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Het werkblad is een samenvatting van de beschikbare schriftelijke informatie zijn en geeft informatie over de 

interventie die van belang is voor de beoordeling van de kwaliteit, effectiviteit en randvoorwaarden van de 

interventie. Daarnaast is de informatie bedoeld voor bezoekers van de databank(en) van de samenwerkende 

organisaties.  
 

Voor meer informatie en contact verwijzen wij naar www.movisie.nl/effectievesocialeinterventies  en 

www.huiselijkgeweld.nl/interventies/effectieve-interventies 

 

Dit is een gezamenlijk werkblad van de volgende organisaties  
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Samenvatting De BuurtSportVereniging 
 

 

Doelgroep 

De BSV organiseert sportieve activiteiten in de eigen buurt voor bewoners in de wijk – van jong tot oud – die 

niet of onvoldoende deelnemen aan sport of andere maatschappelijke activiteiten. De precieze doelgroep in 

een specifieke wijk wordt bepaald aan de hand van een wijkscan en behoeftepeiling onder de doelgroep.  

 

 

Doel  

Het doel van de interventie BuurtSportVereniging (BSV) is dat bewoners in achterstandswijken die niet of 

onvoldoende deelnemen aan sport en andere maatschappelijke activiteiten structureel meer gaan sporten 

en bewegen en dat zij meer betrokkenheid tonen bij het organiseren van (maatschappelijke) activiteiten in de 

wijk om zo een bijdrage te leveren aan hun ideale wijk waarin mogelijkheden zijn voor een leven lang 

sporten voor iedereen, van jong tot oud.  

 

De BuurtSportVereniging heeft drie subdoelen:  

 Vergroten van sportdeelname in de wijk: meer bewoners hebben een actieve levensstijl. 

 Verbeteren van sportaanbod in de wijk: het sportaanbod is verbeterd en sluit aan bij de wensen van 

de wijkbewoners.  

 Versterken van de pedagogische civil society: bewoners realiseren (zoveel mogelijk) zelf het door 

hen gewenste sport- en spelaanbod en de sociale cohesie is duurzaam versterkt. 

 

 

Aanpak 

De BSV beoogt door het organiseren van sportieve activiteiten te komen tot een duurzaam organisatiemodel 

waarin het zelforganiserend vermogen van bewoners wordt benut. De interventie richt zich op wijken met 

achterstanden op het gebied van sport en bewegen waar (nog) geen sprake is van een vitale 

netwerkorganisatie waarin bewoners het initiatief nemen.  

Het centrale principe van het organiseren van sportieve activiteiten in de buurt is overal gelijk, het 

organisatiemodel is aanpasbaar aan de lokale praktijk.  

Om te komen tot een BSV gaat de interventie uit van de volgende vier fasen. 

1. Verkennen: in kaart brengen van de bestaande situatie, verkennen van behoeften in de wijk en 

smeden van een netwerk. 

2. Verbeelden: bepalen van realistische ambities en voorbereiden actieplan.  

3. Vormgeven: opstellen van het plan van aanpak voor de wijk.  

4. Verankeren: realiseren van een duurzame organisatievorm in de wijk.  

In twee jaar tijd wordt onder regie van een uitvoerend professional toegewerkt naar een duurzaam 

samenwerkingsverband van bewoners en aanbieders die samen de BSV draaiende houden.  

 

 

 

Uitvoerende organisaties 

Uitvoerende organisaties 

De uitvoering van de interventie BSV is idealiter een samenwerkingsverband van verschillende organisaties 

in een wijk. Vaak neemt de sterkste organisatie het voortouw. Verschillende typen organisaties kunnen baat 

hebben bij de interventie BSV. De interventie is vooral bedoeld voor:  

 sportverenigingen (ook in staat de interventie uit te voeren) 

 sportservicekantoren (ook in staat de interventie uit te voeren) 

 gemeenten  

 zelforganisaties  

 onderwijsinstellingen  
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 welzijnsinstellingen  

 woningcorporaties  

 professionals op het gebied van sportstimulering en verenigingsondersteuning (ook in staat de 

interventie uit te voeren). 

 

 

Onderzoek 

De interventie Buurtsportvereniging is intern en extern geëvalueerd. De BSV bedient een groep die anders 

niet of veel minder zou sporten. In de meeste gevallen blijkt dit te komen door de laagdrempeligheid, 

betaalbaarheid en nabijheid van het aanbod. Hoewel kinderen vooral aan de BSV deelnemen omdat zij het 

leuk vinden, vinden zij het ook leerzaam en uitdagend. Ouderbetrokkenheid bij de activiteiten neemt 

gemiddeld genomen slechts licht toe; maar bestaande contacten tussen buurtbewoners worden wel 

versterkt. De BSV vervult vaak een kapstokfunctie voor sportieve (bewoners)initiatieven. Een centrale 

persoon in de wijk is van cruciaal belang om de benodigde samenwerking te faciliteren en ontmoeting te 

creëren. Vrijwillige inzet laat zich moeilijk afdwingen: er moet dan ook rekening gehouden worden met een 

ruime tijdsduur om de centrale doelstelling te realiseren. 

 

Onderzoek naar de factoren die het beweeggedrag van meisjes beïnvloeden laat zien dat zowel veiligheid, 

sport- en spelaanbod, locatie, motivatie en sport- en spelleiders als ouders invloed hebben op het 

beweeggedrag van deze doelgroep. Aparte meisjesactiviteiten zijn soms ook een reden voor ouders om hun 

dochter wel te laten sporten bij de BSV. 
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Uitgebreide beschrijving 
 

1 Probleemomschrijving 
 

 

Probleem 

In kwetsbare wijken met een lage sociaaleconomische status blijft de sportparticipatie achter bij het 

landelijke gemiddelde. In deze wijken wonen relatief veel lage inkomensgroepen en niet-westerse 

allochtonen; groepen die minder vaak sporten dan autochtone en meer welgestelde burgers. Tevens zijn 

deze groepen minder vaak lid van een sportvereniging (Hermens & Van Marissing, 2012). Zo blijkt uit 

onderzoek van Duijvestijn (2007, in: Hermens & Van Marissing, 2012) dat in 2007 slechts 7,4% van 

bewoners uit de zogenoemde Vogelaarwijken lid was van een sportvereniging ten opzichte van 31% van de 

gehele Nederlandse bevolking.  

 

Oorzaken 

Kwetsbare buurten kenmerken zich, behalve door sociaaleconomische achterstanden zoals armoede en 

taalproblemen, vaak ook doordat er sprake is van jeugdoverlast en gevoelens van onveiligheid op straat. 

Hierdoor zijn ouders terughoudend in het vrij buiten laten spelen van hun kinderen (Hermens & Van 

Marissing, 2012). Uit onderzoek van Broeders et al. (2011, in: Hermens & Van Marissing, 2012) blijkt dat 

kinderen van ouders met weinig geld en/of een niet-westerse achtergrond en/of een laag opleidingsniveau 

minder vaak buiten spelen en minder vaak lid zijn van een vereniging dan gemiddeld in Nederland.  

Onder meer omdat veel sportverenigingen buiten de wijk liggen, is sporten bij een traditionele vereniging 

voor bovenstaande groepen vaak letterlijk en figuurlijk onbereikbaar (Hermens & Van Marissing, 2012).  

Tot slot is de capaciteit van het sportaanbod in deze wijken veelal beperkt en laat de kwaliteit van de 

sportvoorzieningen te wensen over (Duijvestijn, 2007 in: Hermens & Van Marissing, 2012). De wijken waar 

zich dit voordoet zijn verspreid over heel Nederland te vinden. De hoogste concentraties bevinden zich in 

Noord-Nederland en in de stedelijke gebieden (Zorgatlas, 2010). 

 

Gevolgen 

De gevolgen van een lage sportparticipatie beperken zich niet tot alleen individuele effecten zoals 

overgewicht en een verminderde gezondheid. Meedoen aan, of het organiseren van, sport heeft ook een 

belangrijke socialiserende functie. Zo biedt sportparticipatie onder meer een context waarin mensen elkaar 

ontmoeten en sociale contacten opdoen, waar individuele gedragsverandering mogelijk is en informele 

sociale controle plaatsvindt (SCP, 2009).Op wijkniveau biedt sportparticipatie, zowel deelname aan sport als 

het participeren in de organisatie en uitvoering van sportieve activiteiten, kansen op het gebied van sociale 

cohesie en het realiseren van een prettige wijk waar ouders hun kinderen veilig buiten kunnen laten spelen 

(Puyt & Onstenk, 2009). Hiermee speelt sport in de wijk een rol in het realiseren van een sterke 

pedagogische civil society in de buurt. Het achterblijven van sportieve activiteiten in de wijk verhoogt het 

risico op jeugdcriminaliteit en jongerenoverlast (Van der Klein, Mak & Van der Gaag, 2011). De BSV richt 

zich op deze sociale gevolgen van de lagere sportdeelname. 
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2. Beschrijving interventie 
 

 
2.1  Doelgroep  

 

Uiteindelijke doelgroep 

De doelgroep van de interventie BuurtSportVereniging (BSV) bestaat uit bewoners van achterstandswijken 

die niet of onvoldoende deelnemen aan sport en andere maatschappelijke activiteiten. Welke groep dat is, 

wordt bepaald aan de hand van een behoeftepeiling, die moet worden uitgevoerd voorafgaand aan de 

interventie. In de wijken waar de interventie zich op richt, is sprake van achterstanden op het gebied van 

sport en bewegen en is (nog) geen vitale netwerkorganisatie waarin bewoners het initiatief nemen. Deze 

wijken kenmerken zich ondermeer door een lage sociaaleconomische status en een relatief groot aantal 

allochtone inwoners. Vaak zijn er weinig sportverenigingen, is er weinig tot geen sportaanbod en blijft het 

aantal leden van sportverenigingen in de wijk achter bij het landelijk gemiddelde.  

