Kabinet van Philippe Muyters
Vlaams minister van Werk,
Economie, Innovatie en Sport

Geachte voorzitter, geachte aanwezigen,

Om te beginnen wil ik minister Muyters verontschuldigen. Hij
wilde graag zelf aanwezig zijn op dit congres maar zijn agenda
liet dit jammer genoeg niet toe.

Mijnheer De Witte, dank je wel voor de inleiding en het ter
beschikking stellen van deze knappe locatie. De Ghelamco
Arena hier in Gent is een ideale locatie voor dit congres. Niet
alleen omwille van de mooie accommodatie of de sportieve
prestaties van de buffalo’s. KAA Gent levert als club duidelijk
het bewijs dat voetbal veel meer is dan een spel op en
grasveld met enkele witte lijnen. De communitywerking van
AA Gent, onder de titel ‘Voetbal in de stad’ is een heel knap
voorbeeld waarbij de kracht van sport gebruikt wordt om
positieve maatschappelijke effecten te bereiken.
De volledige community werking opsommen zou me te ver
leiden en gelukkig komt deze straks nog aan bod in de
workshops. Sta me toe te zeggen dat met sociale projecten
zoals gezond scoort, KAA Gent Homeless bleu White, de Buffalo
Bustels, met het inzetten op supportersbetrokkenheid en
faciliteiten voor supporters met een handicap enzovoort het
niet te verwonderen is dat KAA gent in 2014 de Pro League+
Award voor beste communitywerking van België won.
Hierbij wil ik de club, ook namens minister Muyters, bedanken
voor de knappe maatschappelijke werking die jullie hier
neerzetten.

Zoals hier door KAA Gent dagelijks wordt aangetoond kan Sport
een hefboom zijn voor kansengroepen. Ook minister Muyters
is ervan overtuigd dat sporten het beste in mensen naar boven
kan halen, dat sporten niet alleen inspannend en ontspannend
kan werken, maar dat je door te sporten ook zelfvertrouwen en
extra competenties opdoet, en samenhorigheidsgevoel ervaart.
Dat is dan ook de reden waarom hij, vanuit het Vlaamse
sportbeleid, extra inzet op initiatieven voor
kansengroepen. Een aantal van deze initiatieven komen
vandaag aan bod tijdens de workshops. Ik geef er een aantal
mee:

Via het nieuw decreet op de sportfederaties, dat momenteel
ter goedkeuring voorligt bij het Vlaamse Parlement en in voege
gaat op 1 januari 2017 wordt de georganiseerde sportsector
gestimuleerd om het sportaanbod aan te passen aan
verschillende doelgroepen. Via het A tot Z aanbod zullen
sportfederaties ervoor moeten zorgen dat ze een aanbod
ontwikkeling voor iedereen. Jong en oud, rijk of arm,
getalenteerd of gewoon enthousiasteling, gezond of met een
handicap… iedereen moet binnen de georganiseerde sportsector
aan bod kunnen komen. Daarnaast bieden de beleidsfocussen
sportkampen, innovatie en laagdrempelig sportaanbod extra
kansen voor federaties en clubs om extra in te zetten op
kansengroepen.

Via het participatiedecreet steunt de Vlaamse regering
verschillende organisaties en initiatieven die zich specifiek
richten op kansengroepen. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan
Demos en de Rode Antraciet maar ook transversale
projecten krijgen via deze weg de nodige financiering zoals de
Belgian Homeless Cup waarbij men dak- en thuislozen, via
sport, terug aanknoping laat vinden met zichzelf, hun omgeving
en de samenleving. Ook hier bij KAA Gent is het Homeless
team een onderdeel van de community werking.

Naast de georganiseerde sportsector ondersteunt de Vlaamse
regering sport- en beweeginitiatieven voor mensen met een
gezondheidsbeperking zoals bijvoorbeeld Transplantoux of
AS/MS in beweging of To walk again. Om mensen die te weinig
bewegen en hierbij een gezondheidsrisico hebben meer aan te
zetten tot bewegen wordt het project ‘Bewegen op
verwijzing’ nog tegen de zomer uitgerold over heel
Vlaanderen.

