
Maand van de  
Sportparticipatie

Vanaf 21 november 2022 krijg je 4 weken lang heel 
wat inspirerende tips om het verschil te maken in 
jouw gemeente. 

#MaandvdSportparticipatie

Trefdag 8 december



Maand van de 
Sportparticipatie 2022 

Sportparticipatie 
& Buurtsport
De rode draad van de Maand van 
de Sportparticipatie wordt gevormd 
door 11 thema’s.

Sportinfrastructuur & Ruimte  S&R 

Werking sportdienst  WS 

Buurtsport  BS 

Sportbeleid  SB 

G-sport & Inclusie  GS&I 

Sociaal-sportieve praktijken  SSP 

Diverse thema’s  DT 

LGBTQ+  LGBTQ+ 

Diversiteit   D  

Sportclubondersteuning  SO 

Armoede   A  

Wil je iets toevoegen aan  
het programma? 

Laat het ons zo snel mogelijk weten! Of plaats 
jouw praktijkvoorbeeld op sociale media met  

#MaandvdSportparticipatie.

4 weken vol handvaten en tips om nog 
laagdrempeliger te werken en nog meer 
mensen, ook de minder kansrijke, aan het 
sporten en bewegen te krijgen in het zwembad, 
in de sporthal, in de sportclubs en in hun eigen 
buurt. De focus ligt daarbij op zowel grote als 
kleine gemeenten, eenmansdiensten en grote 
teams, doorwinterde sportfunctionarissen en 
starters.

Tijdens de Maand van de Sportparticipatie kan 
je rekenen op kennisdeling, praktijkuitwisseling 
en infoverstrekking, telkens met steun van Sport 
Vlaanderen en inspiratie van de werkgroep 
Sportparticipatie.

Binnen de Maand van de Sportparticipatie 
wordt op donderdag 8 december de Trefdag 
Sportparticipatie in Leuven georganiseerd. Een 
dag vol ontmoeting, inspiratie en uitwisseling.



WEEK 1: 21/11/22 - 25/11/2022
MA 21/11/22 (9.00 u)
Start Maand van de Sportparticipatie 2022  DT 
De derde editie van de Maand van de Sportpartici-
patie wordt op gang getrapt! Iedereen klaar voor de 
start? 3, 2, 1 … GO! Dit jaar organiseren we een hybride 
maand vol momenten waarbij we jou handvaten 
aanreiken om nog laagdrempeliger te werken en nog 
meer mensen, ook de minder kansrijke, aan het  
sporten en bewegen te krijgen. De #MaandvdSport-
participatie start dit jaar op maandag 21 november 
2022 en loopt door tot en met vrijdag 16 december 
2022. De fysieke Trefdag Sportparticipatie vindt 
plaats op donderdag 8 december 2022 in Leuven 
(King Power At Den Dreef).

   Online publicatie

WO 23/11/22 (14.00 u - 15.30 u)
Vrijwilliger in de atletiek  SSP 
Anderstalige nieuwkomers die willlen starten met 
atletiek? Hoe begin ik er aan? Om te beginnen met 
een zeer laagdrempelige beginnerscursus. Kom 
meer te weten over hoe jij aan de slag kan gaan met 
de laagdrempelige beginnerscursus atletiek voor 
anderstalige nieuwkomers.
Beerschot Atletiek, LIGO

   Online sessie

DO 24/11/22 (9.30 u - 18.00 u)
IncluPAS: A Youth Inspired Sport City -  
Promoting Sport and Social Inclusion  GS&I 
Het IncluPAS-project is gericht op het bevorderen van 
sociale inclusie onder jongeren uit achtergestelde 
gemeenschappen door middel van sport en fysieke 
activiteiten en door het gebruik van een app.  
We delen de belangrijkste projectbevindingen en  
bespreken het potentieel dat sport en digitalisering 
heeft voor het bereiken van de doelen van steden 
door sociale inclusie te bevorderen en actievere  
gemeenschappen te creëren.
De lezing wordt in het Engels gegeven.
Stad Gent & Projectpartners

