1� �lIochtonen

Hardnekkige achterstand (deel 1)

portdeelname
van allochtone bevolkingsgroepen
Voor het verzamelen van kwantita
tieve gegevens over de sportdeel
name van allochtonen heeft een uit

gebreide inventarisatie
plaatsgevonden van lokale en lan
delijke deelname-onderzoeken.
Vooral grote steden hebben de
afgelopen tien jaar zo nu en dan
een peiling verricht. Dergelijke
onderzoeken vallen in drie catego-

* n uiteen. Het meest bruikbaar
"'1 enquêtes onder de bevolking,

waarbij de deelname van allochto
nen -als steekproef vaak 'opge

Allochtonen doen nog steeds minder
aan sport dan autochtonen. Ruim tien
jaar sportstimuleringsbeleid voor
allochtonen of achtepstandsgPOepen
heeft (nog) niet tot evenredigheid
geleid. In 1995 heeft onderzoeks- en
adviesbureau Van Dijk, Van Soomeren
Partners. (DSP) in opdracht van de direc
tie Sportzaken van het ministerie van
VWS onderzoek gedaan naar de achter
gronden van deze achterstand, het

hoogd' en specifiek benaderd

gevoerde beleid en de kansen en proble

wordt vergeleken met die van

men in de sportpraktijk.

autochtonen. Soms lopen deze ana
lyses mee met gemeentelijke omni
busenquêtes. Een tweede, overi

methodieken sterk van elkaar afwe

gens minder betrouwbare methode

ken of doordat er verschillende

Invloed van sport
stimuleringsbeleid

is de enquête onder lokale sport

definities van 'sport' of van

In de tweede helft van de jaren

verenigingen. Verenigingsbesturen

'allochtonen' werden gehanteerd.

tachtig heeft zich een hausse van

dienen dan aan te geven hoeveel

Conclusies over de precieze aantal

sp ortstimul er ingsp rojecten voor

allochtonen lid zijn van de club.

len allochtone sporters zijn moeilijk

allochtonen voorgedaan. Het

Hiermee wordt alleen zicht verkre

te trekken uit het beschikbare mate

ministerie van VWS subsidieerde

gen op de participatie van allochto

riaal. Wel is het mogelijk om verge

veel van deze projecten die vanwe

nen aan de georganiseerde sport.

lijkingen te maken tussen de sport

ge het beperkte succes op langere

Een derde manier is het onderzoe

deelname van verschillende

termijn een meerjarig karakter kre

ken van het gebruik van (meestal

bevolkingsgroepen.

gen. Beïnvloed door het gedachten

gemeentelijke) voorzieningen en

Voor ingewijden in de materie zijn

goed van sociale vernieuwing zijn

.r verschillende categorieën
. rters. Dit levert ook een beperkt

de conclusies uit de kwantitatieve

de projecten niet langer meer uit

analyse niet schokkend. De eerste

sluitend gericht op alloc!1tonen,

generatie migranten onder zowel

maar hebben veelal aansluiting

beeld op omdat andere sportvoor

de Surinamers en Antillianen, als

gevonden bij de wijkgerichte aan

zieningen buiten de boot vallen.

van de Turken en Marokkanen

pak van achterstandsgroepen of gebieden. Op wijkniveau werken

het daarbij maken van onderscheid

Nog afgezien van de beperkingen

haalt het gemiddelde sterk omlaag.

van de methodiek, bleek het vrijwel

Hun kinderen, vooral de jongens,

sportbuurtwerkers, migrantenver

onmogelijk om veranderingen in

doen beduidend vaker aan sport.

enigingen en het sociaal-cultureel

de sportdeelname aan te geven.

Marokkanen sporten het minst,

werk samen bij het opzetten en uit

Zelfs onderzoeken binnen één

zowel binnen als buiten vereni

voeren van sportinitiatieven.

gemeente waren onderling niet ver

gingsverband. Bij de Turken is

Gebleken is dat sportverenigingen

gelijkbaar, bijvoorbeeld omdat de

goed zichtbaar dat vooral de twee

hier nauwelijks aan deelnemen,

De schrijvers van dit artikel gaal!
in op de achtersta/1d van allochto
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en
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problemen opgelost moeten wor
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den door de overheid en niet door
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de verenigingen zelf. Door gemeen
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Foto: Luuk

van

der Lee

door Eric Lagendijk en Bea van Co/en

m'n duiddijk bl'del hl'bben van de
sportdl'dn<1ml' V<1n verschilll'nde

Dl' ,1 .1rd el1 11111\',1I1g V.ll1 de sport
dec!name 1',1n ,111c ,(htunel1 worden,
l1et als VOllr ,1111\lchtoI1L' Neder-

be v ol k ingsg roepen, Gedegen l'va

Problemen en bnsen op be kids 

ILhllil'� 1',111 ge voerd bl'kid l ijn

matig l'n uitvoerend niveau lijn in

1.1Illlers, VllO!' l'l'n gro\lt dcc!

