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- “Sir, we are surrounded by all 4 
corners..”

- Good, now we can attack on all sides!!

U.S. General Tony McAuliff, Battle of the Bulge/WWII



1. Wat is diversiteit?
2. Voetbalclubs zijn niet meer en niet minder dan een   

“vereniging” voor mensen door mensen.
3. Sociaal Cultureel Werk in het voetbal.

- Meten is Weten - Monitoring
- Changemaking/Changemakers
- Bestaande momenten gebruiken(Diversity=Fairplay)

4. Inbedding



1. Wat is Diversiteit?







Werken aan/met diversiteit is niet beperkt tot 
kleur of afkomst. Het is het herkennen van onze

individuele verschillen en het proberen een plaats
te geven zodat iedereen kan groeien! 

Deze verschillen kunnen gebaseerd zijn op 
etniciteit, gender, seksualiteit, socio-economische
positie, leeftijd, lichamelijke beperking(en) religie

enz..











2. Voetbalclubs zijn ook “maar” verenigingen?
(met mensen voor mensen)



Voetbal is meer dan 90 minuten ‘shotten’. 
Voetbal is ook:

- verenigen
- trainen
- organisatie
- de was en de plas
- lijntjes trekken
- de ‘kantine’ uitbaten
- fondsenwerving
- herhaling…



3. Sociaal Cultureel Werk in het voetbal.
- Acceptatie van diversiteit
- Meten is Weten - Monitoring
- Changemaking/Changemakers
- Bestaande momenten gebruiken 
(Diversity=Fairplay)







3.1. Acceptatie van diversiteit

3.2. Vind “Changemakers”

3.3. Inbedding



3.1. Acceptatie van diversiteit
Meten is Weten



Etnische afkomst in 2002



Etnische afkomst in 2012
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VELD: Antwerpen:
Spelers van allochtone afkomst



VELD: Antwerpen:
Andere functies van allochtone afkomst
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Veld Limburg:



Behouden versus Veranderen





Voor het voetbal is FAIRPLAY de locomotief



- Vorming @ Bestuursniveau
- Vorming @ Scheidsrechters 
- Vorming @ Personeel/Vrijwilligers
- Vorming @ Clubniveau
- …….





Bestuursleden werken mee aan de verandering

Vorming op Clubniveau



Scheidsrechters maken de “verandering”



Vind “Changemakers”

Gebruik bestaande
momenten
Fairplay = Diversity

Infecteer…J



Laat zien wat je hebt!

- Maak je diversiteit visueel
- Familiefoto
- Doe normaal







Gebruik eventueel influencers..





4. Inbedding

• Diversiteitsgedachte als een onderdeel van het totale 
voetbalgebeuren

• Een Fairplay/Diversity verantwoordelijke in elke club? 



Als voetbal/vrijwilligers en diversiteit elkaar 
ontmoeten…

http://www.ringtv.be/sport/straffe-
sportvrijwilliger-armand-van-beersel-drogenbos





Questions?
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