   Fysiek in Gent

VR 25/11/22 (13.30 u - 14.30 u)
Komaf? Komaf!  SB 
Eind 2020 kregen Bataljong, De Ambrassade, Jint en 
Kenniscentrum Kinderrechten (KeKi) de opdracht om 
samen een nieuwe ondersteuningsstructuur op te 
zetten voor geïntegreerd jeugdwerk en jeugdaanbod 
lokaal. Met deze vraag kwam het Jeugdwerk voor 
Allen tot zijn einde en kreeg het vanaf 2022 een nieuw 
jasje onder de noemer Komaf. Een artikel maakt jou 
wegwijs in Komaf!
Bataljong, De Ambrassade, JINT, KeKi

   Online publicatie

WEEK 2: 28/11/22 - 2/12/2022
MA 28/11/22 (9.00 u - 11.00 u)
Podcastaflevering ‘Sportcontainer’  WS 
Hoe kan je semi-permanent een buurtgericht aan-
bod versterken met een sport- of beweegcontainer? 
Hoe begin je aan het bouwen van zo’n container en 
welke mogelijkheden bekom je achteraf? In gesprek 
met Rising You, stad Antwerpen en stad Hasselt.
Antwerpen, Rising You, Hasselt

   Online publicatie

DI 29/11/22 (9.00 u - 16.00 u)
Buurtgericht werken  BS 
Buurtbewoners kunnen vanuit hun talenten een grote 
meerwaarde betekenen voor jou en jouw organisatie. 
Andersom kunnen de jongeren en jongvolwassenen 
waar je mee werkt ook een duurzame bijdrage  
leveren aan de buurt. Buurtgericht werken is key!
Konekt

   Fysiek in Sint-Amandsberg   € 95 

WO 30/11/22 (10.00 u - 12.30 u)
LGBTQI+ inclusie in je sportwerking  LGBTQ+ 
Binnen je sportwerking wil je een leuke en veilige 
sportomgeving creëren voor al je leden en hen  
motiveren om te sporten. We laten je tijdens deze 
sessie kennismaken met genderdiversiteit, laten je 
nadenken over stereotypen, vooroordelen en  
gendernormen en helpen je bouwen aan een  
genderinclusieve sportwerking.
Wel Jong, Out For The Win

   Fysiek in Gent    € 25,00 

WO 30/11/22 (14.00 u - 16.00 u)
Meisjes actief betrekken in de sport  D 
Hoe betrek ik meisjes in de sport? ‘She Got Game’ en 
‘Molenbeek Rebels Basketbal’ vertellen er jou graag 
meer over!
She Got Game, Molenbeek Rebels,  
Kind & Samenleving

   Online sessie 

WO 30/11/22 (19.00 u - 21.30 u)
LGBTQI+ inclusie in je sportwerking  LGBTQ+ 
Binnen je sportwerking wil je een leuke en veilige 
sportomgeving creëren voor al je leden en hen  
motiveren om te sporten. We laten je tijdens deze 
sessie kennismaken met genderdiversiteit, laten je 
nadenken over stereotypen, vooroordelen en  
gendernormen en helpen je bouwen aan een  
genderinclusieve sportwerking.
Wel Jong, Out For The Win

   Fysiek in Gent    € 25,00 

Programma



VR 2/12/22 (10.00 u - 11.00 u)
Artikel: Helder communiceren   D  
De Zuidpoort in Gent bekijkt samen met mensen in 
armoede hoe je helder kan communiceren. Op hun 
website vind je heel wat tips over helder communice-
ren en duidelijke brieven schrijven. 
De Zuidpoort

   Online publicatie 

VR 2/12/22 (12.00 u - 13.00 u)
Beweegscan Vital Cities  S&R 
Meet de beweegvriendelijkheid van jouw stad of  
gemeente en vind de inspiratie om die nog te ver-
beteren. Tijdens de webinar krijg je meer achtergrond 
bij verschillende omgevingsindicatoren die een 
impact hebben op het beweeggedrag van mensen, 
welke data in Vlaanderen er te vinden zijn en hoe de 
beweegscan hier inzicht in kan bieden.
Vital Cities

   Online sessie

WEEK 3: 5/12/22 - 10/12/2022
MA 5/12/22 (9.00 u - 11.00 u)
Podcastaflevering ‘Buurtsport’  BS 
Wat is buurtsport en wat kan Netwerk Lokaal  
Sportbeleid hierin betekenen? Hoe zet Mechelen  
hierop in en welke geleerde lessen brengen zij graag 
over naar andere lokale besturen? In gesprek met 
Marc Theeboom en Mohamed Meftah.
VUB, Mechelen

     Online publicatie

WO 7/12/22 (13.30 u - 14.30 u)
Luistertip: Podcasts   SSP 
Netwerk Lokaal Sportbeleid geeft jou graag enkele 
luistertips mee, welke podcasts hebben ons aan-
genaam verrast over het thema Sportparticipatie & 
Buurtsport?