 

 

Intermediaire doelgroep 

Bij intermediaire doelgroepen wordt een onderscheid gemaakt tussen doelgroepen op het gebied van sport 

en bewegen en doelgroepen die vanuit een ander domein (zorg, welzijn, jeugd- of ouderenwerkers, politie) 

contact hebben met de einddoelgroep. 

 

De eerste intermediaire doelgroep die een rol speelt in een structureel aanbod van sport- en 

maatschappelijke activiteiten in de wijk, bestaat uit: 

 trainers en vrijwilligers van sportverenigingen  

 professionals op het gebied van sportstimulering en verenigingsadvisering 

 de buurtsportcoach 

 docenten van scholen  

 actieve bewoners en zelforganisaties in de wijk.  

Professionals van diverse maatschappelijke organisaties vormen een tweede intermediaire doelgroep die 

kan helpen bij het bereiken van de einddoelgroep en het benutten van de betrokkenheid in een duurzame 

(zelf)organisatie.  

 

 

Selectie van doelgroepen 

Er zijn geen contra-indicaties met betrekking tot het selecteren van de (intermediaire) doelgroep.  

 

Om de precieze doelgroep te bepalen waarop de interventie zich het beste kan richten (kinderen, ouders 

en/of overige buurtbewoners), worden in de voorbereidingsfase een wijkscan en een behoeftepeiling 

uitgevoerd (zie ook 2.3 Aanpak).  

 

 

2.2 Doel  

 

Hoofddoel 

Buurtbewoners in achterstandswijken die niet of onvoldoende deelnemen aan sport en andere 

maatschappelijke activiteiten, gaan structureel meer sporten en bewegen en tonen meer betrokkenheid bij 

het organiseren van (maatschappelijke) activiteiten in de wijk om zo een bijdrage te leveren aan hun ideale 

wijk waarin mogelijkheden zijn voor een leven lang sporten voor iedereen, van jong tot oud.  
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Subdoelen 

Voor het bereiken van deze ambitie worden de volgende drie categorieën subdoelen onderscheiden.  

 

Subdoelen einddoelgroep 

 Bewoners zijn betrokken bij het ontwikkelen en organiseren van het sportaanbod. 

 Bewoners stimuleren elkaar om deel te nemen aan sportactiviteiten. 

 (Meer) bewoners hebben een actieve/sportieve leefstijl. 

 Bewoners hebben meer onderling contact waardoor de sociale cohesie toeneemt. 

 

Subdoelen intermediaire doelgroepen (als er intermediaire doelgroepen zijn) 

 Trainers en vrijwilligers van sportverenigingen ondersteunen bij de uitvoering van sportactiviteiten. 

 Professionals op het gebied van sportstimulering en verenigingsadvisering (in het bijzonder de 

buurtsportcoach) nemen hun verantwoordelijkheid voor het initiëren en uitvoeren van de interventie 

en bewaken de continuïteit na afloop van de projectperiode. 

 Docenten van scholen zijn zich bewust van de pedagogische waarde van voldoende bewegen 

binnen en buiten school. 

 Actieve bewoners en zelforganisaties in de wijk voelen zich gewaardeerd en voldoende toegerust 

om een actieve rol te spelen bij uitvoering van de interventie en het stimuleren en enthousiasmeren 

van de medebewoners. 

 Professionals van diverse maatschappelijke organisaties erkennen en benutten de waarde van sport 

en bewegen in het algemeen en meer specifiek van de interventie BSV en zetten dit instrument in 

waar het helpt om hun doelgroepen te bereiken en te ondersteunen. 

 

Randvoorwaarden/organisatorische subdoelen 

 Professionals op verschillende terreinen werken samen. 

 Aanwezige sport- en beweegruimte is geschikt en beschikbaar voor de door de einddoelgroep 

gewenste activiteiten. 

 Er is idealiter een ontmoetingsruimte waar einddoelgroep en intermediaire doelgroepen elkaar 

kunnen ontmoeten. 

 

 

2.3 Aanpak 

 

Opzet van de interventie  

Het uitvoeren van de interventie beslaat twee jaar. Eerst wordt de situatie in de wijk in kaart gebracht en een 

netwerk gevormd (fase 1 Verkennen). Vervolgens wordt bepaald wat realistische verwachtingen zijn (fase 2 

Verbeelden). Nadat deze fasen met succes zijn doorlopen, wordt een haalbaar actieplan opgesteld door de 

partners binnen het samenwerkingsverband (fase 3) en kan de BSV uiteindelijk zelfstandig verder (fase 4 

verankeren). Schematisch zien de fasen er als volgt uit. 

 

Fase Activiteiten Duur 

1. Verkennen:  

Wat is de  

huidige situatie? 

* Bepalen van het aanwezige sportaanbod. 

* Bepalen van de sportparticipatie van verschillende groepen. 

* Bepalen van de mate van betrokkenheid en vrijwillige inzet van de 

bewoners. 

* Vormen van een stuurgroep van professionals en bewoners die de 

doelstelling bewaakt. 

2-3 

maanden 

2. Verbeelden: 

Wat is de 

gewenste 

situatie? 

 

 

 

* Inventariseren van de behoeften bij de leden van de doelgroep. 

* Bepalen van de concrete kansen voor nieuw sportaanbod in de wijk.  

* Opstellen van een uitvoeringsplan, wat is de rol van professionals, op 

welke termijn kunnen activiteiten (deels) worden overgenomen door 

bewoners, verenigingen en zelforganisaties?  

* Vormen van een werkgroep van de mensen die de activiteiten 

daadwerkelijke uitvoeren. Zij monitoren het aanbod zowel wat betreft 

Ongeveer 6 

maanden 
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In deze fase 

wordt bepaald 

welk duurzaam 

sportaanbod kan 

worden 

aangeboden dat 

aansluit bij de 

behoeften van 

bewoners 

kwaliteit (is het geschikt voor de doelgroep) als vanuit individueel 

perspectief (zitten mensen bij de goede activiteit op hun niveau). 

* Uitvoeren van een kennismakingsaanbod met minimaal acht 

verschillenden activiteiten, enerzijds om de doelgroep bekend te maken 

met nieuw sportaanbod, anderzijds om in gesprek te komen met de 

doelgroep. Op basis van de ervaring tijdens het kennismakingsaanbod 

wordt een Plan van Aanpak opgesteld voor het duurzame sportaanbod. 

3. Vormgeven: 

 

Uitvoeren Plan 

van Aanpak 

* Het wekelijkse sportaanbod start met minimaal vier activiteiten die 

aansluiten bij de behoeften van bewoners en rekening houden met de 

aanwezige sportieve competenties (vaardigheden). 

* Er worden verschillende vormen van lidmaatschap geïntroduceerd die 

rekening houden met de betrokkenheid en intrinsieke motivatie. 

* Professionals (bijvoorbeeld de buurtsportcoach) stimuleren mensen, 

niet alleen om deel te nemen, maar ook om een bijdrage te leveren aan 

de organisatie. Daarbij zetten zij instrumenten in als de talentenkaart en 

een ondersteuningsprogramma, opdat mensen de gewenste 

sporttechnische of organisatorische competenties ontwikkelen. 

Minimaal 1 

jaar 

4. Verankeren 

 

Realiseren van 

een duurzame 

organisatievorm 

in de wijk 

* De stuurgroep toetst de ontwikkeling van de BSV aan de hand van de 

doelstellingen: het vergroten van de sportdeelname en het benutten van 

het zelforganiserend vermogen. 

* De werkgroep van uitvoerders wordt uitgebreid met mensen die 

deelnemen of betrokken zijn bij de activiteiten. 

* Gezamenlijk wordt bepaald op welke wijze de activiteiten van de BSV 

na de projectperiode worden voortgezet. Bijvoorbeeld door aan te sluiten 

bij een bestaande vereniging, bij een andere maatschappelijke 

organisatie of door zelfstandig verder te gaan. 

Laatste 3-4 

maanden 

 

 

Locatie en uitvoerders 

 

Locatie BuurtSportVereniging  

Welke locatie het meest geschikt is voor uitvoering van de activiteiten van een BSV is afhankelijk van de 

betrokken organisaties en sportverenigingen, de beschikbare ruimtes in de buurt, de mogelijkheden in de 

openbare ruimte en het te realiseren sportaanbod. In het algemeen geldt dat de interventie gebaat is bij een 

centrale ontmoetingsplek waar deelnemers en organisatoren elkaar kunnen spreken. Bij voorkeur is dit een 

locatie waar ook beweegactiviteiten georganiseerd kunnen worden. Een school, buurthuis of moskee kan 

ook als ontmoetingsplek dienen. De activiteiten vinden idealiter plaats op een herkenbare en vertrouwde 

plek dichtbij huis, denk aan de school, een sporthal of een plein.  

