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SETTING THE SCENE 



 

• Multidimensionele oorzaak (e.g., Ginwright & Cammarota, 2002; Vettenburg, 1998) 

• Verbeteren perspectief 

 Institutioneel (e.g., Coakley, 2011; Hartmann & Kwauk, 2011; Kelly, 2011) 

 Individueel (e.g., Ginwright & Cammarota, 2002; Jennings et al., 2006)  

Kritische benadering (Hartmann & Kwauk, 2011) 

 

 Investeren in het menselijk kapitaal (e.g., Krauss et al., 2007) 

1. Jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties 

Probleemstelling 



 

• Traditionele benadering 
School en arbeidsmarkt competenties (e.g., Schultz, 1961) 

• Bredere benadering 

 ‘Specific cognitive competences, and explicit knowledge, as well as different non-cognitive skills and 
attributes embodied in individuals that facilitate the creation of personal, social and economic well-
being of a person’ (OECD, 2001).  

 

• Intra-persoonlijk 

• Inter-persoonlijk 

 

2. Investeren in het menselijk kapitaal 

Probleemstelling 



 

• Formele educatie op school and ‘on-the-job training’ (e.g., Heckman, 2008) 

• Vrije tijd sport (e.g., Coalter, 2012; Glover & Hemingway, 2005) 

Sport 

Toenemend geloof ontwikkelingspotentieel voor MKJ (e.g., Haudenhuyse, 
Theeboom & Coalter 2012) 

Veelvoud aan persoonlijke en sociale voordelen (e.g., Coakley, 2011, Coalter, 2012) 

Vrijwilligerswerk 

 Investeren in het menselijk kapitaal door jongeren in situaties te plaatsen 
waar ze kunnen leren en verantwoordelijkheid opnemen (e.g., Smith, 2010) 

 

2. Investeren in het menselijk kapitaal 

Probleemstelling 



 

• Hoe het volledige potentieel van vrijwilligerswerk in de sport 
benutten wanneer er een ondervertegenwoordiging is van de target 
groep? 

Sociale ongelijkheden in sport (e.g., Breedveld et al., 2010; Theeboom et al., 2015) 

Verscheidenheid drempels (e.g., Haudenhuyse et al., 2013; Collins, et al., 1999) 

Ondervertegenwoordiging in sport vrijwilligerswerk (e.g., Kay & Bradbury, 2009) 

 

3. Uitdaging 1 

Probleemstelling 



 

• Verzamelen van empirisch bewijs 
Groot geloof (e.g., Giulianotti, 2004) 

Beperkt empirisch bewijs voor meerdere (positieve) functies van 
(vrijwilligerswerk in) sport (e.g., Hartmann & Kwauk, 2011) 

 

3. Uitdaging 2  

Probleemstelling 



 

• Weinig inzicht in ontwikkelingsoutcomes menselijk kapitaal (e.g., Kay & 
Bradbury, 2009) 

• Weinig inzicht in de mechanismen waaronder vrijwilligerswerk in 
sport verondersteld wordt ontwikkeling van jongeren te faciliteren 
(e.g., Coalter, 2011) 

 Noodzakelijke voorwaarden (e.g., Patriksson, 1995)  

 Voldoende voorwaarden (e.g., Patriksson, 1995)  

 

3. Uitdaging 1-2   

Probleemstelling 



 
 

OV 1 Wat zijn noodzakelijke en voldoende voorwaarden om 
 jongeren in kwetsbare situaties actief te betrekken als 
 vrijwilligers in sport settings en om de ontwikkeling van hun 
 menselijk kapitaal te faciliteren? 

OV 2 Wat zijn de waargenomen ontwikkelingsuitkomsten 
 gerapporteerd door deze groep? 