       Online publicatie

DO 8/12/22 (9.30 u - 16.00 u)
Trefdag Sportparticipatie 2022  DT 
Het hoogtepunt van de Maand van de Sportpartici-
patie: de Trefdag Sportparticipatie! Een dag waarbij 
je op een vlotte en speelse manier heel veel inspira-
tie krijgt. Je ontdekt onder meer verhalen en tips en 
tricks uit de praktijk die ook in jouw gemeente een 
verschil zullen maken. King Power At Den Dreef in 
Leuven wordt dé plaats om samen met collega’s uit 
heel Vlaanderen en Brussel ideeën en ervaringen uit 
te wisselen.
In samenwerking met G-sport Vlaanderen

       King Power At Den Dreef, OHL  € 50,00 

VR 9/12/22 (10.00 u - 11.00 u)
Artikel: Inclusief sportclubmodel voor  
personen met een kwetsbaarheid  GS&I 
Binnen dit sportclubmodel wordt er vertrokken van 
een inclusief en open sportaanbod en georgani-
seerd vanuit een breed netwerk. Geschreven voor 
sportclubs voor mensen met een psychische kwets-
baarheid, maar ook andere praktijken kunnen in deze 
handleiding heel wat inspiratie opdoen!
G-sport Vlaanderen

       Online publicatie

ZA 10/12/22 (9.00 u - 18.00 u)
Dag van de Trainer  DT 
De tiende editie van de Dag van de Trainer staat  
voor de deur. Je leest het goed: dit wordt een ware 
feesteditie met talloze bijscholingen binnen het  
thema ‘Trainers doen groeien’.
Sport Vlaanderen

   Fysiek in Gent   € 7,5 per sessie 

WEEK 4: 12/12/22 - 16/12/2022
MA 12/12/22 (9.00 u - 11.00 u)
Podcastaflevering ‘Jongeren en politie’  BS 
Is een moeilijkere relatietendens merkbaar tussen 
een deel van de politie en een deel van de jongeren? 
Hoe bekom je een duurzame samenwerking tussen 
politie en jeugdwerk wat wederzijds vertrouwen op-
bouwt en respect voor elkaar versterkt?
Buurtwild/t, Lejo

   Online publicatie

DI 13/12/22 (10.00 u - 11.00 u)
TAZ (Talent aan zet): Grasroots beweging tot 
welzijnswerk binnen sport  BS 
TAZ is een psychofysieke, educatieve training van  
8 weken die jongeren via thaiboks en mindfulness op 
interactieve wijze wil laten exploreren wat ze willen, 
wat ze kunnen en wie ze zijn op zich en in verhouding 
tot hun naaste en bredere omgeving.
Team Antwerp Piranhas

   Online sessie

DI 13/12/22 (Namiddag)
Gender en Sport - Uitwisselingsmoment 
lokale besturen  LGBTQ+ 
Sport moet toegankelijk, veilig en aantrekkelijk zijn 
voor alle jongeren, ongeacht hun lichaam, seksuali-
teit en genderbeleving. Out For The Win en ICES  
openen het thema Gender en Sport in dialoog met 
lokale besturen. Hoe kan je gendersensitief commu-
niceren? Met welke onzichtbare drempels moet je 
rekening houden?
Out For The Win, ICES

   Fysiek (Sint-Niklaas)



WO 14/12/22 (14.30 u - 16.00 u)
Plaatsbezoek Belgian Red Court  S&R 
De Belgian Red Courts zijn een project van de  
Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). Ze hebben 
als doel om sociale verbinding te verbeteren rond 
vernieuwde voetbalpleintjes over heel België. Tijdens 
dit plaatsbezoek in Lier geeft een medewerker van 
de KBVB uitleg over het concept van de Belgian Red 
Courts, een communitywerker van Lyra-Lierse vertelt 
over de wijze waarop de club de theorie omzet in 
praktijk. 
Koninklijke Belgische Voetbalbond en K. Lyra-Lierse