 

(Mogelijke) uitvoerder(s) en samenwerking  

De BSV is een organisatiemodel dat beoogt te komen tot een netwerk van organisaties en bewoners in de 

wijk die gezamenlijk een structureel sportaanbod in de wijk gaan organiseren. Afhankelijk van de situatie per 

wijk kunnen dit zowel professionele organisaties, sportverenigingen en wijkorganisaties als bewoners (vaak 

actieve bewoners en zelforganisaties) zijn. Dit vereist een duidelijke regie.  

De buurtsportcoach kan, binnen het eigen takenpakket, een initiërende rol spelen en helpen bij de 

deskundigheidsbevordering en bewustwording bij de einddoelgroep en de intermediaire netwerkpartners. Na 

de projectperiode kan de buurtsportcoach de continuïteit bewaken. 

 

Samenwerking met één of meer sleutelfiguren die de wijk goed kennen, is een belangrijke succesfactor. De 

sleutelfiguren in de wijk bewaken de samenhang in het netwerk; dit vormt de basis voor het vergroten van de 

bewonersbetrokkenheid. Afhankelijk van de geselecteerde doelgroep (de groep die relatief het minst sportief 
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actief is) worden partners in het netwerk ingezet. Daarbij wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de 

bewustwording van netwerkpartners over het belang van de BSV voor hun doelgroep. 

De sleutelfiguren staan garant voor de communicatie en werving van de doelgroep, het wegnemen van 

belemmeringen en het invullen en uitvoeren van activiteiten, zodat die voldoen aan de behoeften van de 

doelgroep en aansluiten bij de sportieve vaardigheden. In de aanpak zijn ook cursussen beschikbaar bij 

Sportservice Noord-Holland om bewoners, zelforganisaties en verenigingen op te leiden in het aanbieden 

van ‘matchend’ aanbod.  

 

Er wordt een lokale projectgroep BuurtSportVereniging opgericht die tijdens de looptijd van het project 

minimaal vijf keer per jaar bijeenkomt: bij aanvang, voor de start van het kennismakingsaanbod, bij het 

bepalen en het tussentijds evalueren van het duurzame, structurele aanbod en bij het uitwerken van de 

definitieve, zelfstandige organisatiestructuur aan het einde van de projectperiode.  

Binnen deze projectgroep worden de diverse coördinatietaken verdeeld. De trekker van de projectgroep is 

tevens projectcoördinator. Taken die vallen onder verantwoordelijkheid van de projectgroep / 

projectcoördinator: opstellen samenwerkingsovereenkomst met uitvoeringspartners, beheer financiën, 

coördinatie ondersteuningsaanbod (contact met docent, regelen locatie en catering, communicatie met 

deelnemers), planning extra sport- en beweegaanbod, opzetten samenwerking met maatschappelijke en 

private partijen, monitoring en evaluatie. 

 

Welke partij het voortouw neemt, is afhankelijk van factoren als de gekozen organisatievorm van de BSV, de 

aanwezigheid van sportverenigingen en vrijwilligersorganisaties en van lokale behoeftes. De professional die 

de regie voert, kan een buurtsportcoach zijn maar ook een professional van één van de organisaties. Als 

vuistregel geldt dat een professional van de meest krachtige organisatie of een sleutelfiguur in de wijk de 

regie voert.  

 

Mogelijke uitvoerders van de activiteiten zijn sportverenigingen, sportprofessionals (met ALO of CIOS), 

zelfstandige sportprofessionals en − met de nodige sportspecifieke ondersteuning − jongeren-, ouderen- en/ 

of welzijnswerkers. 

 

 

Inhoud van de interventie 

Centraal principe – lokale invulling  

Het centrale principe is bij elke BSV gelijk: het organiseren van sportieve activiteiten in de eigen buurt voor 

de wijkbewoners. De lokale invulling verschilt per locatie en is onder meer afhankelijk van beschikbare 

ruimtes, aanwezige sportverenigingen en vrijwilligersorganisaties en de mate waarin bewoners al actief zijn. 

De focus ligt op de zelfredzaamheid van bewoners en het versterken van onderlinge netwerken en 

samenwerking. Het streven is het realiseren van het maximaal haalbare participatieniveau. Een aanpak op 

maat is daarbij nodig: in de ene wijk is meer ondersteuning nodig dan in de andere.  

 

De BSV sluit in de opstartfase zoveel mogelijk aan bij de behoeften in de wijk en de bestaande 

mogelijkheden in de buurt en versterkt deze. De betrokkenheidsladder, gebaseerd op de participatieladder, 

is daarbij een belangrijk hulpmiddel. Afhankelijk van de bestaande situatie verschilt daarom per locatie de 

mate waarin bewoners zelf al sportieve activiteiten organiseren en wat de beginverhouding is tussen de 

uitvoerende en ondersteunende taken van de betrokken professional. Ook het sportaanbod en de intensiteit 

daarvan verschillen per locatie. De frequentie varieert van enkele keren in de week tot dagelijks.  

 

Hieronder wordt eerst het sportaanbod beschreven en vervolgens worden de vier fasen uitgewerkt die 

benoemd zijn bij de opzet van de interventie. 

 

Het aanbod 

Binnen de BSV wordt gestart met een aantal kennismakingscursussen. Niet alleen om de doelgroep in 

beweging te krijgen, maar ook om hen te leren kennen en het gesprek aan te kunnen gaan. De interventie 

richt zich op wijken waarin vaak geen of weinig verenigingen zijn. Indien er wel verenigingen zijn, is het 

ledenbestand meestal geen afspiegeling van de bewonerssamenstelling in de wijk. De BSV richt zich 
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daarom in eerste instantie op het aanbieden van activiteiten in de wijk. In de loop van de projectperiode 

wordt bepaald waar activiteiten het best verankerd kunnen worden. 

Vechtsporten blijken belangrijke activiteiten die aansluiten bij de behoeften van een deel van de jongeren. 

Het Nederlands Instituut voor Vechtsport en Maatschappij kan desgewenst ondersteuning bieden, zodat het 

aanbod ‘veilig en vertrouwd’ wordt aangeboden. Om een divers aanbod te bieden voor zowel mannen als 

vrouwen, is het aan te bevelen om te starten met zowel (straat)voetbal als (street)dance. 

Dit basisaanbod zal ongeveer de helft zijn van het totale aanbod. Daarnaast is er de mogelijkheid om in te 

spelen op de behoeften die zullen blijken uit de behoeftepeiling. 

 

Bij de uitvoering bepaalt de mate waarin er al (informele) netwerken en samenwerkingsverbanden zijn de 

snelheid waarmee de eerste twee fasen doorlopen kunnen worden.  

 

Per fase worden de volgende activiteiten uitgevoerd. 

 

A. VERKENNEN Maand 1-3  

 

Het creëren van lokale randvoorwaarden (onder andere kennisoverdracht, kwaliteitsimpuls, aansluiten bij 

buurt- en actieplannen) om de sportparticipatie te vergroten.  

 

Maand1 Wijkscan 

 Uitvoeren van de wijkscan, waarin de sportdeelnamecijfers en andere cijfers van verschillende 

groepen worden verzameld om een keuze te kunnen maken voor de meeste relevante doelgroepen 

in de betreffende wijk. 

 

Maand 2 en 3 Samenwerkingsverband en behoeftepeiling 

 Versterken samenwerking. Netwerkpartners, zowel personen uit de einddoelgroep als de 

intermediaire, vormen een stuurgroep. 

 Behoeftepeiling uitvoeren onder de doelgroep. 

 

B. VERBEELDEN Maand 4-9 

 

Maand 4 Plan van Aanpak 

 Bespreken resultaten van de wijkscan en behoeftepeiling met netwerkpartners en sleutelfiguren. 

 Opstellen van een Plan van Aanpak met rol- en taakverdeling voor de verschillende 

netwerkpartners.  

 Bepalen van realistische verwachtingen van de vergroting van sportdeelname en de betrokkenheid 

van de bewoners. 

 

Maand 5 Activiteiten concretiseren 

 Bepalen van een goede spreiding tussen verschillende activiteiten, een combinatie van activiteiten 

die inspeelt op diverse behoeften in de wijk en die optimaal gebruikt maakt van beschikbare locaties 

en de sportspecifieke deskundigheid van aanwezige sportaanbieders. Indien er geen 

sportaanbieders zijn in de wijk, professionals betrekken met de vereiste kennis. 

 

 Opstellen communicatieplan in samenwerking met netwerkpartners met kennis van de doelgroep, 

rekening houdend met de drempels die zij ervaren en een hoe gericht met hen te communiceren. In 

een bijeenkomst wordt een toekomstbeeld gevormd, worden acties geformuleerd om dit te realiseren 

en afgesproken wie wat gaat oppakken. De interventie biedt hiervoor concrete werkvormen.  

 

Maand 6  PR en werving 

 Potentiële nieuwe leden benaderen, drempels om te gaan sporten worden verlaagd en (wervings-) 

activiteiten georganiseerd. 

 Via verschillende communicatiekanalen heel gericht de doelgroepen benaderen. 

 Bewonersbijeenkomsten organiseren.  
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Maand 7-9  Start kennismakingsaanbod  

Omdat de betrokkenheid bij de wijk in veel gevallen laag tot zeer laag is, wordt bij het introduceren van de 

BSV eerst een kennismakingsaanbod georganiseerd. Binnen de BSV is een veelheid van activiteiten 

mogelijk, variërend van kickboksen en streetdance tot tennis. Dit kennismakingsaanbod heeft tot doel 

bewoners te betrekken als deelnemer en met hen in gesprek te komen over het gewenste aanbod en de rol 

die zij daarbij kunnen spelen.  