De voorbij jaren zijn er heel veel inspanningen gebeurd voor
sporters met een handicap. Samen met de verschillende
actoren zoals de G-Sport Federaties, de provinciale
sportdiensten, organisaties voor mensen met een handicap,
sportclubs enz is het G-sportaanbod, exclusief waar nodig,
inclusief waar kan, enorm toegenomen.

Ook binnen de bijzondere jeugdzorg wordt sport waardevol
ingezet zoals bijvoorbeeld binnen de CANO-projecten – en
CANO is hier geen boot maar staat voor Centrum voor Actieve
Netwerk- en Omgevingsondersteuning. Dankzij de
sportactiviteiten worden maatschappelijk kwetsbare jongeren
gemotiveerd, krijgen ze de kans om zichzelf te herontdekken,
krijgen ze terug vertrouwen in zichzelf, bouwen ze een andere
band op met hun begeleiders en zo voort.

In samenwerking met de VDAB wordt sport, binnen de WIJ!trajecten, ingezet om laaggeschoolde jongeren
arbeidscompetenties te laten verwerven en op die manier hun
afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen.

En uiteraard zijn er de projecten van De Sleutel waarbij sport
ingezet wordt in de re-integratie van jongeren met een
verslaving. Het traject dat De Sleutel heeft afgelegd is een
goede praktijk binnen een sociaal-maatschappelijk sportbeleid,

hier specifiek een doelgroep van mensen met een
verslavingsproblematiek. Dit project zal uiteraard vandaag
verder toegelicht worden.

Ik heb niet alle projecten kunnen opsommen en dit zou ook te
veel tijd in beslag nemen. U merkt zo ook wel dat er al heel
veel impulsen vanuit Vlaanderen worden gegeven om sport
als hefboom in te zetten voor verschillende kansengroepen.

Sport heeft duidelijk potentieel om positieve maatschappelijke
effecten te genereren. Deze effecten komen echter niet vanzelf.
Meer te weten komen over de mechanismes van succesvolle
projecten en kennis opbouwen op het vlak van effectmeting van
van maatschappelijke sportprojecten (zowel de output en de
outcome) is belangrijk om toekomstige projecten te kunnen
ontwikkelen en nog succesvoller in te zetten.

Het is dus een uitdaging om de opgedane expertise en
ervaringen binnen de vele projecten uit te wisselen, met elkaar
te verbinden en te optimaliseren. Ervaringen evalueren, kijken
wat wel en wat minder goed werkt, de kritische succesfactoren
leren kennen…

Door samenspel scoren en winnen is de titel van de
beleidsnota 2014-2019 van minister Muyters. Niet alleen
sportorganisaties meer laten samenwerken maar ook
strategische samenwerking zoeken en creëren tussen sport en
andere beleidsdomeinen is cruciaal om ten volle te kunnen
inzetten op het maatschappelijke potentieel van Sport.

Expertise delen en samenwerking opzetten over
verschillende beleidsdomeinen heen zijn de (beoogde) doelen
van deze studiedag. De titel van vandaag ‘Samenspel sport en

zorg’ is dan ook bijzonder goed gekozen. Beide
beleidsdomeinen zijn heel complementair en versterkend. Het
komt erop aan om samen te werken en van elkaar te leren.
Vandaag is daar een ideale gelegenheid voor. Ik wil de Sleutel
en Politeia dan ook hartelijk bedanken voor het
organiseren van deze studiedag.

Ik ben zelf heel benieuwd naar de informatie die tijdens de
komende sessies aan bod komt dus ik ga zelf niet meer tijd in
beslag nemen en wens jullie allemaal een boeiende en
inspirerende studiedag.