   Fysiek in Lier

DO 15/12/22 (9.30 u - 16.45 u)
Symposium de Rode Antraciet  SSP 
De Rode Antraciet houdt op donderdag 15 december 
2022 een internationaal symposium rond het  
Erasmus+ project ‘Sports in Prison’. ‘A Plan for the 
Future’ is een Erasmus+ project dat zich richt op de 
behoefte aan het ontwikkelen van goede sport-
programma’s met meer verbinding tussen de  
‘buitenwereld’ en de wereld binnen de muren.
De Rode Antraciet

   Fysiek in Brussel

DO 15/12/22 (17.00 u - 21.30 u)
Warmste Sportinitiatief 2022  BS 
Dit jaar reikt Vlaams minister van Sport Ben Weyts 
voor de tweede maal het Vlaams Sportjuweel voor 
het Warmste Sportinitiatief uit. Vlaanderen telt vele 
warme sportinitiatieven die mensen in beweging 
zetten en hen tegelijk ook écht samenbrengen, hen 
maatschappelijk vooruithelpen of het sociale weefsel 
in de buurt versterken. Wie treedt in de voetsporen 
van Second Serve (Tongeren), Sportaround (Gent) en 
Sportbuddies (Halle)?
Sport Vlaanderen

   Fysiek in Brussel

DO 15/12/22 (10.00 u - 20.00 u)
PubliqForum 2022  SB 
Wil je helemaal mee zijn met wat er leeft in de  
brede vrijetijdssector op vlak van communicatie, 
participatie en cultuureducatie? Op de hoogte zijn 
van opmerkelijke initiatieven, en nieuwe ontwikkelin-
gen in het UiTPAS- en UiT-landschap, rond cultuur-
educatie, data, doelgroepen en meer? Neem dan 
deel aan het PubliqForum!
Publiq

   Fysiek in Brugge  €  90,00 

VR 16/12/22 (14.00 u - 16.00 u)
Dit was de Maand van de Sportparticipatie 
2022  DT 
Tijdens de Maand van de Sportparticipatie 2022, met 
steun van Sport Vlaanderen, kon je rekenen op heel 
wat kennisdeling, praktijkuitwisseling en infoverstrek-
king. Vele uren kennis en kansen, we bundelen de 
leukste en meest opvallende zaken. Laat je inspireren! 
Ga aan de slag en werk laagdrempelig, nu meer dan 
ooit!

   Online publicatie

Meer informatie 
info@lokaalsportbeleid.be 
03 780 91 00

Wil je iets toevoegen aan de Maand van de Sportparticipatie?

Laat het ons snel weten! Of plaats het op social media met 
#MaandvdSportparticipatie.

Inschrijven 
Je kan online inschrijven via www.lokaalsportbeleid.be/maand. 
Schrijf tijdig in. Sommige sessies zullen namelijk snel volzet zijn!



Trefdag 
Sportparticipatie 2022
Hoogtepunt van deze maand wordt de 
Trefdag Sportparticipatie in Leuven, een dag 
waarbij je op een vlotte en speelse manier 
heel veel inspiratie krijgt. Op donderdag  
8 december 2022 ontdek je in het King Power 
At Den Dreef stadion (het voetbalstadion 
van Oud-Heverlee Leuven) onder meer 
verhalen en tips en tricks uit de praktijk die 
ook in jouw gemeente een verschil zullen 
maken. Dit is dé plaats om samen met 
collega’s uit heel Vlaanderen en Brussel 
ideeën en ervaringen uit te wisselen. Tot op 
de #TrefdagSportparticipatie!

Prijzen 
Gemeenten en steden 
€ 50 voor leden van Netwerk Lokaal Sportbeleid 
€ 50 voor niet-leden van Netwerk Lokaal Sportbeleid
 
Bedrijven 
€ 50 voor partners van Netwerk Lokaal Sportbeleid 
€ 120 voor niet-partners van Netwerk Lokaal 
Sportbeleid

Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW

  Plenum (10.00 u - 11.20 u) 
Beno Schraepen - Excluses  GS&I 
Binnen verschillende structuren en domeinen in de 
samenleving wordt integratie als visie stilaan vervan-
gen door het nieuwe buzzwoord inclusie. Maar wat 
betekent het en hebben we het wel over hetzelfde? 
Is het wel realiseerbaar of is exclusie nu eenmaal de 
norm?
AP Hogeschool