 

Starten van acht tot twaalf kennismakingsactiviteiten: 

 twee verenigingsactiviteiten (afhankelijk van beschikbaarheid)  

 op basis van de behoeftepeiling een zestal activiteiten in samenwerking met bewoners, vrijwilligers, 

sportprofessionals en eventueel de buurtsportcoach 

 eventueel ook voetbal, vechtsport en dans.  

Starten met verschillende doelgroepen (afhankelijk van leeftijd, voorkeur, sportieve competenties) met 

laagdrempelige activiteiten bij de school, de vereniging of in de wijk.  

 

Resultaat van deze fase is een programma met duurzaam sportaanbod dat wekelijks kan worden 

aangeboden. Het programma wordt samengesteld op basis van de ervaringen tijdens het 

kennismakingsaanbod en de reacties daarop van de deelnemers. 

 

C. VORMGEVEN: Maand 10-21 

 

In deze fase wordt de interventie in de wijk uitgevoerd. Gedurende dit jaar vinden de volgende activiteiten 

plaats. 

 

Wekelijkse activiteiten 

Wekelijkse buurtsportactiviteiten in samenwerking met jongeren en ouders (sleutelfiguren) opstarten en 

intensiveren. 

Jongeren en andere bewoners worden waar mogelijk betrokken bij de organisatie van de activiteiten. Door 

het betrekken van de ouders en jongeren zelf en door de sleutelfiguren goed in te zetten, blijft de 

bekendheid groeien en wordt het aanbod versterkt.  

 

Gesprekken voeren  

Gesprekken aangaan met bewoners en het stimuleren van een actieve rol binnen BSV. Zo wordt gemonitord 

wat er speelt in de wijk. Scholen, buurthuizen en verenigingen zijn in belangrijke mate stimulerend in deze 

fase. Zij kunnen de bewoners ook actief naar de BSV doorsturen. 

 

Empowerment en actieve vrijwilligers  

Actieve rol in het rekruteren en behouden van vrijwilligers en de mogelijkheid bieden tot het volgen van 

cursussen en opleidingen. Vrijwilligers voorbereiden op het zelfstandig uitvoeren van activiteiten in de buurt. 

In deze periode wordt er nog meer aandacht besteed aan de vrijwilligers. Ze krijgen de mogelijkheid om 

cursussen te volgen, ze voelen zich vanaf het begin betrokken bij het proces en ze worden regelmatig 

‘beloond’ voor hun goede werk. Door de vele gesprekken wordt duidelijk welke ondersteuning mensen nodig 

hebben om een actieve rol te spelen in de organisatie. 

Tevens worden de vrijwilligers voorbereid om zelfstandig de activiteiten in de buurt voort te zetten.  

 

D. VERANKEREN (BSV) Maand 22-24 

 

Maand 22-24 Realiseren van een duurzame organisatie  

Bewoners, sportverenigingen en andere aanbieders bepalen na de kennismakingsperiode welke activiteiten 

voor welke doelgroepen structureel zullen worden aangeboden. Het gaat hierbij minimaal om zes wekelijkse 

activiteiten voor jongeren en één of twee activiteiten voor ouders en overige buurtbewoners. 

De toestroom van nieuwe leden, de contacten op wijkniveau met partners, het communicatiebeleid en de 

interventie worden in deze fase verankerd in de werkwijze en organisatie van de BSV. 
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Het ideaalbeeld voor elke wijk is een situatie waarin bewoners en zelforganisaties het initiatief nemen tot het 

organiseren en uitvoeren van sportieve activiteiten. De rol van de professional beperkt zich dan tot 

ondersteuning en coaching. Echter, in veel wijken zal het opzetten van zo'n netwerkorganisatie (nog) niet 

mogelijk zijn. Het doel van het project is om in ieder geval te komen tot een koepelorganisatie. Deze twee 

vormen worden hieronder toegelicht. 

 

 Koepelorganisatie: als er al een zekere mate van betrokkenheid is van buurtbewoners bij het 

bestaande sportaanbod in de wijk, dan gaat de rol van de BSV verder dan het verzorgen van 

activiteiten. De professional heeft in een koepelorganisatie een coördinerende rol. De nadruk ligt op 

het verder uitbouwen van (sport)activiteiten en het betrekken van zelforganisaties bij de uitvoering 

en start van een programma om bewoners actief te betrekken bij ontwikkelingen in de wijk.  

 

 Netwerkorganisatie: is er al veel initiatief van bewoners en zelforganisaties, dan vraagt de BSV om 

een organisatievorm waarbij de professional vooral goede ondersteuning biedt bij hulpvragen in de 

buurt. De BSV is dan een duurzame samenwerkingsvorm in de wijk, waarin bewoners het initiatief 

nemen. De professional begeleidt op afstand, bewaakt de continuïteit en ondersteunt waar nodig.  

 

Buurtsportcoach 

De buurtsportcoach zal letterlijk als ‘coach’ waken over de continuïteit van de BSV. In de projectperiode is 

het één van de partners in het netwerk. Tijdens de uitvoering helpt de buurtsportcoach bij het signaleren van 

kansen, het bij elkaar brengen van organisaties en het toeleiden van jongeren naar de activiteiten. 

 

Na de projectperiode  

Na afloop wordt de activiteit voortgezet door het samenwerkingsverband van bewoners en aanbieders. De 

buurtsportcoach is op afstand betrokken en volgt de ontwikkelingen. Als activiteiten wegvallen, om welke 

reden dan ook, zoekt de buurtsportcoach, samen met de sleutelfiguren in de wijk, in het netwerk binnen en 

buiten de buurt naar mogelijkheden om de oorzaken weg te nemen en de continuïteit te garanderen. 

 

Financiële drempels 

Om eventuele financiële drempels weg te nemen bij lage inkomensgroepen tijdens en na de projectperiode, 

kan onder de daarvoor geldende voorwaarden gebruik gemaakt worden van regelingen als het Jeugd Sport 

Fonds.  

 

 

2.4  Ontwikkelgeschiedenis  

 

Sportservice Noord-Holland heeft in 2008 samen met SCIANDRI Sportmanagement en Sportsupport 

Haarlem het initiatief genomen tot het ontwikkelen van de interventie BuurtSportVereniging. Aanleiding was 

de notie dat sportparticipatie in verschillende wijken in Noord-Holland achterblijft bij het landelijk gemiddelde. 

De initiërende partijen ontvingen ondersteuning van Provincie Noord-Holland, PRIMO nh, ZonMw en 

Movisie.  

 

Voortgebouwd op eerdere ervaringen 

Bij de ontwikkeling van de interventie BSV is voortgebouwd op de ervaringen en leerpunten vanuit de 

NOC*NSF proeftuin ‘Schoolsportvereniging’, geïnitieerd door Sportsupport Rotterdam. Naast een vertaling 

naar de Noord-Hollandse context zijn twee veranderingen doorgevoerd. Ten eerste geldt de school in de 

BSV niet zonder meer als anker voor de interventie, ook zelforganisaties en sportverenigingen kunnen die 

functie vervullen. Ten tweede is met ondersteuning van ZonMw een programma ontwikkeld om 

buurtbewoners en vrijwilligers van sportverenigingen te ondersteunen, begeleiden en op te leiden, zodat zij 

zich gesterkt voelen om de BSV uiteindelijk zoveel mogelijk zelf te dragen. 
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Ontwikkeling in de praktijk  

De interventie is de afgelopen jaren in de praktijk ontwikkeld en de doelgroep is direct betrokken geweest bij 

die ontwikkeling door middel van intervisiegesprekken, interviews en het evaluatieonderzoek. In de periode 

van september 2010 tot juni 2012 heeft een pilotproject plaatsgevonden. In zeven wijken in Nederland zijn 

BSV-en gestart met als doel: bevordering van sportdeelname en bewonersparticipatie. De bevindingen uit 

deze projecten zijn gebruikt om de interventie verder aan te scherpen (Sportservice Noord-Holland, 2013).  

 

 

2.5 Vergelijkbare interventies 

 

In Nederland zijn twee vergelijkbare interventies bekend: de interventie ‘Schoolsportvereniging’ en de 

interventie ‘Sportdorp’. Beide interventies zijn opgenomen in de databank Effectief Actief van het Nederlands 

Instituut voor Sport en Bewegen. 

 

 

Overeenkomsten en verschillen 

 

1. Schoolsportvereniging  

De interventie Schoolsportvereniging (SSV) is een initiatief van Rotterdam Sportsupport. De interventie heeft 

tot doel meer kinderen te laten sporten en bewegen door structurele sportactiviteiten aan te bieden op de 

school in de wijk of in de buurt van school. De doelgroep bestaat uit kinderen in de basisschoolleeftijd die 

wonen en leven in wijken waar vrijwel geen sportverenigingen zijn. Sportverenigingen verzorgen de lessen 

(bron: www.schoolsportvereniging.nl).  

De BuurtSportVereniging heeft bij haar oprichting ervaringen van de Schoolsportvereniging meegenomen, 

waaronder het succesvolle initiatief van de SSV om sportclubs trainingen te laten verzorgen bij het aan het 

sporten krijgen van basisschoolleerlingen (Hermens & Van Marissing, 2012). 

