan het bewegen en sporten te krijgen. Landelijke partijen erkennen het belang van het actief bewegen op school of
sporten bij een lokale sportaanbieder wel. De praktijk is echter dat het
vooralsnog blijft bij tijdelijke lokaal of regionaal georiënteerde sportstimuleringsprojecten. Enkele projecten (Special Heroes en de Schoolsportvereniging) staan op het punt om ook landelijk georganiseerd te worden. De
nadruk bij deze projecten ligt op het verhogen van de sportdeelname van
deze groep. Het is ons duidelijk geworden dat we vooral veel weten over hoe
je deze jeugdigen aan het sporten kan krijgen, mee kan laten doen. Over
hoe we sport precies in kunnen zetten als vroegtijdige interventie is nog
veel minder bekend. Sport als vroegtijdige interventie zit nog in de ontwikkelingsfase. Een beperkt aantal projecten werkt gericht – met een handelingsplan - aan gedragsverandering bij jeugdigen met behulp van sport.
Om jeugdigen met gedragsproblemen ‘zo gewoon’ mogelijk te laten
sporten en hier in fysieke, mentale en preventieve zin profijt van te laten
hebben, hebben we in het rapport ‘Sporten, geen probleem’ vier stappen
onderscheiden.
De eerste stap is gericht op het vergroten van de aandacht voor sport en
de bewustwording van de meerwaarde van bewegings- en sportdeelname
voor jeugdigen met gedragsproblemen (aandacht).
●● Bij stap 2 staat het vergroten van de sportparticipatie van jeugdigen met
gedragsproblemen centraal (meedoen).
●● Stap 3 benadrukt het belang van goede en deskundige begeleiding om
een veilige context met de nadruk op positieve sportervaringen bij de
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sporters te realiseren. Vakleerkrachten en sportaanbieders moeten in
staat zijn om met kinderen en jongeren met een gedragsstoornis om te
gaan (deskundigheid).
●● Bij stap 4 staat de vraag centraal op welke manier we door sport gericht
aan gedragsverandering van jeugdigen met gedragsproblemen kunnen
werken. Het gaat om het ontwikkelen en onderzoeken van succesvolle
projecten die ongericht of gericht via een persoonlijk handelingsplan
succesvol zijn (handelingsplan).
Op basis van ons onderzoek (Boonstra, Gilsing, Hermens & Marissing, 2010)
en andere genoemde bronnen, concluderen we dat sport in een aantal
situaties en onder bepaalde omstandigheden als vroegtijdige interventie
ingezet zou kunnen worden. Sport kan gedragsverandering beogen, of
competenties trachten te versterken. Of deze effecten daadwerkelijk
bereikt worden, is niet altijd duidelijk. Goede voorbeelden zijn de projecten
Sport-it in Amsterdam en BUSOVA in Zwolle. In beide projecten werken ze
met een persoonlijk behandelingsplan gerichte aan gedragsverbetering van
deelnemers.

Sport-it

Sport-it is een project voor jongeren tussen de 15 en 23 jaar van de laagste
niveaus vmbo. Sport-it is een nieuwe werkwijze die gebaseerd is op de
succesvol gebleken methodiek van de cultuureducatietrajecten (CATch) en
werkt in drie fasen. Fase 1 bestaat uit het werven van deelnemers, het
plaatsen van jongeren en een oriëntatie op de mogelijkheden die Sport-it
biedt aan individuele jongeren. Deze fase duurt maximaal twee maanden en
wordt afgesloten met een trajectplan. In de tweede fase staat door oefenen
en verdiepen het verbeteren van competenties centraal. Als het goed is
hebben deelnemende jongeren na afloop van deze fase een keuze gemaakt
voor een opleiding of een baan, of wordt de bestaande opleiding voortgezet.
Fase 2 duurt maximaal vier maanden en wordt afgerond met een (publieks)
demonstratie van de geleerde sportieve vaardigheden. In fase 3 worden
chool of opleiding gecombineerd met sportieve activiteiten. Deze laatste
fase duurt drie of zes maanden.
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Busova

Busova staat voor Buitensport sociale vaardigheidstraining. Het is een
methodiek waarin buitensportactiviteiten worden ingezet in een vaardigheidstraining voor jongeren met gedragsproblemen of sociaal-emotionele
problematiek. Busova is sinds september 2007 uitgevoerd met vier groepen
van in totaal 36 jongeren van orthopedagogisch-didactisch centrum Het
Lumeijn in Zwolle. Het Lumeijn biedt onderwijs en ondersteuning aan
leerlingen in het voortgezet onderwijs die tijdelijk meer ondersteuning nodig
hebben om voortgang in hun onderwijsloopbaan te houden. De ondersteuning bestaat onder meer uit sociale vaardigheidstraining, faalangstreductietraining en hulp bij agressieregulatie. Trainers zijn psychomotorisch therapeuten, sociaalpedagogisch hulpverleners met kennis en deskundigheid van
buitensportactiviteiten, of docenten Lichamelijke Opvoeding met kennis en
inzicht in sociaalagogische processen. In 2010 begint de afdeling Onderwijshulpverlening van Stichting Stade met een training in Utrecht.

6.6 Preventieve opvoedondersteuning via
sport in drie sociale verbanden
Sportprogramma’s die preventieve ondersteuning kunnen bieden aan
jongeren met problemen vinden meestal plaats in drie verschillende sociale
verbanden: de buurt, de sportvereniging en de school. In de volgende
paragrafen bespreken we per sociaal verband kort de stand van zaken in de
wetenschappelijke studies over de relatie tussen sport en preventie voor
jongeren met problemen. Vervolgens beschrijven we enkele succesvolle
projecten waar wij zelf onderzoek naar hebben gedaan.