  Keuzesessies 1 (11.30 u - 12.20 u)
Hoe samenwerken in de regio om tot een 
laagdrempelig beweegaanbod te komen? 
 DT  
Een praktische workshop waarin we vanuit goede 
voorbeelden tips en tricks meegeven rond samen-
werken met andere stakeholders in jouw gemeente 
of regio om een sociaal-sportief aanbod tot stand te 
brengen. Door Bart Ketelslegers (Demos) en Lien De 
Bruycker (G-sport Vlaanderen).
G-sport Vlaanderen, Demos

G-sporters toeleiden naar het juiste  
sportaanbod  GS&I 
G-sporters komen vaak met een specifieke sport-
vraag naar je toe. Wie kan ondersteuning bieden in 
het vinden van het juiste antwoord? Welke moge-
lijkheden zijn er en op welke manier kan je dit aan-
pakken? Silke Van Hoof (G-sport Vlaanderen) biedt 
inspiratie vanuit de praktijk.
G-sport Vlaanderen

Traject rond motorische ontwikkeling  DT 
Ontdek het project dat loopt in Antwerpen gericht 
op motorische ontwikkeling. Bovendien is dit project 
gekoppeld aan een onderzoek. Doel van het project? 
Vanop jonge leeftijd kinderen stimuleren en omkade-
ring voorzien. 
Antwerpen

Inspiratiesessie sport & inclusie -  
Sportpromotie als hefboom  SB 
Als we met z'n allen het recht op inclusie aanvaar-
den, dan kunnen we ons volop gooien op het meest 
interessante en boeiende stuk: Hoe kunnen we het 
mogelijk maken? In de inspiratiesessie verkennen we 
de wisselwerking tussen lokale sportparticipatie en 
inclusie. Hoe kan sportparticipatie bijdragen tot meer 
inclusie op het lokale niveau en waar moeten we dan 
rekening mee houden? We gaan aan de slag met 
enkele uitgangspunten en criteria die er voor kunnen 
zorgen dat we via de sportparticipatie van morgen 
een stap dichter zijn bij een inclusieve samenleving.
Triple Challenge, Wuustwezel, AP Hogeschool

Hoe kom je tot de actieve participatie van 
mensen in armoede?  A 
‘t Lampeke is een Leuvense vereniging die al jaren 
inzet op de participatie van kansengroepen aan vrije 
tijd, cultuur en sport. Armen nemen er het woord. 
Vanuit hun werking delen zij tips en tricks over hoe je 
drempels tot participatie wegwerkt. 
Buurtwerk 't Lampeke vzw

Schrijf in vóór maandag  
28 november 2022! 
Vanaf maandag 28 november 2022  
rekenen we € 10 extra administratiekosten aan. 
Op donderdag 1 december 2022 sluiten we de 
inschrijvingen definitief af. Verwittig tijdig bij 
annulering, zo beperk je de annuleringkosten 
van de deelnemersbijdrage  
(50% tot 28 november 2022 en 100%  
tot 8 december 2022 of bij no-show).

Het dagprogramma:
09.30 u - 10.00 u Onthaal
10.00 u - 11.20 u Verwelkoming en plenum
11.30 u - 12.20 u Keuzeblok 1
12.20 u - 13.15 u  Lunch
13.15 u - 14.15 u  Keuzeblok 2 
14.30 u - 15.30 u  Keuzeblok 3 
15.30 u - 16.00 u Slotdrink

King Power At Den Dreef
Kardinaal Mercierlaan 46, 3001 Leuven

 



Sjot, splash en ravot  S&R 
Hoe creëer ik een avontuurlijke en beweegvriendelijke 
publieke ruimte vanuit het oogpunt van kinderen en 
jongeren? Kom er meer over te weten tijdens deze 
sessie.
Kind & Samenleving

Project ALLO?! verbindt jongeren en politie  DT 
Met ALLO?! wordt een duurzame samenwerking 
tussen politie en jeugdwerk gestimuleerd. Het is de 
bedoeling deze ook structureel te verankeren, te leren 
uit de huidige praktijk en goede praktijkvoorbeelden 
te versterken.
Buurtwild/t, Lejo, Aalst

Communityscan Vital Cities  S&R 
De Communityscan is een hands-on tool waarbij je 
de buurt leert begrijpen en je je inleeft in het leven 
van jongeren en hun gebruik van de buurt. Een goede 
analyse is belangrijk om kansen en nieuwe bondge-
noten te ontdekken en het perspectief van jongeren 
mee te nemen in de volgende stappen.
Vital Cities

