INTERACTIEVE VORMING: 10 tips om actief met diversiteit aan de slag te gaan in je sportclub
Een aanbod voor lokale sportdiensten en hun lokale clubs

WEERSPIEGEL DE
DIVERSITEIT VAN DE BUURT

NETWERK MET ANDERE
ORGANISATIES

Check hoeveel mensen met
vreemde afkomst in jouw
gemeente* wonen: wordt
dit percentage
weerspiegeld in jouw club?

Ontmoet organisaties die
werken met mensen met
een diverse achtergrond
(bv. OCMW, OKAN,
lesgevers NT2, lokaal
Agentschap Integratie en
Inburgering). Zij helpen de
brug maken naar jouw club.

SCHAKEL MEDEWERKERS
MET DIVERSE ORIGINE IN

GA VOOR EEN DUIDELIJKE
VISIE

PRAAT OVER
INTERCULTURELE VRAGEN

Durf mensen/ouders aan te
spreken, informeer hen
over taken die ze kunnen
opnemen. Onthaal nieuwe
vrijwilligers goed, speel in
op hun talenten.

Bespreek op de
bestuursvergadering welke
club je wil zijn. Welke
waarden staan centraal bij
jullie? Respect, samenhorigheid, ..? Wil je een
open sportclub zijn? Draag
en straal dit ook uit!

Halalmaaltijden of
kledijkwesties?
Ga in dialoog met de
vraagsteller(s), durf door te
vragen. En bespreek open
in de club hoe jullie ermee
omgaan. Communiceer ook
duidelijk je beslissing.

* http://regionalestatistieken.vlaanderen.be/monitor-lokale-inburgering-en-integratie

ORGANISEER EEN DUIDELIJK
ONTHAALBELEID
Maak van het
inschrijvingsmoment een
warm welkom en
communiceer de
gewoonten van en
afspraken binnen de club.
Betrek ouders door in te
spelen op hun talenten.

VERLAAG
PARTICIPATIEDREMPELS

VERLAAG FINANCIËLE
DREMPELS

Denk na over de
toegankelijkheid van jullie
aanbod. Overweeg een
recreatief aanbod. Zorg
voor sociale toegankelijkheid via kennismakingsbezoeken en initiatielessen
bij de doelgroep.

Bespreek de
betaalbaarheid van jullie
aanbod. Laat je informeren
over bestaande kortingssystemen. Maak het
volledig kostenplaatje
zichtbaar en wees creatief
met ruilbeurzen voor kledij.
en materiaal

COMMUNICEER IN HELDERE
TAAL
Schrijf in klare taal in
brieven en op websites.
Iedereen wint hierbij!

BIED EEN MOOIE
OEFENKANS NEDERLANDS
Eis niet dat iemand
Nederlands kan spreken: hij
of zij kan de taal net
oefenen in sportverband.
Maak afspraken over
taalgebruik en praat
eenvoudig Nederlands.

