

Participatie van kinderen uit
kwetsbare gezinnen in een samenwerking
tussen de sportdienst en sociale partners



Houthalen-Helchteren

 De achtergrond 
De gemeente Houthalen-Helchteren wenst een sportaanbod op maat aan te bieden aan alle doelgroepen van haar
bevolking. Multimove is een uitgelezen kans om ook jonge
kinderen te bereiken.
Gezien het multiculturele karakter van deze gemeente waar
in bepaalde wijken veel kansarme gezinnen wonen, levert
Houthalen-Helchteren inspanningen om ook kinderen uit
deze gezinnen te bereiken. Een lage deelnameprijs en een
samenwerking met schoolopbouwwerk en jeugdwelzijnswerk illustreren dit.

 Waar en wanneer 
De Multimovelessen vinden plaats in de sporthal.
Het aanbod wordt voorzien op vrijdagavond.

 De lesgevers 
De lessen worden verzorgd door de sportpromotor en
twee clublesgevers van Ju Jutsu Yamakami HouthalenHelchteren. De sportpromotor beschikt over een diploma
bachelor Lichamelijke Opvoeding en werkt bij het gemeentebestuur. Zij neemt de coördinatie op zich. Maar ook de
clublesgevers hebben duidelijk inspraak en input in de lessen.

 De aanpak 


Samenwerking Team Sport en sportclub
In mailings en in de algemene vergadering van de
sportraad vraagt de sportdienst aan de sportclubs wie
geïnteresseerd is om mee te werken aan het project
Multimove. Ju Jutsu club Yamakami zegt toe. Tijdens
een overlegmoment met de clublesgevers worden de
nodige afspraken gemaakt. De clublesgevers volgen
de opleiding Multimovebegeleider.



Samenwerking Team Sport en school
Tijdens een vergadering met de directie van de scholen, de verantwoordelijke van de naschoolse opvang
en jeugdwelzijnswerk worden de verwachtingen en
noden van alle partners overlopen en worden hierover
afspraken gemaakt. Er wordt ook specifieke aandacht
besteed aan het bereiken en betrekken van kinderen
uit kansarme gezinnen.



Promotie via verschillende kanalen
Via het gemeentelijk infoblad, de website, facebookpagina, jeugdsportverantwoordelijken en de leerkrachten
Lichamelijke Opvoeding wordt er promotie gevoerd.
In augustus wordt aan de deelnemende kinderen van
sportkampen, speelpleinwerking en kleuterinstuif een
flyer meegegeven. Tijdens de eerste week van september worden flyers en affiches via de kleuter- en lagere
scholen verspreid. De sportdienst organiseert een infomoment in de scholen waarbij de Multimovebanner
steeds in een andere school staat.

 De taakverdeling 
De sportdienst neemt de meeste taken op zich. Voor de promotie en toeleiding van kinderen uit
kansarme gezinnen worden er lokale partners bij betrokken.
De sportdienst doet het volgende:

• accommodatie vastleggen;
• lesgevers zoeken en clublesgevers vergoeden;
(Multimove is een onderdeel van het takenpakket van de sportpromotor. Zij wordt hiervoor niet extra vergoed.)

• inschrijvingen opvolgen;
• lokale partners informeren (scholen, leerkrachten Lichamelijke Opvoeding, kinderopvang, jeugdwelzijnswerk, schoolopbouwwerk, jeugddienst);
• afspraken maken met partners;
• evalueren;
• facturatie en betalingen opvolgen;
• sportpromotor maakt lesvoorbereidingen.

Sportclubs doen deze taken:

• lesgevers voorzien;
• Multimove binnen hun vereniging promoten.

Sociale partners (jeugdwelzijnswerk, schoolopbouwwerk) staan in voor:
• het informeren en toeleiden van specifieke doelgroepen.