 

Het doel om meer kinderen te laten sporten en bewegen en de gekozen aanpak om het aanbod zo 

laagdrempelig mogelijk te maken door sport dichtbij ouders en kinderen te brengen en niet met 

lidmaatschappen of contributie te werken, hebben de interventies gemeenschappelijk.  

 

Verschillen:  

 Binnen de BSV is het doel om ouders en vrijwilligers uit de wijk actief te betrekken en 

hen de BSV zoveel mogelijk te laten leiden. Hierin onderscheidt deze interventie zich 

van de SSV.  

 Binnen de BSV geldt de school niet zonder meer als anker van de interventie, binnen de 

SSV wel.  

 De Schoolsportvereniging heeft een vaste structuur. Doordat een BSV door 

verschillende organisaties geïnitieerd wordt, variëren de interpretatie en 

organisatorische structuur per BSV.  

 

2. Sportdorp  

Met de interventie Sportdorp wil Huis voor de Sport Groningen de sportparticipatie in kernen en buurten 

verhogen en de leefbaarheid in dorpen en wijken vergroten. Samenwerking van sportverenigingen en 

andere lokale partijen staat centraal. Samen bieden zij een sport- en beweegaanbod dat aansluit bij de 

behoefte van bewoners. Doel is een vitale buurt (www.huisvoordesportgroningen.nl).  

 

Het doel om sportdeelname te vergroten, de gekozen aanpak waarbij sportverenigingen en andere lokale 

partijen zich verenigen in een samenwerkingsverband en het aanbieden van een passend sport- en 

beweegaanbod, komen overeen.  

 

 

 

 

http://www.schoolsportvereniging.nl/
http://www.huisvoordesportgroningen.nl/
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Verschillen:  

 De doelgroep: De BSV richt zich op stadswijken met een lage sociaaleconomische status. Sportdorp 

is specifiek ontworpen voor kleine kernen waar beperkt aanbod niet aansluit bij de wensen van 

bewoners; dit kan onder meer door krimp, vergrijzing of ontgroening komen.  

 Einddoel: De BSV beoogt door het vergroten van sportdeelname bij te dragen aan sociale cohesie 

en een positief opvoed- en opgroeiklimaat in de wijk door sterk in te zetten op de eigen kracht van 

bewoners om tot passend sportaanbod te komen. Sportdorp heeft als doel het op peil houden van 

leefbaarheid en diversiteit van het sportaanbod in kleine kernen waar een beperkt aanbod niet 

aansluit bij de wensen van bewoners (door krimp, vergrijzing of ontgroening).  

 

 

 

Toegevoegde waarde 

De toegevoegde waarde van de interventie BuurtSportVereniging is het stimuleren van sportdeelname in 

wijken waar dit achterblijft. Door sport aan te bieden in de wijk en bewonersparticipatie rondom 

sportactiviteiten te vergroten, draagt de interventie bij aan sociale cohesie, een sterke pedagogische civil 

society en een positief opvoed- en opgroeiklimaat in de wijk. Bewoners – van jong tot oud – verenigen zich 

rondom sport.  
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3. Onderbouwing 
 

 

Dit onderdeel is niet van toepassing voor de beoordeling Goed Beschreven voor de beschrijving voor de 

Menukaart Sportimpuls (NISB). 
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4. Uitvoering 
 

 

Materialen 

De interventie BuurtSportVereniging heeft de volgende materialen ter ondersteuning van de uitvoering 

beschikbaar.  

 Materialen voor uitvoerders:  

- Handleiding voor professionals. De handleiding geeft een overzicht en uitleg van de stappen die 

nodig zijn om een BSV te realiseren. Ook bevat de handleiding een aantal werkvormen.  

- Stappenplan voor het uitvoeren van een wijkscan en materiaal voor een interactieve 

behoeftepeiling in de wijk. Tevens een usb-stick met alle werkvormen uit de handleiding.  

 Wervingsmaterialen: publieksversie 'Aan de slag met de BuurtSportVereniging’. Deze folder geeft 

meer informatie over de interventie. 

 Monitoring en evaluatie: Vragenlijsten voor het uitvoeren van een 0- en een 1-meting bij de 

einddoelgroep. 

 Onderzoeksrapport met resultaten van de proces- en effectevaluatie van zeven pilot projecten. 

Alle genoemde materialen zijn verkrijgbaar bij Sportservice Noord-Holland.  

 

 

Type organisatie 

Uitvoerende organisaties 

De uitvoering van de interventie BSV is idealiter een samenwerkingsverband van verschillende organisaties 

in een wijk. Vaak neemt de sterkste organisatie het voortouw. Verschillende typen organisaties kunnen baat 

hebben bij de interventie BSV. De interventie is vooral bedoeld voor:  

 sportverenigingen (ook in staat de interventie uit te voeren) 

 sportservicekantoren (ook in staat de interventie uit te voeren) 

 gemeenten  

 zelforganisaties  

 onderwijsinstellingen  

 welzijnsinstellingen  

 woningcorporaties  

 professionals op het gebied van sportstimulering en verenigingsondersteuning (ook in staat de 

interventie uit te voeren). 

 

 

Opleiding en competenties 

De professional die de regie voert en daarmee de spin in het web is, werkt nauw samen met bewoners en 

organisaties in de wijk om de BSV te organiseren.  

 

Om deze rol optimaal te kunnen vervullen, dient de professional over een elftal competenties te beschikken, 

passend bij Welzijn Nieuwe Stijl.  

 

 Durft los te laten en inspireert bewoners.  

 Doorziet verhoudingen en anticipeert op veranderingen.  

 Beweegt zich in uiteenlopende leef- en systeemwerelden.  

 Brengt bewoners in beweging.  

 Versterkt de eigen kracht van bewoners.  

 Werkt samen en versterkt professionele netwerken.  

 Verheldert vragen en behoeften. 

 Is zichtbaar en stapt op bewoners af.  

 Heeft een stimulerende houding.  
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 Helpt bewoners om verbindingen te leggen.  

 Benut professionele ruimte, ook strategisch. 

 

Alle activiteiten worden uitgevoerd door gekwalificeerde trainers van sportverenigingen of door professionele 

sportbuurtwerkers. 

 

 

Kwaliteitsbewaking 

De kwaliteit van de uitvoering van de interventie wordt op verschillende manieren bewaakt. Sportservice 

Noord-Holland draagt ervaringen over en bewaakt de kwaliteit met betrekking tot: uitvoerder interventie, 

uitvoerders activiteiten en actieve buurtbewoners. Bij Sportservice Noord-Holland zijn ook de materialen 

beschikbaar ter ondersteuning van de uitvoering, zoals een handleiding.  

 

Materialen 

Zie de beschikbare materialen bij 4. Uitvoering. 

Alle genoemde materialen zijn verkrijgbaar bij Sportservice Noord-Holland.  

 

Training projectleiders 

De professional die het voortouw neemt in het opzetten en uitrollen van de BSV en daarmee de spin in het 

web is, ontvangt voor de start van de interventie een dag training om goed voorbereid te beginnen. 

Vervolgens vindt elk half jaar een intervisiesessie plaats van de ontwikkelaar en de professional. Een 

helpdesk is naar behoefte beschikbaar.  

 

Monitoring en evaluatie 

In het eerder genoemde pilotproject zijn vragenlijsten ontworpen voor het uitvoeren van een 0- en een 1-

meting. Deze zijn ter monitoring beschikbaar voor elke BuurtSportVereniging. Indien gewenst kan 

Sportservice Noord-Holland assisteren bij het uitvoeren van een proces- en effectevaluatie.  

 

Uitvoerders activiteiten 

Alle activiteiten worden uitgevoerd door gekwalificeerde trainers van sportverenigingen of door professionele 

sportbuurtwerkers. 

 

Actieve buurtbewoners: onderdelen empowermentprogramma 

Om buurtbewoners (jong en oud) de deskundigheid mee te geven die nodig is om de BSV zo zelfstandig 

mogelijk vorm te geven (in organisatie en uitvoering van activiteiten), is er een programma opgezet 

waarbinnen cursussen en scholing wordt aangeboden. Dit kan bestaan uit de volgende elementen.  

 

 Sporttechnische opleiding waarin bewoners of trainers van verenigingen geschoold worden in het 

aanbieden van een sport- of beweegactiviteit afgestemd op de mogelijkheden en behoefte van de 

specifieke doelgroep. 

 

 Cursus Leider Sportieve Recreatie: in deze cursus leert men specifieke pedagogische, didactische 

en organisatorische vaardigheden die nodig zijn om sportieve activiteiten voor kinderen, jongeren en 

volwassenen te organiseren en te begeleiden.  

 

 Winnen doe je samen: deelnemers leren in deze workshop wat goed gaat en wat beter kan binnen 

de BSV en formuleren gezamenlijke concrete actiepunten ter verbetering.  

 

 Meer Vrijwilligers in Korte Tijd: in vier avonden worden de deelnemers praktisch begeleid in een 

methode om vrijwilligers te werven en te behouden.  
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Randvoorwaarden 

De randvoorwaarden voor het realiseren van een BSV hebben vooral betrekking op draagvlak. Omdat de 

BSV streeft naar een wijkgerichte aanpak, het benutten van de eigen kracht van bewoners en het realiseren 

van een integrale benadering waarin organisaties uit verschillende sectoren samenwerken, is voldoende 

draagvlak een voorwaarde om met het project te starten. Vooral het draagvlak bij bewoners en 

zelforganisaties is van belang en dient te worden vastgelegd. Een buurtscan en betrokkenheidsladder zijn 

middelen om het netwerk in kaart te brengen; door middel van ondersteuningsverklaringen wordt het 

draagvlak vastgelegd en de samenwerking geborgd. 