Sport in de buurt

Bestuurders zien de buurt, naast het gezin en de school, steeds meer als een
belangrijke en betekenisvolle context voor socialisatie en opvoeding van
kinderen en jongeren. Al in 2003 adviseerde de Wetenschappelijk Raad voor
het Regeringsbeleid in haar advies ‘Waarden, normen en de last van het
gedrag’ aan de regering om de buurt als opvoedingsmilieu serieus te nemen.
Uit meerdere onderzoeken (Wilson, 1987, Sampson, 1993; Brooks-Gunn,
1997) wordt duidelijk dat de buurt indirect een belangrijke rol vervult bij de
sociale en normatieve ontwikkeling van kinderen. Er is een indirecte
samenhang tussen kenmerken van een woonbuurt, zoals armoede, werkloos-
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heid en antisociaal gedrag en criminaliteit. Armoede, eenoudergezinnen en
etnische diversiteit hangen samen met een gebrek aan sociale controle en
gedragsnormen. Dergelijke ongunstige levensomstandigheden tasten de
opvoedingskwaliteit aan, waardoor ouders zich bijvoorbeeld onmachtig
voelen om behoorlijk op hun kinderen toe te zien, of om hun vrije tijd met
regels te structureren (zie ook Pels & Nijsten, 2003). Buurtproblemen als
vandalisme en drugsgebruik hebben een direct verband met probleemgedrag
van jeugdigen (Junger Tas et al., 2008). In zulke wijken trekken bewoners
zich terug, is het sociaal vertrouwen en de informele sociale controle op
elkaars gedrag minimaal en voelen ouders zich onmachtig hun taak als
opvoeders goed te vervullen. Kortom, voor de ontwikkeling van kinderen en
jongeren is een positief (pedagogisch) buiten(speel)klimaat in de buurt van
groot belang. Het stimuleren van sportactiviteiten in buurten kan bijdragen
aan een positief buitenklimaat en de pedagogische infrastructuur. Doelbewust en Thuis Op Straat zijn twee voorbeelden van projecten die via sport
(en spel) de pedagogische infrastructuur in kwetsbare wijken verbeteren.
Beide programma’s hebben sportleiders die fungeren als rolmodel.
Doelbewust
Doelbewust is een voetbalproject in Den Bosch waarin niet de sport centraal
staat, maar de gedragsverbetering van jongeren met externaliserende
gedragsproblemen. De organisatie is in handen van Servicepunt Sport en
Bewegen van de gemeente Den Bosch, en welzijnsorganisatie Divers. De
doelstelling van Doelbewust is negatief gedrag van tieners uit probleemwijken in Den Bosch te voorkomen en te verminderen. Veel jongeren uit deze
wijken hebben problemen met het accepteren van gezag. Ze dreigen in het
verkeerde milieu terecht te komen, leven op straat, groeien op in een gezin
met (financiële) problemen en participeren vrijwel niet in de maatschappij.36
In het project wordt in verschillende wijken van Den Bosch een betaalde
voetbalvereniging nagebootst. Dat biedt volgens Divers, de initiatiefnemer
van het project, de structuur om jongeren regelmatig te treffen. Daarnaast
is voetbal iets waar de jongeren veel affiniteit mee hebben, waardoor het
voor hen aantrekkelijk is om deel te nemen. Voetbal is echter niet het
belangrijkste onderdeel van het project. Voorafgaand aan iedere training is
er bijvoorbeeld een bespreking waarbij maatschappelijke thema’s als
integratie, ontwikkelingen in de wijk, positief gedrag en schoolprestaties
36 Uit: projectplan voetbalproject ‘Doelbewust’ (Servicepunt Sport en Bewegen
gemeente Den Bosch).
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worden besproken.37 Als jongeren zich niet aan deze regels van de organisatie houden, worden ze geschorst voor een wedstrijd of moeten ze zich
bijvoorbeeld tien keer opdrukken. Naast deze groepsgerichte aanpak krijgen
jongeren ook individuele aandacht en tips. Soms verwijzen de jongerenwerkers ook door naar organisaties als Jeugdzorg. Uit het evaluatieonderzoek
van het Mulier Instituut blijkt dat het gedrag van de deelnemende jongeren
de afgelopen jaren is verbeterd en dat de samenwerking met andere
organisaties uit het netwerk positief verloopt (Cevaal, Smits, Nootebos,
Lucassen & Slettenhaar, 2011).
Jongerenbijbaantjes bij Thuis Op Straat 38
De TOS-methodiek is erop gericht om de straat terug te geven aan de buurt,
door te werken voor én met kinderen en jongeren uit de buurt. De jongerenbijbaantjes zijn hier een goed voorbeeld van. In de TOS-praktijken in Amsterdam, Rotterdam, Leiden, Bergen op Zoom en Schiedam zetten jongeren uit
de buurt zich door een bijbaantje of stage in om de leefbaarheid en veiligheid in ‘hun eigen wijken’ te verbeteren. In de praktijk is het noodzakelijk
dat jongeren goed geschoold worden. Als ze bij TOS aan de slag gaan zijn ze
vaak wel streetwise, zitten ze op een mbo of hbo, maar missen ze de
praktische scholing in onder meer sociale competenties, didactische vaardigheden, omgaan met agressie, waarde(n)vol communiceren met kinderen en
signaleren van kindermishandeling. In deze competenties worden de jongeren bij TOS getraind.
Het werken met jongerenbijbaantjes levert op zijn minst op drie niveaus
voordelen op. Ten eerste levert het voordelen op voor TOS. TOS is beter in
staat om de doelgroep te bereiken, vraaggericht te werken en de teams een
afspiegeling van de wijk te laten zijn. De jongeren (m/v) kennen de buurt en
spreken letterlijk de taal van de straat. Ook zijn er voordelen voor de buurt,
omdat de jongeren rolmodellen zijn en zich inzetten voor het leefbaarder,
kindvriendelijker, veiliger en vooral ook socialer maken van de publieke
ruimte. De meerwaarde blijft niet beperkt tot het werk op de pleinen, ook in
hun vrije tijd geven de jongeren het goede voorbeeld en spreken ze kinderen
en hun vrienden aan op slecht gedrag. Tot slot levert het voordelen op voor
de jongeren zelf, omdat ze door het werken bij TOS hun kansen op het
37 Uit de eindevaluatie van het Mulier Instituut blijkt echter dat deze besprekingen
onvoldoende aansluiten bij de belevingswereld van de jongeren.
38 Onderstaande tekst is afkomstig uit het rapport Het goede voorbeeld van het
Verwey-Jonker Instituut.
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afmaken van hun opleiding en het vinden van werk vergroten. Het volgen
van een opleiding of het hebben van een baan is een voorwaarde om in
aanmerking te komen voor een jongerenbijbaan. TOS stimuleert de jongeren
ook om door te studeren en realiseert dit door rugdekking te geven en te
zorgen voor stabiliteit in het leven van de jongeren, iets wat zeer welkom is
in de sociaal en economisch zwakke werkgebieden van TOS. Een aandachtspunt is dat jongeren die werken in hun eigen wijk een dubbele loyaliteit
hebben: ze willen loyaal zijn aan TOS en tegelijk aan hun eigen vrienden en
familie. Deze dubbele loyaliteit zorgt voor intrapersoonlijke conflicten bij
het oplossen van ruzies en het signaleren van problemen en misstanden als
hier ook vrienden of familieleden bij betrokken zijn.

Sport op school

Onderzoek naar sport op school gaat vaak over de relatie tussen sporten op
school en betere schoolprestaties. In een literatuuronderzoek laat Rosewater (2009) zien dat sporten en bewegen een positieve invloed heeft op
hersenfuncties die ook nodig zijn voor de cognitieve ontwikkeling. Dat zijn
vooral functies op het gebied van plannen en doelmatig werken. Daarnaast
blijkt uit de studies die zij beschrijft dat bewegen een positief effect heeft
op concentratie, geheugen en gedrag in de klas. Ze benadrukt in haar
conclusie dat de context van de sportactiviteit op school erg belangrijk is.
Kinderen leren bijvoorbeeld beter als de sportdocent duidelijk uitlegt wat
zij kunnen leren tijdens de activiteit. Ook de groep waarin wordt gesport is
belangrijk. Zelf geven kinderen namelijk aan dat hun beleving onder andere
gebaseerd is op met wie zij sporten. Iedereen die meedoet moet gemotiveerd zijn. Ongemotiveerde leerlingen worden gezien als een obstakel in het
leerproces (Koekoek, Knoppers & Stegeman, 2009). En Rosewater (2009)
beveelt aan sportprogramma’s te koppelen aan het leerdoel, bijvoorbeeld
gedragsverandering; kinderen mee te laten denken bij de opzet van de
programma’s omdat ze dan meer gemotiveerd zijn mee te doen; en te
zorgen voor ouderparticipatie en goede begeleiding door trainers.

