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1. Achtergrond
Het bereiken van niet-sporters, in het bijzonder de
etnisch culturele minderheden en kansarme
doelgroepen, is een uitdaging voor de sportwereld.
Onderzoek toont aan dat veelgebruikte sportpromotieinitiatieven (vb sportkampen, spotevents) amper de
doelgroepen bereiken die nog niet sporten. Eén van de
meest genoemde redenen is omdat het gebrek aan
samenwerking tussen sport, gezondheid en andere
sectoren. Eén van de cases waar er wel intersectoraal
samengewerkt in het Vlaamse sportlandschap is
buurtsport. Dit onderzoek bekijkt in welke mate
buurtsport de sportparticipatie verhoogt.

3. Belangrijkste resultaten
Onderstaande grafiek toont het verschil tussen
buurtsport –en controlewijken. In buurtsportwijken
wordt er ongeveer 20% meer gesport dan in de
controlewijken en zijn er dubbel zoveel volwassenen
actief in een sportclub. Etnisch culturele minderheden
en andere kansarme doelgroepen sporten aanzienlijk
meer dan in buurtsportwijken.
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2. Onderzoekmethode
vijf
wijken
met
een
buurtsportwerking
(=buurtsportwijken) en vier wijken zonder
buurtsportwerking (=controlewijken), die een
vergelijkbaar socio-economisch profiel hadden werden
onderzocht. In elke wijk werden 200 volwassenen (18
tot 56 jaar) ad random geselecteerd en bij hun thuis
bezocht om vragenlijsten in te vullen over
demografische gegevens, In totaal namen 414
volwassenen deel aan de studie. Met multilevel
analyses werd gekeken of er in verschil was tussen
buurtsport en controlewijken. Deze analyses laten toe
om verschillen in sportparticipatie toe te schrijven aan
zowel de kenmerken van de inwoners (vb. geslacht,
leeftijd, etniciteit …) als aan kenmerken van de wijk
waarin
ze
leven
(buurtsportwerking,
sportinfrastructuur, groene ruimte…).

4. Relevantie voor de praktijk
Buurtsport slaagt in het bereiken van niet-sporters. Als
sportdiensten meer mensen in hun gemeente willen
aanzetten tot sporten, zou er meer ingezet moeten
worden op buurtsport en de twee belangrijkste zaken
die hun werking typeren:
a) Actief betrekken van de buurtinwoners; vertrekken
vanuit de noden en de wensen van buurtinwoners. in
hun werking.
b) Intersectoraal
sportorganisaties.
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