 

4. Onderzoeksdoelstellingen en -vragen 

Onderzoek 



 

 

 

 

 

 

 
 

 3 studies – 3 verschillende sport contexten 

 
 

8 Street Action programma’s 
(buurtsport) 

 

Studie 2 

 
6 Sport clubs 

 

Studie 3 

 
1 Vrijwilligerstrainings- 

programma  

Studie 1 

Noodzakelijke en voldoende voorwaarden 
Ontwikkeling menselijk kapitaal 

Onderzoek 



Studie 1: Vrijwilligerstrainingprogramma in Brussel  

Setting Jonge voetbaltrainers die leven in kwetsbare situaties en betrokken zijn in een 
vrijwilligerstrainingsprogramma 

Georganiseerd door Jeugdwerkorganisatie 

Deelnemers n = 11 (mannelijk) 
Leeftijd =  17.64 j (SD= 1.63)  

Professionals n = 3 (mannelijk)  

Onderzoek 2012-2013 

Onderzoek 



Studie 2: Street Action programma’s 

Setting 8 Vlaamse buurtsportprogramma’s gericht op jongeren in maatschappelijk 
kwetsbare situaties 

Georganiseerd door Lokale sport en sociale partner organisaties 

Deelnemers n = 26 (20 mannelijk, 6 vrouwelijk) 
Leeftijd = 13.8 (SD = 2.14) 

Professionals n = 26 (17 mannelijk, 9 vrouwelijk) 

Onderzoek 2012-2014 

Onderzoek 



Studie 3: Sport clubs die de target groep aantrekken 

Setting 6 sport clubs in Brussel en Antwerpen 

Georganiseerd door Sport clubs die jongeren in kwetsbare situaties aantrekken 

Deelnemers n = 21 (12 mannelijk, 9 vrouwelijk) 
Leeftijd = 19.15 (SD = 3.16) 

Professionals n= 5 (3 mannelijk, 2 vrouwelijk) 

Onderzoek 2013-2014 

Onderzoek 



RESULTATEN 



 

 

1. Noodzakelijke voorwaarden 

5 categorieën Noodzakelijke voorwaarden 

Intrinsieke motivatie jongeren - Noden moeten gehoord en serieus genomen worden 
- Betrokkenheid jongeren 

Optimale bereikbaarheid - Verlaging drempels 
- Informeren ouders 
- Aanwezigheid rolmodellen 

Club beleid/ programma design - Bottom-up benadering 
- Onderdeel van een integrale en gecoördineerde beleidsstrategie 
- Duurzaamheid 

Actieve betrokkenheid vrijwilligers - Jongeren mogelijkheden aanbieden om vrijwilligerswerk op te nemen 
- Aanmoedigen van jongeren om vrijwilligerswerk op te nemen 

Professionele ondersteuning - Geen organisatorische of structurele moeilijkheden 
- Tijd om te focussen op sociale doelstellingen 
 

OV 1: noodzakelijke en voldoende voorwaarden 



 

 

• Wanneer bepaalde voorwaarden zijn ingevuld, kunnen jongeren in 
maatschappelijk kwetsbare situaties hun menselijk kapitaal 
ontwikkelen 

 

 

1. Waargenomen ontwikkeling menselijk kapitaal door sport vrijwilligerswerk 

Intra-persoonlijk Inter-persoonlijk 

Meer initiatief en verantwoordelijkheid 
opnemen  

Zich gerespecteerd voelen in de buurt 

Tonen van leiderschapscapaciteiten Opnemen van sociale verantwoordelijkheid 

Weten hoe een mening te uiten en voor zichzelf 
op te komen 

Herkenning ervaren  

Toegenomen zelfreflectie Gevoel van verbondenheid ervaren 

OV 2: menselijk kapitaal 



 

• ‘Wat ik hier het meest geleerd heb, is eerst en vooral om 
initiatief te nemen en verantwoordelijkheid. Want als je dat niet 
doet, zal er niets gebeuren.’ (Bilal, study 1) 

 

 

 



 

• ‘... Wanneer je training geeft zie je hoe kinderen opkijken naar 
iemand die er altijd zal zijn voor hen. Ik denk dat training geven 
voor mij eigenlijk betekent dat ik min of meer levens een beetje 
verbeter, of help in mijn gemeenschap in mijn buurt.’ (Samuel, 
study 3) 