Sport op de sportvereniging

Veel Nederlanders zijn lid van een sportvereniging. Sporten in verenigingsverband heeft in tegenstelling tot sporten op school of in de wijk een aantal
specifieke kenmerken. Jeugdigen leren er meer omgaan met winst en verlies
en ze leren omgaan met de regels van de vereniging. Mede daarom is de
sportvereniging een vervangend opvoedingsmilieu. Sportverenigingen
verschillen echter duidelijk van elkaar. Veel verenigingen ontbreekt het aan
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vitaliteit om ‘moeilijke groepen’ op te vangen. Daarbij komt dat veel
verenigingen zichzelf geen maatschappelijke missie toebedelen. Het sporten
en de competitie staan centraal.
Om sport als preventieve interventie in te zetten voor bijvoorbeeld
jeugdigen met gedragsproblemen is het daarom van belang dat verenigingen
ondersteuning krijgen in de omgang met deze groepen. Het ontbreekt nu aan
een infrastructuur en aan kennis waar sportverenigingen een beroep op
kunnen doen. Het is natuurlijk niet zo dat iedere vereniging in staat moet
zijn om ‘moeilijke groepen’ op te vangen. Verenigingen die zich hiervoor
openstellen, zogenaamde maatschappelijk geëngageerde verenigingen,
zouden kunnen worden toegerust om met deze moeilijkere groepen om te
gaan en op extra middelen moeten kunnen rekenen. Dit is nodig om te
voorkomen dat verenigingen die zich profileren als maatschappelijk geëngageerde vereniging geen overload krijgen als zij allerlei moeilijke groepen
opvangen.
Als het gaat om de rol die trainers en begeleiders kunnen spelen, dan is
het verstandig om vooral ook energie te steken in het versterken van hun rol
als medeopvoeder (zie hoofdstuk 2). Dat vergroot de kans dat de veronderstelde positieve effecten van sportdeelname worden gerealiseerd. Het gaat
niet alleen om het ‘leren van het spelletje’, maar ook en vooral om het oog
(kunnen) hebben voor de problemen van de doelgroep en daar adequaat mee
om kunnen gaan. Bij kinderen of jongeren is het ook relevant om een relatie
leggen met andere betrokken partijen die actief zijn in de pedagogische
omgeving van het kind.
In Nederland zijn er verschillende initiatieven die het pedagogisch
klimaat op sportverenigingen proberen te verbeteren. Het Verwey-Jonker
Instituut doet onderzoek naar twee van die initiatieven. Dat zijn de pedagogisch coördinator op sportverenigingen en het eerder beschreven project
Verbinden door voetbal. In deze paragraaf bespreken we beide projecten en
gaan we eveneens in op het programma Tijd voor Vechtsport (in opdracht
van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport).
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Tijd voor vechtsport
Het programma Tijd voor Vechtsport is in november 2006 begonnen. Het
programma richt zit op sportstimulering bij allochtone kinderen en jongeren, en integratie en persoonlijke ontwikkeling van deze jongeren. Integratie
proberen zij onder meer te bevorderen door het creëren van ontmoetingen
tussen allochtone en autochtone jeugd in de sport. Het doel is om ook
ouders daarbij te betrekken. Momenteel lopen er bij Tijd voor Vechtsport
honderd projecten van ongeveer drie jaar in elf gemeenten (www.tijdvoorvechtsport.nl). Tijd voor Vechtsport gaat uit van de gedachte dat het
beoefenen van vechtsporten binnen verenigingen een socialiserende en
preventieve werking heeft.
Pedagogisch coördinator
Rotterdamse sportverenigingen kunnen gebruikmaken van de diensten van
een sportpedagogisch coördinator. Deze ‘sportpedagoog’ ondersteunt de
verenigingen om negatief gedrag van leden uit te bannen. Rotterdam
introduceerde de pedagogische ondersteuning voor sportverenigingen als
eerste gemeente in Nederland. De sportpedagoog is een gezamenlijk
initiatief van Deelgemeente IJsselmonde en Rotterdam Sportsupport. Het
werk van de pedagogisch coördinator moet het pedagogisch klimaat op de
sportverenigingen in Rotterdam verbeteren. Drie verenigingen uit IJsselmonde kunnen intensief gebruikmaken van de pedagogische ondersteuning. Ook
andere Rotterdamse verenigingen kunnen bij de sportpedagoog terecht voor
pedagogisch advies. Het Verwey-Jonker Instituut voert longitudinaal
onderzoek uit naar de effectiviteit van deze interventie.
Dat pedagogische werkzaamheden waardevol kunnen zijn voor sportverenigingen, wees een pilot bij de Rotterdamse voetbalclub H.O.V./D.J.S.C.R
uit. Het werk van de sportpedagoog leidde daar tot minder weggestuurde
kinderen, een verbetering van de sfeer op de club en een verdrievoudiging
van het aantal jeugdteams. De sportpedagoog begeleidt besturen van clubs
bij het opstellen van beleid voor gedrag, normen en waarden. Samen met de
bestuurders én de coaches en trainers worden de regels en sancties bepaald. De pedagogisch coördinator ontfermt zich ook zelf over de kinderen.
Daarnaast legt de sportpedagoog voor de verenigingen verbindingen met het
gezin, de school en de wijk. Door de gehele leefomgeving van het kind erbij
te betrekken, kunnen ze slagvaardig optreden.
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6.7 Conclusie
Bovenstaande theorieën en onderzoeken maken duidelijk dat sportdeelname
niet per definitie een preventieve werking heeft voor jongeren in een
probleemsituatie. De rol van sport als opvoedingsondersteuning is dus niet
eenduidig en is afhankelijk van meerdere factoren. Potentieel negatief
sociaal kapitaal kan de opvoeding zelfs nog bemoeilijken. Een positieve
sportcontext - normen en waarden in het sportverband, sportleiding, type
sport – blijkt van doorslaggevend belang en deze moet dan ook aan een
aantal voorwaarden voldoen. De belangrijkste voorwaarde is misschien wel
het plezier in de sport. Ten eerste zorgt dat ervoor dat kinderen en jongeren
gaan en ook blijven sporten. Daarnaast dragen plezierige ervaringen bij aan
meer zelfvertrouwen. Onplezierige ervaringen tijdens het sporten kunnen
ook negatieve gevolgen als aangeleerde hulpeloosheid, een negatief zelfbeeld en het vermijden van sportieve activiteiten (Bailey et al., 2009). Dat is
waarom het zeker in het geval van kinderen met problemen in de opvoeding
en voor kinderen met gedragsproblemen zoals ADHD of autisme belangrijk is
een sport te selecteren die past bij de kwaliteiten van het individu. Autisten
ervaren bijvoorbeeld vooral succeservaringen in duursporten als roeien en
hebben vanwege de vele prikkels moeite mee te komen in balsporten. Ook
jongeren met ADHD hebben in het algemeen meer baat bij individuele
sporten omdat zij moeite hebben met het luisteren naar medespelers en het
gezag van trainers.
Er is geen ‘one size fits all’ strategie. Dat wil niet zeggen dat er geen
algemene succesvolle strategieën zijn. Een eerste succesfactor is een
samenwerking met andere organisaties buiten de sport. Samenwerking
tussen relevante partijen als school, buurtwerkers en familieleden draagt bij
aan het succes van sportieve interventies bij opvoedingsondersteuning.
Bovendien moeten specifiek op preventie gerichte sportprogramma’s
aansluiten bij bestaande structuren.
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Conclusie en aanbevelingen
Nederlandse overheden, landelijk en lokaal, investeren in sport als middel
om maatschappelijke doelen te bereiken. Sportactiviteiten in de buurt en de
aanleg van sportpleintjes zijn activiteiten die de sociale samenhang in
buurten en wijken kunnen bevorderen. Daarnaast is sport een alternatieve
opvoedingsomgeving en biedt het mogelijkheden om binnen de sport
jeugdigen met opvoedingsproblemen te ondersteunen. De ambities van de
overheid om te investeren in de maatschappelijke functie van sport sluiten
aan bij de doelstellingen van de Wet maatschappelijke ondersteuning.
De nadruk in dit rapport ligt op de relatie tussen sport en het algemene
doel van de Wmo – meedoen - en op de manier waarop sport een rol kan
spelen binnen de prestatievelden 1 en 2. Dat wil niet zeggen dat sport niet
kan worden ingezet binnen beleid op de andere zeven prestatievelden.
Sportparticipatie van kwetsbare groepen heeft bijvoorbeeld alles te maken
met de prestatievelden 6 en 7, en het bevorderen van vrijwilligerswerk bij
sportverenigingen of sportactiviteiten in buurten past bij prestatieveld 4. In
dit laatste hoofdstuk trekken we conclusies en schetsen we hoe gemeenten
sport en spel kunnen inzetten om hun ambities met de Wmo te realiseren.

7.1 Hoe gemeenten sport en spel inzetten om de Wmo-ambitie te realiseren
In dit rapport hebben we laten zien dat gemeenten op drie niveaus sport
kunnen inzetten voor het realiseren van doelen binnen hun Wmo-beleidsagenda. Deze drie niveaus zijn achtereenvolgens:
1. Het inzetten van sport als doel, gericht op het bevorderen van sportdeelname van zo veel mogelijk Nederlanders. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat veel kwetsbare groepen vooralsnog zijn ondervertegenwoordigt in de sport. Hier gaan we straks uitvoerig op in.
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2. Het inzetten van sport als ongerichte interventie, gericht op het bevorderen van sportdeelname. Daarbij wordt aangenomen dat het meedoen aan
(ongeorganiseerde of georganiseerde) sport of spel (denk aan buitenspelen) een positieve invloed heeft op de persoonlijke ontwikkeling en het
vergroten van het sociale netwerk.
3. Het inzetten van sport als gerichte interventie. Daarbij staat niet het
sporten centraal, maar de sportomgeving (dit kan een sportvereniging
zijn, de buurt of bijvoorbeeld een onderwijsinstelling) wordt gebruikt om
met deskundige begeleiding en een handelingsplan te werken aan
gedragsverandering van individuen of groepen.
Op basis van ons onderzoek concluderen dat we vooral veel weten over het
bevorderen van sportdeelname en nog veel minder kennis hebben in Nederland hoe we sport als ongerichte of gerichte interventie kunnen inzetten.
Bovenstaande indeling geven we hieronder schematisch weer in een
model dat we eerder in dit rapport hebben gepresenteerd. In een tweedimensionaal model hebben we de relatie inzichtelijk gemaakt tussen de
ambities van gemeenten met de Wmo en sport. Daarbij hebben we op de
x-as het continuüm gezet van op het individu gerichte naar op het collectief
gerichte sportactiviteiten en op de y-as het continuüm van sport als doel
naar sport als middel. Het bevorderen van sportdeelname hebben we groot
weergegeven in het model, omdat het de basis vormt van andere ambities
die gemeenten hebben met sport.
Figuur 6
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Sportinterventies

Sport als middel
Sport als gerichte interventie
sport als middel

Individu

Sport als ongerichte interventie
sport als doel en middel

Collectief

Bevorderen sportdeelname
sport als doel

Sport als doel

Sport als doel gaat over het bevorderen van sportdeelname en de intrinsieke
motivatie van mensen om te sporten. Het onderscheid tussen sport als doel
en sport als middel is geen absoluut onderscheid, door te sporten wil men
en verwacht men immers vaak bij te dragen aan persoonlijke ontwikkeling.
Vanuit dit perspectief is sport altijd een middel tot persoonlijke ontwikkeling. Sportprojecten die als doel hebben de sportparticipatie van kwetsbare groepen in de samenleving te vergroten dragen bij aan de in de Wmo
gestelde doelen binnen prestatievelden 5 (het bevorderen van de deelname
aan het maatschappelijk verkeer van mensen met een beperking of psychische problemen) en 6 (het verlenen van voorzieningen aan mensen met een
beperking of psychische problemen). Het continuüm van individu naar collectief is interessant voor sportactiviteiten die worden georganiseerd om maatschappelijke doelen te bereiken. Als politici en beleidsmakers sport inzetten
om maatschappelijke doelen te realiseren gebeurt dat bijvoorbeeld om het
gedrag van een jongere te veranderen (individueel doel), het pedagogisch
klimaat op sportclubs te verbeteren of de sociale samenhang in buurten te
vergroten (collectief doel).
In de volgende paragrafen gaan we allereerst in bevorderen van sportdeelname, vervolgens op belang van sport voor sociale samenhang en
leefbaarheid en sport als preventieve opvoedingsondersteuning. We maken
onderscheid tussen drie domeinen waarop gemeentelijke ambities met de
Wmo zijn te realiseren. Het gaat om de meewaarde van sport en spel in de
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buurt of op het plein, op sportverenigingen en in het onderwijs en andere
instellingen.