 Voor wie 
Wekelijks Multimoven gemiddeld 25 kinderen tussen 4 en 6 jaar. Ongeveer 80% van de deelnemers
is van een andere origine.
Via huis-aan-huis bezoeken door schoolopbouwwerk bij sociaal achtergestelde gezinnen worden de
ouders geïnformeerd en gestimuleerd om hun kinderen in te schrijven in de Multimovelessen. Ook
jeugdwelzijnswerk promoot Multimove tijdens hun wekelijkse activiteiten voor kansengroepen.
Door een tarief van 1 euro per les (€ 30 voor een gans jaar) te hanteren wordt de financiële drempel
zo laag mogelijk gehouden.

 De valkuilen 
• Enerzijds kiest de gemeente voor een lage deelnameprijs om de financiële drempel te beperken. Anderzijds betaalt de sportdienst huur voor de eigen gemeentelijke accommodatie en vergoedt zij de clublesgevers. Met het wegvallen van
de projectsubsidie worden andere vormen van ondersteuning bekeken. Zoals
bijvoorbeeld via beleidsprioriteit 3 en/of 4 van het decreet lokaal sportbeleid.1
De gemeente zal ook zelf meer budget voor Multimove voorzien.
• Omwille van diverse taalbarrières verliep de communicatie met ouders en kinderen vaak moeizaam.
• Tijdig betalen stelt voor sommige ouders een probleem.

 De succesfactoren 
• Samenwerking met veldwerkers binnen kansengroepenbeleid is een pluspunt.
• Toeleiding van kinderen vanuit jeugdwelzijnswerk, schoolopbouwwerk en kinderopvang zorgt voor een goede mix van aanwezige kinderen.
• De lage deelnameprijs van slechts € 1 per les trekt aan.
• Multimove wordt dichtbij 2 scholen met veel kinderen uit kansarme gezinnen
georganiseerd.
• Diversiteit binnen leeftijd en aanbod is zeker noodzakelijk. Werken met kleine
groepjes is een pluspunt.
• Opleiding van clublesgevers is noodzakelijk. Duidelijke afspraken zorgen voor
een vlotter verloop.
1
Decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid.
Beleidsprioriteit 3: Het voeren van een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie via een anders
georganiseerd laagdrempelig beweeg- en sportaanbod.
Beleidsprioriteit 4: Het voeren van een beweeg- en sportbeleid met aandacht voor transversale samenwerking zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief te participeren in sport.
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Dit is een overzicht van de inkomsten en uitgaven met betrekking tot Multimove in de gemeente Houthalen-Helchteren.
Het inschrijvingsgeld bedraagt 30 euro/ schooljaar (€ 1/les).
Inkomsten
Inschrijvingsgeld 30 kinderen			
Projectsubsidie					
						

€ € 900
€ 1.400
€ 2.300

Uitgaven
Vergoeding lesgevers sportclubs 		
Aankoop sport- en beweegmateriaal		
Huur accommodaties				
						

€ € 900
€ € 500
€ € 450
€ 1.850

 Toekomstplannen 
Na het succes van Multimove tijdens het proefproject, de vele positieve reacties van de ouders en de
vraag om dit initiatief verder te zetten, besliste het gemeentebestuur om Multimove uit te breiden.
Zo willen ze het aantal deelnemers verdubbelen (maximum 60 Multimovers per week) en de leeftijdsgroep uitbreiden tot de leeftijd van 8 jaar in plaats van 6 jaar. Vanaf september 2014 start de
gemeente met een tweede uur Multimove per week.
Om het financiële plaatje beter in evenwicht te houden en de uitgaven dus te beperken, zullen vanaf
september 2014 twee sportpromotoren van Team Sport de Multimovelessen geven in plaats van de
clublesgevers. Op die manier bespaart de gemeente in lesgeverskost en kan de kostprijs voor de
ouders laag blijven.
De gemeente ziet Multimove als een startpunt van waaruit de kinderen kunnen doorstromen naar de
reguliere sportclubs, het gemeentelijk sportaanbod, het aanbod van de jeugdwelzijnswerkers, …
Multimove is in ieder geval een succes waar de gemeente verder op wil blijven inzetten.