 

Naast de samenwerking is er ook een aantal praktische randvoorwaarden zoals: 

 inzet geschikte communicatiemiddelen per doelgroep 

 geschikte en beschikbare beweegruimte 

 ontmoetingsruimte. 

 

 

Overdraagbaarheid en implementatie 

De handleiding BuurtSportVereniging biedt handvaten voor het implementeren en consolideren van een 

BSV, gebaseerd op de fasen: verkennen, verbeelden, vormgeven en verankeren (zie ook 2.3 Aanpak).  

 

Er is een onderzoeksrapport waarin de resultaten van de proces- en effectevaluatie worden beschreven van 

de eerste zeven pilot projecten. Daarin worden de werkzame bestandsdelen uitgebreid beschreven. 

 

Geïnteresseerden die willen onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor het toepassen van de BSV in de 

eigen wijk of gemeente, kunnen contact opnemen met Sportservice Noord-Holland 

(www.sportservicenoordholland.nl).  

 

Bij de implementatie van een nieuwe BSV biedt ontwikkelaar Sportservice Noord-Holland op verschillende 

manieren begeleiding. Door het beschikbaar stellen van materialen, zoals het handboek en diverse 

werkvormen en instrumenten, en door de begeleiding van de uitvoerende professional door middel van 

training, halfjaarlijkse intervisie en een helpdesk (zie ook kwaliteitsbewaking).  

 

 

http://www.sportservicenoordholland.nl/
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Kosten 

Een indicatie van de inkomsten en kosten bij het opzetten van een BuurtSportVereniging, uitgaande van een 

periode van twee jaar.  

Begroting aanvraag interventie  

Inkomsten Bron Kosten Opmerkingen 

Inkomsten Deelnemersgelden €  6.000,-  Eigen bijdragen zijn belangrijk, al is het maar € 1 of € 2 per keer 

Subsidie  € 73.900,-   

Subsidie derden  €  Denk bijvoorbeeld aan woningbouwcorporaties 

Overige bijdragen  €  Denk bijvoorbeeld aan wijkbudget gemeenten 

Totaal   € 79.900,-   

 

Kosten 

 

Post  

 

Kosten 

 

Opmerkingen  

Projectcoördinatie:  

komen tot (lokaal) 

samenwerkingsver

band 

Personeel (beheer / coördinatie) €  7.500,- Beheer/coördinatie: max. 100 uur à € 75,- (2/3 in 1e jaar) 

Uitvoering: max. 240 uur à € 50,- (120 uur in 1e jaar) 

Coördinatiekosten = afhankelijk van uitgangssituatie. Bij hoge 

betrokkenheid en als gekozen kan worden voor een koepel- of 

netwerkorganisatie dan kunnen deze kosten met resp. een kwart 

of de helft afnemen.  

Personeel uitvoering € 12.000,- 

Huur accommodatie €       - 

Materiaal/drukwerk/etc. €       - 

 Totaal projectcoördinatie € 19.500,-  

Uitvoering: training 

professionals, 

vrijwilligers, kaders 

en bewoners  

Personeel (beheer / coördinatie) €  2.400,- Voor training en intervisie 

Uitvoering cursussen €  8.000,- Voor cursussen, opleiding bewoners (LSR, MVKT) 

Huur accommodatie €       -  

Materiaal/drukwerk/etc. €       - Materialen etc. zijn beschikbaar 

Uitvoering: leveren 

/ uitvoeren 

kennismakings- 

aanbod 

Personeel (beheer / coördinatie) €       -  

Personeel uitvoering €  9.600,- 192 uur (16 weken – 3 activiteiten – 3 uur/week à € 50,-) 

Huur accommodatie €  2.400,-  

Uitvoering: leveren 

/ uitvoeren 

structureel sport-

beweegaanbod  

 

nb. variabel en 

afhankelijk van 

lokale behoeften en 

mogelijkheden.  

Personeel (beheer / coördinatie) €       - Gemiddeld vijf wekelijkse activiteiten in anderhalf jaar 

Kader € 20.000,- Budget voor kader/organisatie per activiteit  

Huur accommodatie €  5.000,- Budget voor accommodatie  

Materiaal/drukwerk/etc. €  2.500,- Budget voor materiaal  

Uitvoering: PR, 

communicatie, 

werving 

deelnemers  

Personeel uitvoering  €  4.000,-  

Huur accommodatie €       -  

Materiaal/drukwerk/etc. €  2.500,-  

Monitoring en 

evaluatie 

Personeel (beheer / coördinatie) €       -  

Personeel uitvoering €  4.000,- 5% van budget voor evaluatie 

 Totaal uitvoering € 60.400,-  

 

Totaal kosten  Op basis van twee jaar € 79.900,- Reëel op basis van ervaringen op zeven locaties  
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5. Onderzoek naar praktijkervaringen 
 

 

Onderzoek en resultaten 

 

1. Er is een interne rapportage opgesteld door Sportservice Noord-Holland. 

2. Er is een procesevaluatie verricht door het Verwey-Jonker Instituut.  

3. Er is een onderzoek uitgevoerd naar de specifieke ervaringen van meiden met de BSV.  

 

------------ 

1.A.  Sportservice Noord-Holland: Interne Eindrapportage BuurtSportVerenigingen 

 

1.B. Voor, tijdens en na de projectperiode is informatie verzameld per wijk via de lokale 

projectorganisatie. Deze informatie is gebundeld in het eindverslag dat in 2012 ter beschikking is 

gesteld aan ZonMw. In het eindverslag is informatie verzameld over het bereik, de succes- en 

faalfactoren en de aanbevelingen. 

 

1.C.  Wat is het bereik van de interventie (aantal BSV-en, bewoners en vrijwilligers)? 

Tijdens de pilot periode is het project uitgevoerd in zeven gemeenten in drie provincies.  

NB. Na de projectperiode is er, via de Sportimpuls subsidieregeling, nog een twaalftal BSV-en 

gestart. Hiervan zijn nog geen onderzoeksgegevens beschikbaar.  

In totaal zijn 1500 bewoners bereikt in de zeven gemeenten die hebben meegedaan aan ruim 50 

activiteiten. Honderdveertig bewoners zijn actief geworden als vrijwilliger bij de BSV. 

 

------------- 

2.A.  N. Hermens & E. van Marissing (2012), Externe proces- en effectevaluatie 

 

2.B.  In het rapport Positief opvoeden en opgroeien. De rol van de BuurtSportVereniging presenteert het 

Verwey Jonker Instituut de resultaten van een procesevaluatie naar het pilot project waarin de eerste 

zeven BSV-en zijn opgezet. Het onderzoek, uitgevoerd in de periode van oktober 2010 tot mei 2012, 

bestaat uit een longitudinaal cijfermatig en een kwalitatief beschrijvend deel.  

 De onderzoeksvragen waren ten eerste: welke bijdrage kan de BSV leveren aan het vergroten van 

de sportparticipatie en ten tweede: op welke manier draagt de BSV bij aan het vergroten van de 

vrijwillige inzet van bewoners in de wijk. 

Voor het kwantitatieve deel zijn een 0-meting en een 1-meting afgenomen onder jeugdige en 

volwassen bewoners in de buurten waar de BSV-en zijn opgezet: bij de start in het najaar van 2010 

(489 jeugdige respondenten met een gemiddelde leeftijd van 11,5 jaar en 425 volwassenen) en in 

het voorjaar van 2012 (426 jeugdigen en 358 volwassenen). Zowel deelnemers als niet-betrokkenen 

zijn ondervraagd. De verhouding was als volgt. 

Jongeren: 

- circa 50% bij activiteiten van de BSV 

- circa 50% op een andere manier: random in de wijk of via scholen. 

Volwassen buurtbewoners: 

- circa 75% deur aan deur 

- circa 25% bij activiteiten van de BSV. 

De gestelde vragen gingen over de waardering van en de sfeer in de buurt, hoe vaak de kinderen en 

jongeren sporten en/ of buiten spelen en wat het sportgedrag is van bewoners. 

 

Voor het kwalitatieve deel van het onderzoek zijn interviews afgenomen met de vijf lokale 

coördinatoren van de BSV-en, een twintigtal betrokkenen uit de praktijk (sportbegeleiders, 

sleutelfiguren en vrijwilligers) en een zestal groepsgesprekken met ouders en kinderen. Daarbij is 



    

De BuurtSportVereniging * * * 22 

 

gevraagd naar de betrokkenheid bij de BSV-en en de betekenis ervan voor de wijk. Tot slot heeft 

een discussiebijeenkomst plaatsgevonden met projectleiders uit de verschillende gemeenten.  

