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DAGPLANNING
9u–12u
▪ Verwelkoming en korte inleiding project (Jo Haentjens)
▪ Toelichting kennisplatform en thema-dashboards tiener
drop-out (Hans Ponnet)
▪ Interactieve sessie rond sneuvelconcepten (StudioDott)

12u-13u30: middagpauze (verwerken resultaten)
13u30-15u
▪ Samenvatting eerste resultaten voormiddag (StudioDott)
▪ Interactieve verdiepende oefeningen (StudioDott)

Verwelkoming + afspraken
Welkom!
36 sportfederaties aanwezig
5 federaties verontschuldigd, wel interesse
47 federatiemedewerkers
15 medewerkers Sport Vlaanderen
Afspraken!
Micro dempen als niet aan het woord
Camera aan
Chat of handje bij vragen
Digital whiteboard (interactie): StudioDott

Inleiding project
Dé aanleiding: ons aller missie!
“Zo veel mogelijk mensen in Vlaanderen op regelmatige
tijdstippen op een kwalitatieve manier aan het sporten en
bewegen krijgen, en het liefst hun leven lang”

+
Nieuwe beleidsplannen federaties
Aan het sporten en bewegen krijgen = ok…
Maar wat met ‘aan het sporten houden’?

Inleiding project
▪ Onze afgeleide missie m.b.t. ‘sportpromotie’
"We zijn vastbesloten om
een gezonde sport- en beweegmentaliteit
bij zoveel mogelijk van onze
inwoners, bedrijven, scholen en organisaties te installeren.
In het kader van deze langetermijnambitie willen we
tegen 2024
de kwalitatieve sport- en beweegparticipatie in Vlaanderen doen
stijgen in elke levensfase."

Maar … elke levensfase vergt een gedifferentieerde aanpak!

Onze tactieken moéten daarom gedifferentieerd zijn …
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… en gestoeld op een duidelijke werkterrein: gedragsverandering naarde
‘gezondheidsaanbeveling bewegen’ volgens de Beweegdriehoek (bron:
Agentschap Zorg en Gezondheid en Vlaams Instituut Gezond Leven)
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Onze visie op sportpromotie in Vlaanderen hiervoor is helder:
• Duurzame sportparticipatie ontstaat via een goede lokale werking. Onze
kernopdracht is dit verbindend te stimuleren, te ondersteunen en te
waarderen.
• We maken onze ambities meetbaar (participatiemeting)
• We verbreden ons werkveld naar sportenen bewegen (cf. infra)
• We zijn ervan overtuigd dat sporten en bewegen op jonge leeftijd op een
kwalitatieveen (sociaal) veilige manier bepalend is voor levenslangsport- en
beweeggedrag, vooral als dit goed omkaderdgebeurt in de (jeugd)sportclub.
• We erkennen dat lichte gemeenschappen en niet-georganiseerdsporten
belangrijke, maatschappelijke evoluties zijn. We beschouwen ze als een
volwaardige beleidsopportuniteit eerder dan een bedreiging (o.a. voor
clubs)
• We benadrukken dat regelmatigsport- en beweeggedrag bijdraagtaan het
algemeen (fysiek én mentaal) welbevinden en een hogere levenskwaliteit,
niet in het minst op oudere leeftijd (active ageing)
• We richten ons op de mens vanuit een gedragslens en trachten vanuitde
juiste intrinsieke motivator sport- en beweeggedrag te triggeren of te
versterken.

Onze visie hiervoor is helder:
• We beschouwen investeren in sport als investeren in preventieve
gezondheidszorg, maar we benadrukken ook dat men door te sporten leert
excelleren,samenwerken,doorzetten,zichzelf waarderenen een sociale rol
opnemen.
• We stimulerenvolop het inzicht dat sport en beweging ook waardevol is
voor andere beleidsdomeinen: we trekken hierbij de kar om hiervoor
structurele linken te realiseren met onderwijs, welzijnsvragen, inclusie,
gezondheidspreventie, ruimtelijkeordening, mobiliteit,lokaleactoren, …
• We creëren daadkracht door draagvlak: we verkiezen samenwerking
(boven solowerk) met publieke en/of privateactoren waar mogelijk
• Wij zetten kwaliteit altijd voorop, van ons én vanonze partner-actoren
• Daar waar geen actoren actief zijn, treden we subsidiair op als organisator of
initiator
• We realiseren onze missie door gepast in te zetten op activeren naar én
behouden in duurzaam sport- enbeweeggedrag.