7.2 Stimuleren sportdeelname
Voordat sport een bijdrage kan leveren aan bijvoorbeeld sociale samenhang
of de leefbaarheid in buurten of het sociaal kapitaal van individuen, is het
een absolute voorwaarde dat men deelneemt aan sportactiviteiten in de
buurt, op de sportvereniging of op school. Deelnemen aan sport kun je op
verschillende manier doen. We maken dit inzichtelijk met een ‘schillenmodel’. De buitenste schil is de meest laagdrempelige vorm van participatie, en
is simpelweg sporten en bewegen. Hierbij kun je denken aan ongeorganiseerde sport op het plein (bijvoorbeeld voetballen of basketballen) of ergens
anders in de stad (joggen, fietsen). De tweede schil is lidmaatschap van een
vereniging of fitnessschool. De derde schil is het uitvoeren van vrijwilligerswerk en de vierde en binnenste schil is het verrichten van bestuurlijke taken
voor een sportvereniging. Interessant is dat naarmate je dichter bij de kern
van het schillenmodel komt, de sekseverschillen steeds duidelijker worden.
Het bestuurlijk kader van verenigingen bestaat voornamelijk uit mannen.
Daarnaast blijkt uit onderzoek dat niet-westerse allochtonen beduidend
minder sporten dan autochtonen en westerse allochtonen. Ook hier geldt,
hoe dichter bij de kern, hoe groter de verschillen. Ook opleidingsniveau
speelt een rol en hangt positief samen met sportparticipatie. Verder blijkt
het gat tussen sportdeelname van hoogopgeleiden en laagopgeleiden de
laatste jaren groter te worden. Tot slot sporten mensen met een beperking
minder vaak dan mensen zonder beperking of zonder gedragsproblemen.
Het algemene doel van de Wmo is het bevorderen dat iedereen mee kan
doen. Sport kan voor gemeenten een belangrijk instrument zijn: voor
kwetsbare groepen in de samenleving geldt immers dat ze zijn ondervertegenwoordigd in de sport. Gemeenten zouden daarom allereerst dienen te
investeren in het bevorderen sportdeelname van kwetsbare groepen. Deze
ambitie sluit aan bij de doelstellingen van het Olympisch plan 2028, namelijk
dat in 2016 75% van de Nederlandse bevolking regelmatig – twaalf keer per
jaar - aan sport doet. Op dit moment sport bijna twee derde van de inwoners van Nederland (63%) regelmatig en ruim 37 procent van de Nederlanders
sport minimaal zestig keer per jaar (SCP, 2010). Gemeenten zouden vooral
aandacht dienen te besteden aan het bevorderen van sportdeelname van
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jeugdigen, ouderen, niet-werkenden, allochtone Nederlanders, mensen met
een beperking of gezondheidsproblemen (vgl. Hildebrandt, Chorus & Stubbe,
2010). Dit is geen gemakkelijke opgave. Uit de evaluatie van de Wmo door
het SCP blijkt bijvoorbeeld dat ongeveer 40 procent van de Wmo-aanvragers
door hun beperkingen onvoldoende kunnen participeren in vrijetijdsactiviteiten (De Klerk, et al., 2010). Goede en eventueel aangepaste mogelijkheden om te sporten zijn voor deze groepen mogelijkheden voor maatschappelijke participatie.39
Een interessant en succesvol voorbeeld van sportstimulering van mensen
met een geestelijke beperking vinden we bij Stichting Arduin.40 Deze
zorginstelling uit Zeeland is in 2010 verkozen tot sportiefste zorginstelling
van Nederland. Arduin verdiende de prijs vanwege haar innovatieve kijk op
het belang van sporten en bewegen voor hun clientèle. Cliënten van Arduin
kunnen sporten bij reguliere sportverenigingen (voetbal en zwemmen) en
fitnesscentra. Daarnaast spelen cliënten een belangrijke rol in het beheer
van verschillende sportaccommodaties. Deze aanpak zorgt ervoor dat
professionals vooral een begeleidende en adviserende rol hebben gekregen.
Ze zijn een contactpersoon tussen de reguliere sportvereniging en de cliënt.
Ook in de vrouwenopvang of daklozenopvang wordt het belang van sporten
en bewegen steeds meer erkend. Twee derde van de bij Federatie Opvang
aangesloten organisaties heeft een sport- en beweegaanbod. De instellingen
werken vooral samen met individuele en commerciële sportaanbieders zoals
fitnesscentra en zwembaden.

39 Ook de prestatievelden 5 (het bevorderen van de deelname aan het
maatschappelijke verkeer en van het zelfstandig functioneren van mensen met
een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een
psychosociaal probleem) en 6 (het verlenen van voorzieningen aan mensen met
een beperking of een chronisch psychisch probleem en aan mensen met een
psychosociaal probleem ten behoeve van het behoud van hun zelfstandig
functioneren of hun deelname aan het maatschappelijke verkeer) van de Wmo
bieden hier mogelijkheden voor.
40 Arduin is een organisatie met ruim 1.000 medewerkers, werkzaam in geheel
Zeeland. Arduin hanteert een brede visie op de ondersteuning van mensen met
een verstandelijke beperking. Alle cliënten zijn volwaardige burgers en maken
deel uit van de Zeeuwse samenleving. Bij Arduin wonen in de circa 200 woningen
zo’n 460 cliënten. Al deze cliënten mét hun eigen mogelijkheden werken in de
circa 50 werkplekken/dagbestedingen verspreid over de Zeeuwse eilanden.
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Goede sportcontext

Voor het bevorderen van sportdeelname is de context waarbinnen bewogen
en gesport wordt van groot belang. Hierbij kun je denken aan positieve
contacten tussen de deelnemende kinderen, ouders en sportleider, evenals
de mate waarin plezier, variatie en positieve ervaringen worden benadrukt
en de mate van betrokkenheid van trainers, ouders en leraren. Begeleid
buitenspelen met ambulante professionals kan een effectieve manier zijn die
ervoor zorgt dat lastige jeugdigen niet de overhand hebben op het plein, en
dat ook andere kinderen ruimte krijgen om mee te doen. Sport- en speelpleinen zijn te vaak het domein van jongens. Buurtwerkers kunnen ervoor
zorgen dat meisjes evenzeer gebruik kunnen maken van het plein en dat er
naast contact binnen bestaande groepen ook overbruggende contacten
ontstaan tussen groepen.

De sportvereniging

Sportverenigingen spelen een cruciale rol in het actief laten sporten van alle
Nederlanders. Proeftuin van NOC*NSF laat zien dat door innovatieve aanpakken ook kwetsbare groepen – groepen die vooralsnog ondervertegenwoordigd
zijn in de sport – wel degelijk lid kunnen en willen worden van een sportvereniging. Dit vraagt wel om het aanpassen van bestaande verenigingsstructuren. Bijvoorbeeld door verenigingen terug te brengen naar wijken waar ze uit
verdwenen zijn, bijvoorbeeld in de vorm van dependances. Sommige vitale
verenigingen willen en kunnen meer. Het is van belang deze maatschappelijk
geëngageerde sportverenigingen te ondersteunen. Dit kan zijn in financiële
zin, maar veeleer gaat het om kennis en expertise in de omgang met
moeilijke en kwetsbare groepen.

Sporten en bewegen op school

De basis om kinderen en jongeren te laten bewegen en sporten ligt bij goed
bewegingsonderwijs en sportlesuren op school. Veel kinderen maken door de
gymlessen, lessen lichamelijke opvoeding, of naschoolse activiteiten via hun
school kennis met sport. Vooral in achterstandswijken bieden veel brede
scholen tijdens of na schooltijd sportactiviteiten aan. Dat is niet zonder
reden. Juist in die wijken maken jeugdigen vaak niet via de vereniging kennis
met sportieve activiteiten. Van belang is dat zij hier op een positieve manier
kennis maken met bewegen en sport. Alhoewel de nadruk ligt op een
veelzijdige motorische ontwikkeling, legt dit wel een basis voor (onder meer)
het kunnen deelnemen aan en motiveren tot sportdeelname. Voor kinderen
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is het bewegingsonderwijs van grote betekenis, onder andere vanwege het
professionele kader, de vertrouwde omgeving en de pedagogische context.
Daarentegen staat de kwaliteit van het bewegingsonderwijs onder druk
omdat slechts 30 procent van het bewegingsonderwijs bij het primair
onderwijs wordt verzorgd door de vakleerkracht.