 

2.C.  Uit het onderzoek komt naar voren dat de BSV een groep bedient die anders niet of veel minder zou 

sporten. In de meeste gevallen blijkt dit te komen door de laagdrempeligheid, betaalbaarheid en 

nabijheid van het aanbod. Ook de ongedwongen en vertrouwde sfeer spreekt veel kinderen en hun 

ouders aan. Jeugdigen die het niet leuk vinden om te sporten of van hun ouders niet mogen 

(bijvoorbeeld jonge meisjes), worden niet bereikt. Aparte meisjesactiviteiten zijn soms een reden 

voor ouders om hun dochter wel te laten sporten bij de BSV. Uit ervaringen van professionals blijkt 

dat vrijwillige inzet zich moeilijk laat afdwingen. Een aantal respondenten pleit ervoor enthousiasme 

op te wekken in de buurt door het organiseren van zichtbaar en kwalitatief goed aanbod. De manier 

waarop BSV-en vrijwillige inzet kunnen bevorderen, blijkt afhankelijk te zijn van de mate waarin 

bewoners zelf al actief zijn in de wijk. Kinderen en hun ouders lijken door de activiteiten meer contact 

te krijgen met andere buurtbewoners; dit zijn vaak ouders of andere bewoners die elkaar al kennen. 

Bestaande banden worden dus versterkt.  

 

-------------- 

3.A. Metzelaar, A. (2011), de BuurtSportVereniging, Onderzoek naar de factoren die het 

beweeggedrag van meisjes beïnvloeden, Onderzoeksrapport, Hogeschool van Amsterdam 

 

3.B.  In deze afstudeerscriptie is onderzocht wat de belangrijkste factoren zijn die kunnen meespelen als 

het gaat om allochtone en autochtone meisjes in de leeftijd van 6 tot 12 jaar in relatie tot sport. Het 

onderzoek is uitgevoerd op vier locaties: Poelenburg, Slotervaart, Graan voor Visch en Schalkwijk. 

Literatuuronderzoek en participerende observatie bij activiteiten van de BSV volgens het 

Slangenmodel vormen de basis van het onderzoek. Daarnaast zijn korte interviews afgenomen met 

27 meisjes in de leeftijd van 6-12 jaar, acht interviews met ouders en zes interviews met sport- en 

spelleiders. Ook is er op verschillende locaties vier keer een participerende observatie uitgevoerd, 

waarbij de onderzoeker op een gestructureerde manier deelneemt met de doelgroep en zo 

kwalitatieve data verzamelt. 

 

3.C.  Uit het praktijkonderzoek komt naar voren dat zowel veiligheid, sport- en spelaanbod, locatie, 

motivatie en sport- en spelleiders als ouders invloed hebben op het beweeggedrag van de 

doelgroep. Veel meiden uit de doelgroep zijn aangewezen op de BSV. Er is geen alternatief, mede 

omdat ouders de tijd, het geld of het vervoer niet hebben om hun kinderen lid te laten worden van 

een vereniging buiten de wijk. Veel ouders maken zich zorgen om de veiligheid van de meiden. De 

meiden zelf geven aan dat zij erg tevreden zijn met het sport- en spelaanbod van de BSV; ze vinden 

streetdance en voetbal het leukst. De doelgroep is tevens tevreden met de sport- en spelleiders van 

de BSV, zij en de ouders motiveren de meiden. Veel respondenten sporten omdat zij het leuk en 

gezond vinden. 

 

De succes- en faalfactoren en de aanbevelingen zijn, in samenwerking met Movisie, verwerkt in: 

4. De Handleiding Buurtsportvereniging 

5. De Publieksversie met algemene informatie over de Buurtsportvereniging. 

 

Op basis van de bovengenoemde drie bronnen zijn de volgende bevindingen samengevat. 

 

1. Waardering en ervaring  

Een groot deel van de deelnemers ziet de BSV als een zeer welkom initiatief, maar heeft geen idee dat er 

een hele organisatie achter zit. Ook realiseren zij zich niet altijd dat het niet vanzelfsprekend is dat er allerlei 

activiteiten in de buurt worden georganiseerd. (2. Proces- en effectevaluatie, blz. 39). 

 

Door middel van groepsinterviews en enquêtes zijn de ervaringen van de deelnemende kinderen in kaart 

gebracht. De kinderen geven voornamelijk aan dat zij deelnemen aan de BSV omdat zij het leuk vinden om 

te sporten. Ook gezelligheid is een belangrijke drijfveer. De kinderen hechten veel waarde aan de positieve 
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sfeer die er heerst bij de activiteiten. Zij waarderen en respecteren de begeleiding. Zij ervaren het als positief 

dat er wordt ingegrepen wanneer er ruzie is, iets dat op straat niet gebeurt. Daarnaast geven de kinderen 

aan dat zij bij de BSV gemotiveerd worden om zich te ontwikkelen. Voor de één is dit in sportief opzicht, voor 

de ander op pedagogisch gebied. De kinderen bestempelen de BSV als leerzaam en uitdagend (2. Proces- 

en effectevaluatie, blz. 23). 

 

Uit gesprekken met betrokkenen wordt duidelijk dat ouders weinig komen kijken bij sportlessen van hun 

kinderen. Halen en brengen is niet vanzelfsprekend en komt weinig voor. Dankzij de BSV neemt de 

betrokkenheid van ouders bij de activiteiten gemiddeld genomen wel licht toe. Tussen de verschillende 

wijken zijn duidelijke verschillen (2. Proces- en effectevaluatie, blz. 29). 

Geconcludeerd wordt tot slot dat dankzij de BSV bestaande banden binnen groepen versterkt worden, 

omdat buurtbewoners meer contact krijgen met buurtbewoners die zij al kenden. Dit is positief voor het 

ontwikkelen van gedeelde normen en waarden, voor onderlinge hulp en het draagt ook bij aan het gevoel 

van buurtbetrokkenheid (2. Proces- en effectevaluatie, blz. 32, 36).  

 

De BSV vraagt een goede afstemming tussen de betrokken partijen. Onderzoek naar de ervaring van de 

uitvoerders leert dat de BSV vaak een kapstokfunctie vervult voor sportieve (bewoners)initiatieven. 

Deelnemers aan en bezoekers van een activiteit komen via de BSV snel met een breder sportaanbod in 

aanraking. Naar de mening van uitvoerders ondersteunt de BSV bewoners bij het zelfstandig opstarten van 

nieuwe activiteiten. De geïnterviewde professionals geven aan dat voornamelijk kinderen met een niet-

westerse allochtone achtergrond en uit de lage inkomensgroepen meedoen met de activiteiten van de BSV-

en. Veel Nederlandse kinderen komen volgens de projectleiders niet naar de BSV omdat zij vaak al lid zijn 

van een reguliere sportvereniging. De projectleiders zijn van mening dat meisjes en vrouwen zonder de BSV 

nog minder zouden sporten. Bij een aantal BSV-en is geëxperimenteerd met het vragen van een geldelijke 

bijdrage aan de deelnemers. De ervaringen hiermee verschillen per gemeente maar een eigen bijdrage 

wordt wel als noodzakelijk gezien. Dit moet vanaf de start duidelijk zijn (2. Proces- en effectevaluatie, blz. 

27). 

 

2. De belangrijkste succes- en faalfactoren 

Succesfactoren 

Het project heeft nadrukkelijk bijgedragen aan inzicht in de factoren die bepalen in welke mate vrijwillige 

inzet haalbaar is (1. Eindrapport, blz. 11). 

 Uit het onderzoek naar de pilot projecten is gebleken dat een centrale persoon in de wijk van 

cruciaal belang is. Binnen het project was dat de coördinator van de BSV, de spin in het web. In de 

toekomst zal de buurtsportcoach die rol gaan spelen. De buurtsportcoach is binnen de wijk belast 

met het activeren van buurtbewoners in een integrale aanpak met en via sportverenigingen, lokale 

welzijnsorganisaties, onderwijs en zelforganisaties.  

 Samenwerking van bewoners, zelforganisaties en andere maatschappelijke organisaties is ook van 

groot belang. De sleutelfiguur (buurtsportcoach) moet in staat zijn contacten te leggen en te 

onderhouden met de bewoners.  

 Het opleiden en begeleiden van de uitvoerende professionals bij het betrekken van bewoners en het 

overdragen van verantwoordelijkheden (de kanteling in de sport, bijvoorbeeld geïnitieerd door de 

Sportimpuls) zijn belangrijke voorwaarden voor het succes van het nieuwe beleid.  

 Initiatieven als de BSV zijn gebaat bij een herkenbare en vertrouwde plek dichtbij huis. Dat kan de 

school zijn, een sporthal of een plein. Zo is het grote succes van de Buurtsportclub in Almere te 

danken aan de aanwezigheid van de Clarence Seedorf Playground en de visie van alle betrokkenen 

(gemeente, scholen, wijkorganisaties) om de sportvoorzieningen te gebruiken als instrument voor 

maatschappelijke activering en ontwikkeling. 

 

De belangrijkste faalfactoren hebben betrekking op de beschikbare tijd om te werken aan het vergroten van 

de vrijwillige inzet en het daadwerkelijk wijkgericht werken en de samenwerking in de wijk (1. Eindrapport, 

blz. 12, 14, 15 en 17): 

 De uitvoering van het project, en dan vooral het behalen van de centrale doelstelling (het vergroten 

van de vrijwillige inzet) vergt veel tijd. Het is raadzaam om doelen te formuleren voor de korte termijn 
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(twee jaar) en de middellange termijn (vijf jaar). Daarmee wordt bij beleidsmakers, betrokkenen en 

bewoners het bewustzijn gecreëerd dat een lange adem vereist is. Een belangrijke valkuil is dat 

enthousiast wordt begonnen en hoog wordt ingezet, maar dat beloften niet worden nagekomen. Dat 

resulteert in een negatief effect, het opgebouwde vertrouwen verdwijnt en het kost een volgende 

keer extra inspanning en tijd om het weer op te bouwen. 