Inleiding

Europees project (Erasmus+)
2016-2018
KU Leuven (prof. Jan Segers)
Uitval bij jongeren (12-19j)
Preventieve handvaten voor clubs en
professionals
Toolkit (ook in Nederlands!)

Inleiding

Het resultaat van KYI bracht uiteindelijk 14 factoren naar voor waarvan is
aangetoond dat deze een belangrijke rol spelen in het voorkomen van
sportuitval bij tieners
Autonomie – (perceptie van) competentie – verwantschap – (taal)klimaat –
tijd/doel conflict – kosten – verwachtingen – waarden – relatie trainer –
peer betrokkenheid – autonomie/support ouder(s) – preventief beleid club –
(brede) toegankelijkheid – type sport of aanbod

Inleiding
Toolkit > aanleiding voor dit breed project
Reeds doorlopen stappen (2019-20):
Desk research (wetenschappelijke literatuur)
1e analyse tienerdrop-out (meisjes) in Vlaanderen:
ledendata federaties via kennisplatform Sport
Vlaanderen
Draagvlak en relevantie peilen bij partnerorganisaties
(VSF, ISB, KUL)
Case analyse:
interviews tieners, trainers, clubs, federaties, VTS, …
mapping van hun “drop-out journey” (diverse persona’s)

Systeem mapping: hoe speelt elke stakeholder al in op
deze problematiek (i.f.v. synergie, afstemming)
Uitwerken verschillende af te toetsen vervolgpistes om
hiermee aan de slag te gaan (sneuvelconcepten)

Inleiding
Belangrijkste inzichten uit vorige stappen:
▪

Niet als eerste stap inzetten met de oplossing op de
ouders: moeilijk bereikbaar door de verschillende
partners en stakeholders. Eerder inzetten op het gebied
van de problematiek waar we wel invloed op hebben
(sportfederaties, sportclubs, trainers, coördinatoren, …)

▪

In deze eerste fase ook niet actief inzetten op het
betrekken van de scholen. In latere fase mogelijks wel
interessant

▪

Zeker inzetten op het integreren van de data rond dropout die beschikbaar is vanuit de sportfederaties (via Sport
Vlaanderen)

▪

Bewustwording creëren rond tiener drop-out zal van
prioritair belang zijn op alle verschillende niveaus
(federatie, club, trainer)

Inleiding
Belangrijkste inzichten uit vorige stappen:
▪

Bottom-up initiatieven meenemen in de oplossing, creëren van
“best practices” om anderen te inspireren

▪

Federaties hebben een sleutelrol in het activeren en laten
samenwerken van de verschillende lagen (club, trainer, tiener)

▪

Het is belangrijk de federaties op tijd te betrekken in dit traject
om op basis van (hun) sportspecifieke drop-out data en
terreinkennis tot een werkbare en realistische implementatie
in de clubs te komen:
▪

Federaties implementeren hun initiatieven, Sport Vlaanderen ondersteunt

Inleiding
Dank voor jullie engagement!
Hopelijk start van een samen met jullie gedragen
traject om finaal meer jongeren in de sportclub te
houden:
ook in moeilijkere fasen in hun leven
ook al ze niet het grootste talent blijken te zijn
door een positief en actief retentiebeleid in onze
sportclubs
omdat een positief ervaren lidmaatschap in een
(jeugd)sportclub de beste garantie is op levenslange
sportparticipatie, zelfs ook na een tijdelijke ‘pauze’

Hans Ponnet, afdelingshoofd sportkaderopleiding
en projectleider kennisplatform