Samenwerking sectoren onderwijs, welzijn en sport

Sportdeelname en de meerwaarde die sport kan hebben staan helaas nog
onvoldoende op het netvlies binnen de sectoren welzijn, zorg en onderwijs.
Scholen, welzijns- en zorginstellingen zijn vaak nog nauwelijks op de hoogte
van de meerwaarde die sportdeelname kan hebben. Sport is vooralsnog te
weinig een issue, waardoor samenwerking met partijen in de sportsector
nog niet altijd voor de hand ligt. Dit is jammer, omdat er veel kansen liggen
in de samenwerking tussen sport, welzijn en onderwijs. Zeer succesvolle
projecten als Special Heroes (gericht op kinderen in het speciaal onderwijs)
en de Schoolsportvereniging (gericht op kinderen in achterstandwijken),
hebben laten zien dat het mogelijk is om via de school kinderen structureel
te laten sporten bij bestaande sportverenigingen. Een stapsgewijze aanpak
vanuit de school, naar de sportvereniging en het bieden van ondersteuning
aan sportverenigingen in het omgaan met bepaalde groepen zijn belangrijke
succesfactoren.
Verder ligt er een kans in het benutten van organisaties uit het betaald
voetbal. Voor het betaald voetbal is een rol weggelegd als inspirator voor de
jeugd door het ontwikkelen sociaal-culturele, opvoedkundige en sportieve
programma’s. Stadions kunnen optimaler benut worden voor het stimuleren
van sportdeelname van groepen die vooralsnog zijn ondervertegenwoordig.
De stichting Meer dan Voetbal is hierin uiteraard van belang. Deze stichting
zet de verbindende kracht van voetbal in voor een betere samenleving.

7.3 Sport als middel voor sociale samenhang en leefbaarheid in de buurt
De discussie over de waarde van sport voor het vergroten van de leefbaarheid en sociale samenhang in wijken, bijvoorbeeld door het aanleggen van
sportveldjes en het organiseren van sport- en spelactiviteiten op buurtpleinen, is niet eenduidig positief. Soms is het glas halfvol en ligt de nadruk op
het bevorderen van zelfredzaamheid en bewonersparticipatie, bijvoorbeeld

93

door het onder toezicht van een sportbuurtwerker buiten laten spelen van
kinderen en jongeren uit de buurt. Soms is het glas halfleeg en staat de
overlast van voetballende (hang)jongeren centraal. Door het toenemende
politieke accent op veiligheid en het bestrijden van overlast in woonbuurten
worden spelende en sportende groepen jeugdigen sneller als overlast
ervaren.
Sportplekken in de openbare ruimte zorgen niet per definitie voor
positieve sociale contacten in buurten en wijken. Vaak gaat het op deze
pleinen namelijk om samenbindend sociaal kapitaal in plaats van om overbruggend sociaal kapitaal (vgl. Putnam, 2000). Sportplekken zijn bij uitstek
plekken waar sociale uitsluiting plaatsvindt. Vooral jongens maken er gebruik
van, verschillen tussen talentvolle en minder talentvolle sporters worden er
extra benadrukt, en vaak geldt het er het recht van de sterkste. Dit blijkt
bijvoorbeeld ook uit het feit dat het karakter van pleinen gedurende de dag
verandert: ’s middags zijn er vooral kinderen en later op de dag worden die
‘verdreven’ door de oudere jeugd (Boonstra, Hermens & Bakker, 2010).
Positieve contacten in wijken – een belangrijke indicator van sociale
samenhang en leefbaarheid - nemen dus niet simpelweg toe door sportvoorzieningen aan te leggen in de wijk. Het is ten eerste van belang sportpleinen
te integreren in de wijk en ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk verschillende groepen wijkbewoners gebruikmaken van deze pleinen. Momenteel
zijn de sportpleinen daar te monofunctioneel voor: ze zijn vrijwel uitsluitend
gericht op jongens en mannen. De oorzaak hiervan is niet per se de aanwezigheid van veel jongeren, maar het gebrek aan andere groepen op de
pleinen. Voorzieningen die meisjes en volwassenen trekken, kunnen ervoor
zorgen dat verschillende groepen elkaar ontmoeten op het sportplein.
Sportvoorzieningen gecombineerd met speelplekken, bankjes, groenvoorzieningen en bijvoorbeeld een eettentje of kiosk trekken meerdere mensen.
Groen in de wijk stimuleert mensen bovendien om ook buiten de sport om
meer te bewegen, door zich bijvoorbeeld met de fiets of te voet te verplaatsen. Het is dus van belang groene en multifunctionele plekken te creëren.
We onderscheiden verschillende succesfactoren voor het creëren van een
positief buurtklimaat om te sporten en spelen. Dit is van belang om ervoor
te zorgen dat buurtbewoners van verschillende leeftijden daadwerkelijk
gebruikmaken van de sportvoorzieningen in de wijk. Structureel georgani-
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seerde en begeleide sportactiviteiten vervullen hierbij een noodzakelijke
rol. Het is belangrijk dat sociale professionals die sportactiviteiten organiseren zichtbaar zijn in de buitenruimte van de wijk, herkenbaar zijn en op
vaste tijden aanwezig zijn. Zij moeten ook langdurig aanwezig zijn in de
wijken en activiteiten moeten deel uitmaken van een programmatische
aanpak. Een lange zittingstermijn van pleinprofessionals is een voorwaarde
om een vertrouwensband op te kunnen bouwen met de doelgroep (kinderen,
jongeren en volwassenen), om gedragsverandering te bestendigen en
contacten tussen buurtbewoners te verbeteren. Als dit lukt, neemt in
termen van hoogleraar Blokland de ‘publieke familiariteit’ rondom pleinen
toe. Het wantrouwen van kinderen en hun ouders over het gedrag van
andere buurtbewoners neemt hiermee af.
Door de aanwezigheid van de sport- en spelactiviteiten onder begeleiding van pleinprofessionals veranderen buurtpleinen van een onbetrouwbaar
plein met onduidelijke gedragsnormen, in een betrouwbaar en voorspelbaar
plein waar duidelijk is hoe kinderen en jongeren zich horen te gedragen.
Pleinen dienen zo als belangrijke ontmoetingsplek voor verschillende
generaties buurtbewoners en voor verschillende etnische groepen.
De RMO heeft het over sectoroverschrijdend gezinsbeleid. Samenwerking
tussen scholen, kinderopvang, sportverenigingen en partijen in de wijk is
daarbij belangrijk. Binnen een actieve sociale omgeving moeten jeugdwerkers zowel sporttrainers en leerkrachten als de familie en buurtbewoners
betrekken bij de begeleiding van kinderen en jongeren (RMO, 2009).
Omliggende sportverenigingen zijn te betrekken bij activiteiten op deze
pleinen.