 Wijkgericht werken begint met ontmoeten en overleggen, maar vereist wel een duidelijke regie. Hoe 

worden de belangen en verantwoordelijkheden op ekaar afgestemd zodat partijen elkaar 

daadwerkelijk aanvullen? Het streven delen wij vaak met andere organisaties in de wijk, in de 

praktijk blijkt het niet eenvoudig om daadwerkelijk te komen tot een gezamenlijke en complementaire 

aanpak. 

 Echt wijkgericht werken uit zich bijvoorbeeld in eensgezindheid over het optimaal gebruik van de 

aanwezige fysieke voorzieningen.  

 Samenwerking met scholen is een belangrijke voorwaarde. Daardoor wordt niet alleen het contact 

met kinderen en jongeren eenvoudiger, maar ook het contact met hun ouders. De scholen hebben 

vaak ook de locaties waar activiteiten gehouden kunnen worden. 

 De aanzet is er voor de samenwerking met welzijnsorganisaties, GGD, Centra voor Jeugd en Gezin 

en andere welzijns- en zorginstellingen. Dit kan structureler worden ingebed. 

 

3. De belangrijkste aanbevelingen/ leerpunten 

Het project is uitgevoerd in zeven ‘achterstandswijken’. Dat betekent dat er algemene wijkkenmerken zijn 

(aantal niet-westerse allochtonen, aantal huurwoningen, sociaaleconomische status) die een negatieve 

invloed hebben op sportdeelname en de kracht van de (pedagogische) civil society.  

In deze wijken heeft het project zich gericht op het activeren van de allochtone jongeren en het vergroten 

van de betrokkenheid van hun ouders. Binnen deze doelgroep is speciale aandacht gegeven aan het 

betrekken van meisjes bij de activiteiten. De belangrijkste leerervaringen zijn als volgt samen te vatten (1. 

Eindrapport, blz.13). 

 

 De sportactiviteit moet plaatsvinden in de wijk  

De activiteit heeft daar een zelfstandige en onafhankelijke positie, naast het aanbod van de 

sportverenigingen maar zeker niet alleen als kanaal naar de sportvereniging. Voor deze jongeren is 

de wijk hun leefomgeving. Door laagdrempeligheid, betaalbaarheid, nabijheid en een ongedwongen 

vertrouwde sfeer wordt een groep jongeren bereikt die anders niet of veel minder zou sporten (2. 

Proces- en effectevaluatie, blz. 26). 

 

 Creëer ontmoetingen 

Vrijwillige inzet is niet vanzelfsprekend en laat zich moeilijk afdwingen. Het zit niet in de aard van 

bewoners en bovendien zijn zij om uiteenlopende redenen moeilijk te bereiken. Een directe 

benadering door het uitdelen van flyers of rechtsreeks vragen bleek weinig succesvol (2. Proces- en 

effectevaluatie, blz. 35). Het organiseren van sportaanbod voor ouders en bewoners is één van de 

manieren om ontmoetingen te organiseren. Deze ontmoetingen zijn cruciale voorwaarden om in 

gesprek te komen over wat mensen belangrijk vinden voor de wijk, over hun talenten en de 

mogelijkheid die zij hebben om bij te dragen.  

 

 Benut het talent  

Anders dan veel ouders en bewoners leven, spelen en sporten de oudere jongeren veel meer op 

straat.  

Het betrekken van jongeren is daarom relatief eenvoudig. In Slotervaart worden sinds eind 2011 de 

16+ jongeren gestimuleerd het voortouw te nemen, als rolmodel voor de jongere jeugd. In Almere 

worden jongeren van de nabij gelegen scholengemeenschap ingezet. In Schalkwijk en Den Helder 

worden jongeren van verschillende zelforganisaties ingezet voor toezicht en begeleiding. Door 

middel van de in het project ontwikkelde talentenkaart kan ook het talent van andere bewoners in 

kaart worden gebracht. 
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 Biedt opleiding en scholing 

Een belangrijk stap in het proces om de pedagogische civil society te versterken is het afstemmen 

van de verwachtingen die bewoners en professionals van elkaar hebben. Dat gaat enerzijds om het 

vinden van het evenwicht tussen loslaten en sturen dat al eerder ter sprake is gekomen bij de 

conclusies en anderzijds om het bepalen van de belangen van de bewoners. Welke prikkels 

stimuleren hen om zich in te zetten voor de wijk? Dat zijn soms materiële maar vaak ook immateriële 

motieven. De behoefte aan ontwikkeling en sociale stijging blijkt één van de belangrijkste motieven.  

 

 Organiseer specifieke activiteiten voor meisjes 

In gemengde activiteiten, zoals de sportinstuif en het voetbal, is het aantal meisjes op één hand te 

tellen. Daar waar specifieke activiteiten worden georganiseerd, weet de BSV wel meisjes te bereiken 

(2. Proces- en effectevaluatie, blz. 23). In 2011 is apart onderzoek gedaan naar de factoren die het 

beweeggedrag van meisjes beïnvloeden (Metzelaar, 2011). De belangrijkste factoren zijn: 

  

Populaire sporten: Op de eerste plaats streetdance en op de tweede plaats voetbal (3. 

Onderzoeksrapport beweeggedrag meisjes).  

Vrouwelijke sport- en spelleiders: De meisjes vinden vrouwelijke docenten betrouwbaarder en 

begripvoller. Daarnaast moeten veel Marokkaanse meiden les krijgen van een vrouw omdat zij niet 

gemengd mogen sporten.  

Gescheiden sporten: De oudste Marokkaanse meiden binnen de doelgroep moeten gescheiden sporten 

binnen hun cultuur.  

Activiteiten in de wijk: Dit maakt het voor hen laagdrempeliger om mee te doen, er is kans dat er dan 

meer meiden lid worden of gaan meedoen aan activiteiten van de BSV.  

Ouder-kind toernooien: Door ouders zoveel mogelijk te betrekken bij de BSV, maken zij kennis met het 

verenigingsleven en dit kunnen zij op hun beurt weer overbrengen naar hun kinderen. Ouders van 

allochtone meisjes vinden het ook vaak prettig om te zien waar ze hun dochter achterlaten, bij ouder-

kind toernooien kunnen zij dit ervaren en vertrouwen opbouwen in de BSV. 

 

 

Praktijkvoorbeeld 

Eén van de pilot projecten van Sportservice Noord-Holland die in 2010 zijn gestart, was de BSV in 

Overtoomse Veld in Amsterdam Nieuw-West: BuurtSportVereniging Mondriaan. Kinderen kunnen er lid 

worden op voorwaarde dat zij en hun ouders bereid zijn om een taak te vervullen binnen de vereniging. 

Onderstaand praktijkvoorbeeld is een impressie van de ervaringen in Slotervaart van één van de 

deelnemende organisaties aan de BSV (SCIANDRI Sportmanagement) (Vochteloo, 2012).  

 

Door middel van sport willen we iets doen aan de geïsoleerde positie van de gezinnen in de wijk 

Overtoomse Veld en zo de sociale cohesie versterken. Om dit te bereiken bedacht SCIANDRI een viertal op 

sport en cohesie gerichte instrumenten zoals sportactiviteiten, het klussenmenu, activiteiten om 

ouderbetrokkenheid te stimuleren en onderhouden en aanjagen van contacten met de verschillende 

netwerkpartners. Deze instrumenten worden gebundeld in de BuurtSportVereniging Mondriaan. 

 

De BSV Mondriaan heeft zo'n zeventig jongens en meiden, verdeeld in vier doelgroepen. Over een clubhuis 

beschikt de vereniging niet. BSV Mondriaan is en blijft een overkoepelende term voor een sportvereniging 

zonder fysieke locatie in de wijk. Wel maken we structureel gebruik van bestaande locaties en deze locaties 

zij zodoende ook herkenbaar geworden. Er is BSV Mondriaan-kleding en -materiaal, wat de herkenbaarheid 

in de wijk zeer vergroot heeft en er is een goede link gemaakt met voetbalvereniging Chabab. Die club heeft 

zelf praktisch geen jeugd en is dus blij met de jonge aanwas en staat open voor onze trainers en 

projectcoördinatoren.'  

 

De BSV Mondriaan richt zich met het oog op 'ouderbetrokkenheid' op ouders en vrijwilligers jonger dan 45 

jaar. Gebleken is dat de oudere generatie niet goed te enthousiasmeren valt voor vrijwilligerstaken. In dit 

kader organiseert de BuurtSportVereniging activiteiten voor de ouders en de buurtbewoners.‘Dit kunnen 

sportieve en recreatieve activiteiten zijn, maar ook cursussen om ze te scholen voor het uitvoeren van 
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verenigingstaken.' Door kinderen eerst lid te maken van een vereniging zonder daar direct contributie voor te 

vragen − en pas daarna iets terug te verwachten van hen en de ouders – heeft SCIANDRI een versnelling 

kunnen realiseren in het aantal lidmaatschappen van de BSV.  

De BSV Mondriaan leeft in de wijk en vooral de jongeren ouder dan zestien jaar zijn erg enthousiast en 

betrokken. Zij zijn de ambassadeurs van BSV Mondriaan geworden.  
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6. Onderzoek naar de effectiviteit 

 
 

Dit onderdeel is niet van toepassing voor de beoordeling Goed Beschreven voor de beschrijving voor de 

Menukaart Sportimpuls (NISB). 
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