Samen scoren met Nederlands  SO    
Om de uitdagingen rond taaldiversiteit in de  
sportclub aan te gaan, ontwikkelde vzw De Rand het 
project ‘Boest!’. Tijdens deze sessie vormt het voor-
beeld van ‘KV Zuun Academy’ de kern om raakvlak-
ken tussen sport en taal aan te reiken. Concrete tips 
en tools worden meegegeven, zowel voor de sport-
club als voor het lokaal bestuur in haar zoektocht om 
clubs rond dit thema te ondersteunen.
vzw ‘de Rand’

Een brede waaier aan sportclubondersteu-
ning  SO    
Hoe kan je de sportclubs in jouw buurt helpen om 
een sterke basis neer te zetten voor de toekomst zo-
dat ze zich kunnen klaarstomen voor de uitdagingen 
van morgen? We leggen het je graag uit aan de hand 
van enkele tips en een praktijkvoorbeeld!

Netwerk Sportclubondersteuning

Buurtsport Leuven neemt jullie mee naar de 
Sporthal ‘Stelplaatsen’  BS 

Sporthal Stelplaatsen is een project in samenwerking 
met Buurtsport Leuven, Jeugddienst Leuven en Fight 
Club Leuven, waar ze een oude carwash van De Lijn 
hebben laten ombouwen tot sporthal – met een  
minimale financiële investering.
Buurtsport Leuven

  Keuzesessies 3 (14.30 u - 15.30 u) 
Het nieuwe G-sport Vlaanderen:  
wat kunnen wij voor jou betekenen?  GS&I 
G-sport Vlaanderen is de sportfederatie voor alle 
g-sporters in Vlaanderen: blinden en slechtzienden, 
doven en slechthorenden, ASS, chronische aandoe-
ningen, fysieke beperking, psychische kwetsbaar-
heid en verstandelijke beperking. Kom luisteren wat 
G-sport Vlaanderen doet en voor jou kan betekenen!
G-sport Vlaanderen

Sportwijken, een meerwaarde voor lokale 
besturen en sportverenigingen  SO 
Sportclubs laten samenwerken kan op veel manieren. 
Ontdek welke stappen de sportwijken namen en leer 
mee uit de ervaringen van dit boeiende project.
Sportwijk Schotte, Sportwijk Mechelen

Exergaming / Sportscube for Active Gaming 
 DT  
Hoewel het niet altijd meteen duidelijk is, is de impact 
van technologie op sport enorm. De manier waarop 
we sporten verandert constant. Naarmate gamifica-
tion en virtual reality aan populariteit winnen, veran-
dert de manier waarop we sport ervaren. Exergames 
zetten aan tot beweging en zijn intensiever dan je 
misschien op het eerste zicht zou denken. Wees maar 
zeker dat je zweet!
Howest, Sportinnovatiecampus Brugge

Impact op het hoofd  SO 
Hoofdcontact tijdens het sporten; het gebeurt in de ene 
sport vaker dan in de andere, maar het kan tijdens elke 
vorm van sportbeoefening voorvallen. Wat zijn de risi-
co’s, hoe wordt er mee omgegaan en wat kan er beter? 
We zoomen er tijdens deze interactieve sessie op in.
Risicovechtsportplatform Vlaanderen vzw

  Keuzesessies 2 (13.15 u - 14.15 u)
EHBO voor mentaal welzijn in de sportclub   
 GS&I 
1 op de 4 personen komt in zijn of haar leven in aan-
raking met psychische problemen. Ook binnen een 
sportclub en andere sportwerkingen zijn er personen 
met een psychische kwetsbaarheid (onder de spor-
ters, bestuurders, trainers, vrijwilligers, supporters ...). 
Al te vaak verliezen we hen uit het oog terwijl ze net 
veel potentieel hebben om te groeien binnen een 
sportwerking. Maar wat houdt psychische kwets-
baarheid in en hoe herken je het? Welke rol kan sport 
hierin spelen? Tijdens deze initiatie gaan we hier 
dieper op in laten we een getuigenis aan het woord. 
Door Judith Debaere (G-Sport Vlaanderen).
G-sport Vlaanderen

Van G-karate tot een bewegingsmethodiek 
voor mensen met een beperking  GS&I 
Eric Bortels zet al jaren in op het toegankelijk maken 
van karate voor mensen met een beperking. Vanuit 
zijn ervaring ontwikkelde hij de methodiek ICP-Move 
waarmee je kan testen wat sporters met een beper-
king kunnen en hoe je de sport kan aanpassen op 
maat van de sporter. Interactieve sessie waar je met 
de methodiek aan de slag gaat.
G-karate Vlaanderen