7.4 Sport als middel voor preventieve opvoedingsondersteuning
Het komt voor dat jeugdigen vanuit hun netwerk – vrienden, familieleden of
bijvoorbeeld een docent - worden gestimuleerd te gaan sporten met de
veronderstelling dat dit bijdraagt aan gedragsverandering. In dat geval
spreken we van sport als vroegtijdige interventie. Deze vroegtijdige interventies kunnen plaatsvinden binnen reguliere sportverbanden in de wijk of
op sportverenigingen, maar ook binnen sportprojecten die zich specifiek
richten op het bieden van opvoedingsondersteuning voor jongeren. Het type
problematiek waar jeugdigen mee te maken hebben bepaalt voor een groot
deel de manier waarop sport kan worden ingezet. Bij sportprojecten die
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worden ingezet als vroegtijdige interventie hebben we onderscheid gemaakt
tussen gerichte of ongerichte vroegtijdige interventies. Hierbij is het van
belang onderscheid te maken in de rol van de sportleider. Bij ‘sport als
middel’ voor ongerichte interventie is de sportbegeleider, naast dat hij het
spel aanleert, medeopvoeder. Kennis van de sport is hier van belang, maar
ook pedagogische vaardigheden en aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de sporter. Voorbeelden hiervan zijn het bevorderen van sportdeelname van jeugdigen met een gedragsprobleem (internaliserend of externaliserend). Sport zou ertoe moeten bijdragen dat men meer vertrouwen krijgt,
zelfcontrole ontwikkelt of beter leert samenwerken met andere kinderen.
Bij ‘sport als middel’ voor gerichte interventie is de sportbegeleider medeopvoeder. Het gaat hier uitsluitend om pedagogische en psychologische
vaardigheden om gericht te werken, bijvoorbeeld met behulp van een
handelingsplan, aan de ontwikkeling van de ‘sporter’. Voorbeelden hiervan
vallen binnen de zogenaamde sportzorgtrajecten die zijn gericht op geïndiceerde jeugdigen. Vanuit de jeugdzorg worden sport en spel ingezet om
bijvoorbeeld getraumatiseerde jongeren te behandelen. Ook sportprogramma’s voor vroegtijdig schoolverlaters kunnen hieronder vallen.
Deelname aan sportactiviteiten kan op drie manieren een preventieve
werking hebben op probleemgedrag en criminaliteit (Schafer, 1969).
1. Ten eerste kan het verveling voorkomen. Uiteraard kunnen jongeren die
sporten toch probleemgedrag vertonen, maar de gedachte is dat ze op
momenten dat zij deelnemen aan een sportieve activiteit, geen overlast
veroorzaken of in de criminaliteit belanden.
2. Ten tweede is de sport een alternatief sociaal milieu met positieve
normen en waarden. Via sport kunnen jongeren een bepaalde status
vergaren bij leeftijdsgenoten. Net als via criminaliteit, maar dan in
positieve zin. Jongeren die goed presteren op het sportveld, hebben
aanzien binnen hun peergroep.
3. Tot slot zorgen sport en criminaliteit allebei voor een zekere spanning,
een spanning die jeugdigen nodig hebben bij het volwassen worden.
Krijgen zij die spanning via de sport, dan zullen zij volgens deze theorie
die spanning niet zoeken via criminaliteit, is de gedachte.
4. Deze drie mogelijke preventieve werkingen van sport gelden in het
bijzonder voor jongeren die opgroeien met problemen en jongeren die
een grotere kans hebben in aanraking te komen met een crimineel
milieu.
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Het is van belang duidelijk te krijgen wat werkt, op welke manier en in
welke context. De mate waarin sport een preventieve werking heeft bij
jongeren met problemen en de mate waarin het ondersteuning biedt bij de
opvoeding is afhankelijk van de context waarin sportactiviteiten plaatsvinden. We onderscheiden vijf contextfactoren, deze zijn achtereenvolgens:
1. de medesporters;
2. aandacht voor vaardigheden die ook van belang zijn buiten de sport;
3. het sociale verband waarin gesport wordt (is dat de buurt, de vereniging
of de school?);
4. de rol van de sportleider;
5. het type sport.
De medesporters blijken ten eerste belangrijk te zijn. Positieve normen en
waarden onder de deelnemers hebben een positieve invloed op de normen
en waarden van de sportende individuen. Daarnaast vervullen medesporters
een belangrijke rol in het wel of niet verbeteren van zelfvertrouwen. De
tweede factor is dat in de sportactiviteit aandacht moet zijn voor vaardigheden die ook van belang zijn buiten de sport. Denk bijvoorbeeld aan organiseren, plannen of positief gedrag. Het sociale verband waarin gesport wordt
bepaalt de focus van de aanpak. Cameron en MacDougall (2000) onderscheiden vier typen sportprogramma’s.41 Het eerste type is het ontwikkelingsgerichte programma’ dat de focust legt op het bijbrengen van specifieke
vaardigheden. Situationele programma’s proberen probleemjongeren een
eigen plek in de wijk te geven die echt van hen is. Nederlandse voorbeelden
hiervan zijn sportpleintjes zoals de Cruyff Courts en de Krajicek
Playgrounds. Dit lijkt vandalisme tegen te gaan doordat deelnemers hun
eigen plek schoon en netjes willen houden. Het derde type is het wijkgerichte programma, waarin deelnemers via rolmodellen vaardigheden leren
die ze in de sport, maar ook op school kunnen gebruiken.
Een belangrijke conclusie is dat sport- en beweegprogramma’s vooral een
preventieve werking hebben als zij gekoppeld zijn aan andere sectoren. Uit
Nederlandse projecten blijkt dat een belangrijke succesfactor van de
sportcontext. Doelbewust is een voorbeeld van een wijkgericht programma.
Een succesfactor van dit programma is de samenwerking tussen de sportleiders en jongerenwerkers. De sportwerkers verzorgen de sportactiviteiten,

41 In alle vier de typen ligt in de activiteit zelf de nadruk op vaardigheden die
bruikbaar zijn buiten de sport.
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terwijl de jongerenwerkers opvoedingsondersteuning bieden binnen het
project. Ze organiseren zogenoemde ‘wedstrijdbesprekingen’ voor de
activiteiten waarin ze het sociale gedrag en ontwikkelingen in de maatschappij bespreken met de deelnemende jongeren. Tegelijkertijd communiceren
zij met school en andere organisaties over het gedrag van de jeugdigen
tijdens de sportactiviteiten in de wijk.
De rol van sportleiders is de vierde contextfactor die van belang is. Bij
wijkgerichte sportprogramma’s zijn vooral de communicatieve en rationele
vaardigheden van ambulante professionals belangrijk. Uit verschillende
onderzoeken blijkt dat sportleiders, om gedragsverandering te bewerkstelligen, zowel een vriendschapsrelatie moeten opbouwen met deelnemers als
formele eigenschappen moeten hebben. Om vriendschapsrelaties op te
bouwen moeten sportleiders en (ambulante) professionals interesse in en
bezorgdheid om de toekomst van de deelnemers tonen en warmte en humor
hebben. Dit moet zorgen voor wederzijds vertrouwen en respect tussen de
sportleider en de doelgroep. Standvastigheid, betrouwbaarheid, grenzen
bewaken, regels handhaven en ontwikkelbare doelen stellen voor de deelnemers zijn voorbeelden van formele eigenschappen. Bij kinderen met gedragsproblemen is het belangrijk dat trainers en coaches goed zijn opgeleid of
zelfs professionals zijn. Dit draagt bij aan de competentie en de houding die
ze aannemen tegenover jongeren. Bij kinderen met ADHD blijkt het beeld of
vooroordeel van de trainer over een speler van invloed te zijn op het beeld
van, en de omgang met, teamgenoten. Wanneer coaches een positieve
houding aannemen tegenover een deelnemer met een afwijking (fysiek of
mentaal), is het waarschijnlijker dat diegene succesvol deelneemt aan de
sport. Competente en meer ervaren coaches zijn hier vaak beter toe in staat
dan beginnende en minder competente coaches (Breedveld et al. 2010,
pp.32-33).
In Nederland zijn er steeds vaker projecten die jongeren uit de wijk laten
helpen bij de organisatie. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij Thuis Op Straat, waar
jongeren van de straat een bijbaantje kunnen krijgen. Het zijn ‘jongeren van
de straat’ die verantwoordelijk worden gemaakt voor de organisatie en
begeleiding van de sport- en spelactiviteiten. Begeleiding door mensen met
dezelfde achtergrond als de deelnemers is een belangrijke succesfactor voor
de preventieve werking van sport. Deze ‘hangjongeren’ of ‘ex-probleemjongeren’ fungeren als rolmodel en begrijpen de lokale context en achtergrond
van de jongeren. Voor hen is het bovendien eenvoudiger om contact te
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leggen met bepaalde groepen jongeren en een vertrouwensband met ze op
te bouwen dan voor buitenstaanders.
De vijfde en laatste contextfactor is het type sport. Onderzoek laat
namelijk zien dat verschillende sporten tot verschillende effecten leiden op
het gedrag van deelnemers. Dat heeft enerzijds te maken met de specifieke
kenmerken van verschillende sporten en anderzijds met het type mensen
dat deelneemt aan bepaalde sporten. In de lagere sociaaleconomische
klassen worden kracht en agressie vaker gezien als een belangrijk en
waardevol kenmerk van mannelijkheid dan in de hogere sociaaleconomische
klassen. In Nederland kiezen de hoger opgeleiden voor de wat duurdere
sporten zoals hockey of golf en de lager opgeleiden voor bijvoorbeeld
voetbal of vechtsporten. Bij bepaalde vechtsporten leren deelnemers
agressie te gebruiken en het is nog maar de vraag hoe zij hiermee omgaan.
Worden zij door de sport gedisciplineerd of leren zij problemen op te lossen
met agressie, ook buiten de sport? (Theeboom, 2002.) In Oosterse vechtsporten ligt meer nadruk op discipline, terwijl bij sport als boksen of
freefighting agressie wordt benadrukt. Uit Noors onderzoek blijkt dat
deelname aan de specifieke kracht –en vechtsporten boksen, worstelen,
gewichtheffen en martial arts zorgt voor meer antisociaal en gewelddadig
gedrag bij jongeren (Endresen en Olweus, 2005). Elling (2010) vindt echter
een ander verband. Uit haar Nederlandse onderzoek blijkt dat naarmate
jongeren langer deelnemen aan vechtsporten, zij vechten op straat minder
normaal gaan vinden. Elling concludeert op basis van kwantitatieve en
kwalitatieve data dat vooral voor jongeren met problemen vechtsportdeelname bijdraagt aan meer weerbaarheid en discipline. Daarbij benadrukt zij
wel dat deze effecten afhankelijk zijn van de inzet van trainers, vooral als
het gaat om het creëren van een positief pedagogisch klimaat.
Het onderscheid tussen individueel sporten en sporten in teamverband is
relevant voor jeugdigen met gedragsproblemen. Voor deze groep is het van
belang een sport te selecteren die past bij de kwaliteiten van het kind.
Jeugdigen met ADHD ondervinden in algemene zin bijvoorbeeld meer
positieve ervaringen tijdens individueel sporten dan tijdens het sporten in
een team omdat zij ongepast gedrag kunnen laten zien. Hetzelfde geldt voor
kinderen met ODD/CD (Oppositional Defiant Disorder/Conduct Disorders).
Sommige jeugdigen met gedragsproblemen zijn beter op hun plaats bij een
teamsport, andere gedijen beter bij een individuele sport. Bij een individuele sport als atletiek of bijvoorbeeld judo is vaak meer ruimte voor individuele begeleiding. Individuele sporten zijn weer minder geschikt voor sociaal
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angstige kinderen. In het algemeen geldt dat het belangrijk is om aan te
sluiten bij de intrinsieke motivatie van jeugdigen om te sporten. De aard van
de problematiek leidt ertoe dat sportbeoefening soms goed mogelijk is
binnen een reguliere setting, maar dat er soms ook behoefte is aan aparte
sportbeoefening. Voor kinderen met vrij forse gedragsproblematiek kan dat
soms zelfs de enige mogelijkheid zijn om te sporten.