 

 

 

 



 

• ‘Ze geven ons gewoon de kans. Hier krijg je het gevoel dat je 
echt telt in de maatschappij. Want soms wanneer je een 
immigratieachtergrond hebt, krijg je minder kansen vergeleken 
met andere Belgen. En hier heb je het gevoel dat je echt telt en 
belangrijk bent in de club.’ (Dania, study 3) 

 

 

 



 

• Anders gaan gedragen in hun dagelijks leven 
 Gestegen zelfbewustzijn 

 Inzicht verwerven in hun eigen (inter)persoonlijke competenties, 
gedrag en ontwikkeling 

2. Waargenomen ontwikkeling menselijk kapitaal door sport vrijwilligerswerk   

OV 2: menselijk kapitaal 



ALGEMENE DISCUSSIE 
 
 

Onderzoeksvragen 
Naar een geïntegreerd model 
 



 

• Veralgemening van zowel noodzakelijke als voldoende voorwaarden 
• Van ‘families van programma’s’ naar ‘families van mechanismen’ 
 

 

1. Families van voorwaarden  

OV 1: noodzakelijke en voldoende voorwaarden 



 

• Potentieel onderzochte praktijken 

 Invullen noodzakelijke voorwaarden voor de meeste praktijken al te 
veeleisend om verder te gaan 

 Een meerderheid van de sport praktijken werden geconfronteerd met 
structurele en organisatorische problemen 

 6 (van de 7) voetbalclubs 

 6 (van de 8) Street Action-programma’s 

 4 (van de 6) sport clubs 

 
 

2. Structurele moeilijkheden 

OV 1: noodzakelijke en voldoende voorwaarden 



 

• ‘Pogingen om de sportclub te gebruiken in het bereiken van 
bredere beleidsdoelstellingen omtrent ontwikkeling, kan hun 
essentiële (veelal non-altruïstische) doelen, kwaliteit en stabiliteit 
ondermijnen’ (Coalter, 2007) 

• Buurtsport specifiek opgezet om de ‘hard to reach’ te bereiken (e.g., 
Marlier et al., 2014; Theeboom & De Maesschalck, 2006)  

 
 

2. Structural difficulties 2. Structurele moeilijkheden 

OV 1: noodzakelijke en voldoende voorwaarden 



 

• Ondanks conceptueel verschil, bestaat er een grijze zone tussen 
noodzakelijke en voldoende voorwaarden 

 Geen duidelijk onderscheid 

 Grijze zone op het vlak van het behouden van MKJ in sport 

 Een veilige, uitdagende, ondersteunende en familiale omgeving 

 Opbouwen van vertrouwensband met coaches en peers 

... 

3. Grijze zone 

OV 1: noodzakelijke en voldoende voorwaarden 



 

• Intergerelateerde subcategorieën 
 Bv. Ontwikkeling van menselijk kapitaal door het opnemen van 

verantwoordelijkheden kan gefaciliteerd worden wanneer jongeren zich 
gewaardeerd en herkend voelen 

 

4. Voldoende voorwaarden intergerelateerd 

OV 1: noodzakelijke en voldoende voorwaarden 



 

• Slechts enkele praktijken focus op ontwikkelingsperspectief en het 
invullen van voldoende voorwaarden 

 1 (van de 7) voetbalclubs 

 2 (van de 8) Street Action-programma’s 

 2 (van de 6) sport clubs 

• Deze meer systematische benaderingen  expertise jeugdwerk 
 Voldoende voorwaarden gebaseerd op jeugdwerkprincipes 

 

5. Jeugdwerk expertise 

OV 1: noodzakelijke en voldoende voorwaarden 



 

• De studie illustreerde dat praktijken die een kritisch pedagogische 
benadering hanteerden, meer ontwikkelingsmogelijkheden 
voorzagen voor deelnemende jongeren 