Workshop sport & inclusie - Sportparticipa-
tie voor iedereen  SB 
Aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden, tips & 
trics en een handig sjabloon ga je zelf aan de slag 
om een sportevenement naar keuze inclusiever te 
maken. Je zal individueel brainstormen, overleggen 
in kleine groepjes om vervolgens de learnings te 
communiceren binnen de grote groep. Zo kan je op 
de werkvloer onmiddellijk aan de slag!
Triple Challenge, Wuustwezel, AP Hogeschool



Meer informatie 
info@lokaalsportbeleid.be 
03 780 91 00

Wij kijken er naar uit jullie te verwelkomen op de  
#TrefdagSportparticipatie!

De kracht van sport buiten de muren van 
een gezondheids- of welzijnsinstelling   D  
Door in te zetten op een sportief aanbod buiten de 
muren van een zorginstelling werk je aan herstel 
en integratie in de maatschappij. In deze workshop 
brengen we de goede voorbeelden van Sportclub 
Boezjeern (visie vanuit een psychiatrisch ziekenhuis) 
en de zoektocht hierin vanuit de revalidatie van UZ 
Gent aan bod. Kom te weten welke rol jij als sport-, 
welzijns- of gezondheidspartner hierin kan opnemen.
GPN Meetjesland, G-sport Vlaanderen

Start to Buurtsport  BS 
Wat is Buurtsport en welke meerwaarde heeft dit 
voor jouw stad of gemeente? Welke verschijnings-
vormen kent het en hoe beïnvloedt het verschillende 
doelgroepen?
Buurtsport Mechelen

Vrije tijd en participatie in een veranderend 
landschap  SB 
In welke mate nemen Vlamingen deel aan het vrije-
tijdsleven in Vlaanderen? Welke factoren beïnvloeden 
die participatie positief of wat zijn drempels om deel 
te nemen? Van 2020 tot 2022 werd voor de 4de keer de 
participatiesurvey afgenomen, een grootschalig on-
derzoek naar de vrijetijdsbesteding van de Vlaming. 
Via die participatiesurvey wil de Vlaamse overheid 
meer kennis vergaren over de vrijetijdsparticipatie in 
Vlaanderen, waaronder ook sport. Wat zijn de  
resultaten en voor welke uitdagingen staan we?
Sport Vlaanderen

Wat kan Europa voor jou betekenen?  SB 

Sinds 2009 is sport een beleidsprioriteit van de  
Europese Unie. De subsidiestroom is in die jaren  
gegroeid en kent in 2023 maar liefst vijf programma’s 
binnen Erasmus+ sport waar beroep kan op gedaan 
worden door lokale besturen. Vooral het nieuwe  
leermobiliteitsprogramma voor coaches, mede-
werkers van sportdiensten en begeleiders opent  
een window of opportunities om je kennis en  
netwerk te vergroten.
EU Sport Link

Sport als middel om sociale doelstellingen 
te bereiken  SSP 
Op welke manier kan je sportmethodieken  inzetten 
om sociale doelstellingen te bereiken? Hoe kan je 
door de kracht van samenwerking tussen sport en 
welzijn mensen met een kwetsbaarheid op weg 
helpen? Younited zet al jaren sport in als middel om 
kwetsbare mensen sterker te maken. Kenny Van  
Houcke deelt zijn ervaringen en biedt inspiratie om 
hier mee op in te zetten.

Younited Belgium

Sport voor jongeren met een kwetsbaarheid   
 SSP 
Sportclub Schwung zet vanuit de bijzondere jeugd-
zorg in op een toegankelijk sportaanbod in de buurt. 
‘Leuven fietst’ zet dan weer in op een toegankelijk 
fietsaanbod voor jongeren. Deze Leuvense  
sociaal-sportieve praktijken vertellen hoe zij  
kwetsbare jongeren in beweging krijgen. 
Sportclub Schwung, LeuvenFietst vzw

Playcation  S&R 
Ruimte voor spel en beweging in de stad! Hoe maak-
ten inwoners en organisaties afgelopen zomer van 
Brussel een stad op kindermaat? En hoe kan je dit als 
lokaal bestuur regisseren? 
Vlaamse Gemeenschapscommissie