7.5 Maatschappelijke waarde van sport
Er zijn veel voorbeelden en projecten die zich in algemene zin richten op het
bevorderen van leefbaarheid en persoonlijke ontwikkeling van verschillende
groepen. Er zijn veel minder projecten die zich heel specifiek inzetten op
individuele persoonlijke ontwikkeling van bijvoorbeeld vroegtijdig schoolverlaters of criminele jongeren. Daarbij komt dat veel projecten zijn opgezet
met tijdelijke projectfinanciering. Er is behoefte aan een meer programmatische benadering van het actief laten sporten en bewegen van kwetsbare
groepen, in plaats van een aanpak gericht op projecten. Dit is volgens
professor Coalter de sportsector aan te rekenen. De sector waait te veel met
alle winden mee, en maakt te weinig waar wat ze pretendeert bij te dragen
aan bijvoorbeeld leefbaarheid en sociale samenhang in buurten. Anders
gesteld, de sport is te veel een beleidsvolger in plaats van een beleidsmaker.42 Als de sportsector beleidsbepaler wil worden, zal er gestuurd moeten
worden op effectiviteit en is een programmatische aanpak nodig die leidt tot
het behalen van maatschappelijke doelen waaruit de maatschappelijke
waarde van sport blijkt. De sportsector en sportorganisaties zoals sportbonden en sportverenigingen zou je medeverantwoordelijk kunnen maken voor
het leveren van een bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken. Dragen ze
bijvoorbeeld bij aan het vergroten van de leefbaarheid of sociale veiligheid
in de buurt, het vormen van actief burgerschap, het mee laten doen van
kwetsbare groepen in de samenleving of aan opvoedingsondersteuning?
Zaken als competitiespelen, talentontwikkeling en de koppeling van topsport
en breedtesport zijn in voorwaardenscheppende zin van belang voor deze
sociale doelen.