 Kritisch pedagogische benadering 

Co-educatieve relaties met een mentor = sleutelkenmerk 
 

6. De impact van een kritisch pedagogisch perspectief  

OV 1: noodzakelijke en voldoende voorwaarden 



 

• Naast KP, ook co-educatieve relaties met significante anderen 
 Peer educatie 

Analyse in SFD praktijken is zeldzaam (Spaaij & Jeanes, 2013) 

3 mechanismen 

- Coöperatieve leersituaties (e.g., Grineski, 1996; Slavin, 1996) 

- Atmosfeer voor groepsdiscussies 

- Positieve afhankelijkheid 

 Ouders, families, kinderen en hun ouders 

 Beperkte sociale afstand binnen relaties 

 

 
 

6. De impact van een kritisch pedagogisch perspectief 

OV 1: noodzakelijke en voldoende voorwaarden 



 

• Bevindingen studie relateren voornamelijk aan SFD praktijken die 
kritisch pedagogische principes incorporeren 

• Praktijken die niet expliciet gebruikmaken van specifieke 
strategieën om jonge vrijwilligers in de sport te ontwikkelen 
 Ontwikkeling menselijk kapitaal van jongeren in beide settings 

 Echter, jongeren binnen ‘intentionele’ settings leren meer bewust en zijn   

    zich meer bewust van hun ontwikkeling 

 

1. Surplus waarde intentioneel proces 

OV 2: menselijk kapitaal 



ALGEMENE DISCUSSIE 
 
 

Onderzoeksvragen 
Naar een geïntegreerd model 
 



  
Interacties 

Vrijwilligerswerk 

Sport 

Maatschappelijke instellingen 

Directe omgeving 

Ontwikkeling menselijk kapitaal Voorwaarden 

Jongere 



EN NU? 
 
 



1. Stap voor stap  werken aan noodzakelijke voorwaarden 

Uitdagingen praktijk 

5 categorieën Noodzakelijke voorwaarden 

Intrinsieke motivatie jongeren - Noden moeten gehoord en serieus genomen worden 
- Betrokkenheid jongeren 

Optimale bereikbaarheid - Verlaging drempels 
- Informeren ouders 
- Aanwezigheid rolmodellen 

Club beleid/ programma design - Bottom-up benadering 
- Onderdeel van een integrale en gecoördineerde beleidsstrategie 
- Duurzaamheid 

Actieve betrokkenheid vrijwilligers - Jongeren mogelijkheden aanbieden om vrijwilligerswerk op te nemen 
- Aanmoedigen van jongeren om vrijwilligerswerk op te nemen 

Professionele ondersteuning - Geen organisatorische of structurele moeilijkheden 
- Tijd om te focussen op sociale doelstellingen 
 



 

 

2. Stap voor stap  Voldoende voorwaarden 

Praktijktips 

3 subcategorieën Voldoende voorwaarden 

Waarderen van jongeren - Positieve bekrachtiging 
- Herkenning 

Jongeren zich goed laten voelen en het gevoel 
creëren dat ze er (kunnen) bijhoren 
 

- Een zorgzaam en ondersteunend klimaat 
- Gradueel geven/opbouwen van verantwoordelijkheid  
- Kansen geven om relevante bijdragen te kunnen leveren      
  aan de maatschappij en de buurt 

‘Equality’ mogelijkheden voorzien  - Intense, frequente en betekenisvolle interacties  
- Beperkte sociale afstand   
 



 

• Bewuste strategie 

• Samenwerking jeugdwerk- en andere sectoren 

• Tijdsinvestering 

• Begeleiding 

• Interacties 

 

2. Stap voor stap  Voldoende voorwaarden 

Praktijktips 



 

• Organisatorisch niveau 

• Competentie-instrument 

 Jongeren en begeleiders 

 Inschaling a.d.h.v. rollen  competenties indicatoren 

 Testfase: november 2016 – februari 2017 

 Verspreiding: februari – maart 2017 

 

3. Inhoudelijke ondersteuningstool sociale sportpraktijken 

Praktijktips valorisatietool 