42 Deze termen zijn afgeleid van Coalters zijn Engelse termen policy maker en policy
taker.
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7.6 Aanbevelingen
Dit laatste deel van het rapport formuleren we aanbevelingen voor de
toekomst. We onderscheiden vier niveaus (schillen). Ten eerste gaat het in
de kern om de burgers en de sporters zelf. Zij sporten en bewegen al of
dienen gefaciliteerd of gestimuleerd te worden om te gaan sporten of
bewegen. Ten tweede zijn er de maatschappelijke organisaties die direct
met de burgers en sporten te maken hebben door het aanbieden van
bijvoorbeeld sportactiviteiten. Dit zijn sportverenigingen en sportbuurtwerk
organisaties, maar ook welzijnsorganisaties, scholen, zorg- of opvanginstellingen vallen hieronder. Ten derde zijn er de gemeenten die, meer op
afstand, het Wmo-beleid uitvoeren. Zij hebben een regieverantwoordelijkheid, onder andere door het verstrekken van subsidies en het ondersteunen
van publieke organisaties. Het vierde en laatste niveau zijn de landelijke
partijen. In het geval van de sport zijn dat bijvoorbeeld NOC*NSF, het
Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), de Vereniging Sport en
Gemeenten (VSG), maar ook het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport (VWS). Niet iedere aanbeveling gaat in op alle vier de niveaus.
1. Zorg voor goed bewegingsonderwijs
De basis om kinderen te laten bewegen en sporten ligt bij goed bewegingsonderwijs. Van belang is dat zij hier op een positieve manier kennismaken
met bewegen en sport. Alhoewel de nadruk ligt op een veelzijdige motorische ontwikkeling, vormt dit wel een begin voor (onder meer) het kunnen
deelnemen aan en motiveren tot sportdeelname. Het bewegingsonderwijs is
voor kinderen van grote betekenis, onder andere vanwege het professionele
kader, de vertrouwde omgeving en de pedagogische context. Daarentegen
staat de kwaliteit van het bewegingsonderwijs onder druk, omdat slechts 30
procent van het bewegingsonderwijs bij het primair onderwijs wordt
verzorgd door de vakleerkracht. Daarbij komt dat vanuit het bewegingsonderwijs meer aandacht zou kunnen worden gegeven aan samenwerking met
lokale sportverenigingen of andere sportaanbieders. Leerkrachten in het
bewegingsonderwijs zouden meer kunnen worden gemotiveerd om kinderen
te stimuleren lid te worden van een plaatselijke sportverenigingen.
2. Informeer ouders over belang van sporten en bewegen
Belangrijk is het bewustzijn bij ouders, of de bewustmaking, dat bewegen
en sporten belangrijk is voor de ontwikkeling van hun kind. Een houding of
opvatting van de ouders, zoals het willen voorkomen van negatieve sporter-
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varingen, zijn vaak bepalend voor het sportgedrag van hun kind. De mate
waarin zij betrokken zijn is ook van invloed op de effectiviteit van de
interventie. Bovendien hebben ze vaak geen zicht op het lokale sportaanbod
dat geschikt is voor hun kind. Centra voor Jeugd en Gezin zouden hier in de
toekomst informatie over kunnen verstrekken. Vooralsnog staat deze
informatievoorziening nog in de kinderschoenen. Het zou goed zijn als de
vakleerkracht lichamelijke opvoeding inzicht heeft in de beschikbare
informatie over welke sporten en sportvereniging in de wijk of in de stad
goed met ‘kwetsbare groepen’ kunnen omgaan.
3. Zet in op samenwerking tussen de sectoren onderwijs, welzijn en
sport
Sportdeelname en de meerwaarde die sport kan hebben als preventieve
interventie staan onvoldoende op het netvlies. Scholen, maar ook welzijnsinstellingen zijn onvoldoende op de hoogte van de meerwaarde die sportdeelname kan hebben. Sport is vooralsnog te weinig een issue waar deze
sectoren aandacht voor hebben. Samenwerking met partijen in de sportsector liggen daardoor nog niet altijd voor de hand. Samenwerking verdient wel
aanbeveling. Want de samenwerking tussen sport, welzijn en onderwijs
maakt het mogelijk om afspraken te maken over bijvoorbeeld omgangsvormen en gedragsafspraken tussen betrokken docenten, trainers of begeleiders
en de ‘jeugdige’. Bovendien biedt het mogelijkheden tot het stimuleren van
buitenschoolse sportdeelname, zoals onder meer Special Heroes en de
Schoolsportvereniging laten zien. Een sluitend pedagogisch klimaat biedt een
stabiele omgeving. Daardoor kunnen betrokken partijen integraal werken
aan de ontwikkeling en gedragsverandering. Enerzijds kunnen docenten of
hulpverleners vanuit opvanginstellingen, GGD of Centra voor Jeugd en Gezin
sport gebruiken als vroegtijdige interventie, en volwassenen of jeugdigen
doorverwijzen naar sportverenigingen of andersoortige sportaanbieders.
Anderzijds zijn sportverenigingen en sportactiviteiten in buurten plekken
waar problemen kunnen worden gesignaleerd, vooral waar het gaat om
jeugdigen. Sportleiders kunnen hen doorverwijzen naar hulpverleners of
contact opnemen met de school. Een goed voorbeeld daarvan is de inzet van
de pedagogisch coördinator op sportverenigingen. Bij sportactiviteiten in
buurten is het aan te bevelen actief te werken met ‘jongeren van de straat’
bij de uitvoering en voorbereiding van sportieve activiteiten in de buurt. Op
bestuurlijk niveau wordt binnen het project Sportief Participeren gezocht
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naar goede voorbeelden waarbij sportambtenaren samenwerken met
ambtenaren uit de andere sectoren of met Wmo-ambtenaren.
4. Bied verenigingen ondersteuning aan in de omgang met kwetsbare
groepen
Van belang is dat sportaanbieders die daar behoefte aan hebben de juiste
ondersteuning kunnen krijgen. Het ontbreekt aan een infrastructuur en aan
kennis waar sportverenigingen een beroep op kunnen doen. Sportbonden of
provinciale en gemeentelijke sportraden zouden hier een rol in kunnen
spelen. Niet iedere vereniging hoeft in staat te zijn om kwetsbare groepen
op te vangen. Verenigingen die zich hiervoor openstellen, zogenaamde
maatschappelijk geëngageerde verenigingen, zouden kunnen worden
toegerust om met deze moeilijkere groepen om te gaan en op extra middelen moeten kunnen rekenen. Dit is van belang om te voorkomen dat verenigingen die zich profileren als maatschappelijk geëngageerde vereniging geen
overload krijgen omdat zij alle moeilijke groepen op dienen te vangen. Een
keurmerk, vergelijkbaar met wat voor de vechtsport is ontwikkeld, zou
onderscheidend kunnen werken. Verenigingen met een keurmerk zouden in
aanmerking komen voor meer subsidie.
5. Maak buurten beweeg- en kindvriendelijke zodat ze uitnodigen om te
bewegen, buitenspelen en te sporten
Iedereen moet kunnen sporten, bewegen en spelen in de buurt, in een
veilige en plezierige omgeving. Ontwikkel buurten die uitnodigen tot
sporten en bewegen met een voldoende toegesneden aanbod van sportactiviteiten voor jong en oud. Zorg voor groen dichtbij de woning met mogelijkheden voor wandelen, spelen en sporten. Maar ook bijvoorbeeld voor veilige
en aantrekkelijke groene fiets- en wandelroutes van en naar scholen,
speelplekken en sportlocaties. Investeer in multifunctionele voorzieningen
die kunnen worden gebruikt door buurtbewoners, scholen, sportverenigingen, naschoolse opvang, bewoners van serviceflats en zorginstellingen.
Een sportieve infrastructuur staat of valt met adequate en voldoende
accommodaties. Sportverenigingen zijn te vaak naar de randen van de stad
verplaatst. Breng ze terug naar de buurten. Dit kan in de vorm van dependances van bestaande verenigingen op scholen of in multifunctionele
accommodaties in de buurt. Sporten in de buurt vergroot bovendien de kans
dat er gesport wordt met klasgenoten, vrienden en buurtgenoten. Daarnaast
bieden herstructureringswijken kansen voor het upgraden van de sportieve
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infrastructuur in de wijk. Door zowel bij de herstructurering als in ieder
ruimtelijk ordeningsplan een verplichte sportparagraaf op te nemen, kan de
gemeente invulling geven aan georganiseerd sporten.
6. Zorg voor multifunctionele sport- en speelplekken in de wijken en
buurten
Te veel sportvoorzieningen in de openbare ruimte hebben een monofunctioneel karakter. De nadruk zou meer dienen te liggen op multifunctionele
sport- en speelplekken die verschillende gebruikersgroepen - jong en oud,
man en vrouw – tegelijkertijd kunnen gebruiken. Dit stimuleert ontmoetingen
in de buurt en draagt bij aan een kindvriendelijk buitenspeelklimaat. Het
creëren van een levendige en aantrekkelijke openbare ruimte is de verantwoordelijkheid van gemeenten. De diensten ruimtelijke ordening bij gemeenten zouden meer samen kunnen werken met sport- en welzijnsambtenaren
om multifunctionele sport- en speelplekken te creëren die uitnodigen tot
ontmoeting en beweging. Dergelijke openbare plekken dragen bij aan het
bevorderen van de sportdeelname van burgers en de sociale samenhang en
leefbaarheid in wijken. Landelijke kennisinstellingen hebben een verantwoordelijkheid om succesvolle voorbeelden uit het land overdraagbaar te
maken naar andere gemeenten.
7. Goede context gericht op plezier in de sport
Voor het bevorderen van sportdeelname is de context waarbinnen bewogen
en gesport wordt erg belangrijk. Hierbij kan men denken aan bijvoorbeeld
positieve contacten tussen de deelnemende kinderen, ouders en sportleider,
evenals de mate waarin plezier, variatie en positieve ervaringen worden
benadrukt en de mate van betrokkenheid van trainers, ouders en leraren.
Via stapsgewijze kennismaking met sport en spel vanuit de school is het
gemakkelijker om de brug te slaan naar het reguliere lokale sportaanbod. Er
kan overigens ook worden gedacht aan buitenspelen. Begeleid buitenspelen,
zoals in het project Thuis Op Straat, kan een effectieve aanpak zijn die
ervoor zorgt dat overlastgevende jongeren niet de overhand hebben op het
plein, en dat ook andere kinderen de ruimte krijgen om mee te doen.
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8. Zorg voor goede omgangsvormen en bestrijd onsportiviteit en agressie
in de sport
De verantwoordelijkheid voor positieve normen en waarden onder sporters
ligt in eerste instantie bij de sporters zelf. Maatschappelijke organisaties als
sportverenigingen en organisaties die sportactiviteiten organiseren in
buurten en wijken komen in beeld als deze normen en waarden niet positief
zijn. Trainers, sportleiders, sportdocenten, en (ambulante) professionals
kunnen veel invloed uitoefenen op de normen en waarden onder de sporters. Bijvoorbeeld door ze daar direct op aan te spreken, maar ook op
andere manieren. Een voorbeeld is het attenderen op normen en waarden
door bijvoorbeeld het organiseren van een Fair Play Cup. Een ander voorbeeld is het begeleiden van trainers door een pedagogisch coördinator die
ze onder meer aanleert hoe om te gaan met een slechte of agressieve sfeer
binnen hun team. Dat de verantwoordelijkheid voor positieve normen en
waarden onder de sporters vooral ligt bij de sporters zelf en de sportorganisaties betekent niet dat landelijke partijen en gemeenten daarin geen rol
spelen. Zij moeten de mensen in het veld, in dit geval bestuurders van
sportverenigingen, kaderleden (trainers en scheidsrechters) en medewerkers
van welzijnsorganisaties of bijvoorbeeld organisaties voor sportbuurtwerk,
daarbij ondersteunen.
Hier kan ook een belangrijke rol liggen voor organisaties als het NISB, de
VSG, en NOC*NSF. Zij kunnen trainingen op dit gebied aanbieden en verzorgen. Als het gaat om het aanleren van deze eigenschappen bij professionals
is het van belang dat hier in hun opleiding al aandacht aan wordt besteed.
9. Zet sport in als vroegtijdige interventie
Op basis van ons onderzoek en andere genoemde bronnen, kunnen we
concluderen dat sport in een aantal situaties en onder bepaalde omstandigheden als vroegtijdige interventie ingezet kan worden. Sport kan gedragsverandering beogen, of competenties trachten te versterken. Of deze
effecten daadwerkelijk bereikt worden, is niet altijd duidelijk. De inzet van
sport als middel voor vroegtijdige interventie stelt in de meeste gevallen
hoge eisen aan trainers en begeleiders.
De mate van deskundigheid en professionaliteit is afhankelijk van het
doel dat met sporten en bewegen wordt nagestreefd. Bij het bevorderen van
lichaamsbeweging en sportdeelname van kwetsbare groepen gaat het
bijvoorbeeld vooral om informatie over en expertise in het omgaan met
bepaalde groepen. Dergelijke sociaalagogische kennis is te weinig aanwezig
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bij trainers op sportclubs. Door goede samenwerking tussen de sectoren
onderwijs, sport en welzijn kan aan deze kennislacune gewerkt worden. Als
sport nadrukkelijk wordt ingezet als ongerichte of gerichte vroegtijdige
interventie stelt het hogere eisen aan de trainers en begeleiders. Zij zijn dan
in feite medehulpverlener. Sport is in deze projecten een middel om gericht
aan gedragsverandering en competenties van deelnemers te werken. Dit
vraagt om deskundigheidsbevordering en samenwerking met specialisten op
het terrein sociale psychologie, gedragswetenschappen of bijvoorbeeld
sociaalpedagogische processen.
10. Besteed aandacht aan vaardigheden die ook buiten de sportcontext
nuttig zijn
Bij sport als vroegtijdige interventie (sport als middel) is het van belang
aandacht te besteden aan vaardigheden die ook van pas komen buiten de
sportcontext. Denk dan bijvoorbeeld aan samenwerkingsvaardigheden, leren
organiseren, zelfvertrouwen, respect of discipline. Voor buurtsport geldt dat
professionals in de uitvoering (sportbuurtwerk of sociaal cultureel werk) niet
het sporten centraal stellen. Als de activiteit bij dient te dragen aan de
leefbaarheid in de wijk, vraagt ook de manier waarop buurtbewoners bij de
activiteit betrokken worden om overdenking. Hier kunnen NISB, VSG en
NOC*NSF een belangrijke ondersteunende rol vervullen door kennis te
verspreiden van succesvolle projecten onder scholen, welzijninstellingen en
organisaties als GGD en CJG.
11. Zorg voor maatwerk om kwetsbare groepen in een veilige omgeving
aan het sporten en bewegen te krijgen
Als het tot de mogelijkheden behoort om gebruik te maken van het reguliere
sportaanbod (bij verenigingen, commerciële aanbieders, in de buurt of op
school), dan verdient dat de voorkeur. Voor sommige groepen is dit geen
passende oplossing en verdient het aanbeveling om een aanbod op maat te
creëren. Sporten onder gelijkgestemden werkt drempelverlagend. Juist
mensen die gebaat zijn bij verbreding van hun sociaal kapitaal – werklozen,
gehandicapten, ouderen, etnische minderheden (denk aan islamitische
vrouwen) - zijn het minst vertegenwoordigd in de sport. Ook is de schaal en
de nabijheid van de vereniging van belang.
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