n.1gl'nlleg nid ver ri hl. I\l ml'1 .11 is

schema I naasl elk,).)r gc.?,el.

bepaald dpc)r ledtijd,

hel spurtsti 111 u leringsbeil'id

Bij het opzL'tten van sportpwjec

i1,11-ecol1ul11ischL' positiL', Vooral

llora I

SL' 'e

el1 soci

deze lil' atstL' i,Kt\lr is van invlped

l'en "ymblllisclw w,l.)rck g,1.1n I'er

ten verdient l1\'t . 1anbeveli ng tlm

Il'gL'llI\lllordigen, Hd lIL'leid is nid

het doel en dl' m.1.1h(h.1ppl,lijkL'

op dl' li'lgL' spp rl Lkd n,1 I 11L'

.1 1 IL'en

betekenis van hl'! pl\
' ljL'L'1 gllL'd uit

.1l1uchtonen \l111L1.1t de I11L'l'rderheid

s Il11bolisch;

de bel.)ngrijkste

opbrengsten zijn:

te dra gen, Het 'ouck' IWeL'SporL'n

het ( I,1 ten ) kennismaken van

beleid is in Lk pr,lktijl.- ingevuld

,111 och tonen met verschi Ilende

met twee spurL'n 'nicuwL' s tijl ',

t<ikken

namelijk integratie in ,1lgenwne

an spc)rt dour middel

hL't o rg,l n is e re n van l'en

\'<1n

Vooral in SI"lIIt· ..;/lldl'lI
zijl/ sporl",'/"e'IISI/'S"1/
slerk <1<11/;\'71'<':<'" "I' .I,'
l1ieuT.pi' nt1,n(Jl1� Pl7l1
al/ochlcl1Ic JOI/S"WI

Externe invloeden

Problemen en
kansen bij sport
stimulering

d.1.11'V<'ln is d.lt gemeenll'n nlcl meer

sportverenigingl'n en sportstil11U

gel11el'ntclijk of dtlor de Ic)kiile

lering voor achterst,1l1dsgwl'pen

cl\"l'rheid onlkrstl'und spc)rtai'ln

(lP

bod;

een realistische projectdllur en het

- het ui td ragen 1'(11) en I'erbreden
1"111 het organi ',1torisch draaglak VL)Or dl' mi'ldt

\

ijkniw.1l1, l id

1'.1shtellen

geven van voorlichting

CWtT

I'.ln

het

verloop van het project zijn l'al1
groot belang, Bij de urh<lnisatie

schappelijk e waarde

van het project kal1 gebruik wor

van sportbeoefening,

den gemaakt van de expertisc en

vooral met betrekking

ondersteuningsmogelijkheden van

tot 50 iale integratie en

NOCNSF, BRE

leefbaarheid van ach

Spel en Sport. Voor d" finc1ncic

en de stichting

terstandswijken;

ring kan een beroep lVurden

- het ontwikkelen en

gedaan op subsid iel110gelijkheden

aanscherpen van lokale

binnen de beleidsterreinen jeugd

sportstimuleringsme

welzijn, sport, minderheden en

thodieken en werkwij

wijkveiligheid /buurtbeheer. Het

zen,

verrichten Viln een project- en

beleid evaluatie en het verlenen

Schema 1:
Problemen en kan
sen op beleidsmatig

van nilzorg zijn zilken Wilar in de
toekomst meer ilandacht nailr
moet uitgaan,

en uitvoerend niveau

an

l'al1 hen gerekL'nd wllrdt tot dl'
1.1gere sllci.la I-L'cOll(l 111 i "cl1L' gl'l)e
pen, Waafl',1n bL'kL'nd is dat zij

beduidend minlkr

1 ..1ak

aal1 sport

doen,
Op dl' spc)rtded na l 11e V,1I1 allochto
nen is nog l'en ,1.lnt,11 .1nderL'
invloeden \"ln tOL'p,1Ssing, Over het

,1lgemecl1 geldt dat dl' wrblijfs
duur van allochtone groepen in

Nederland sil' mcnhangt met de
deelname aan en het gebruik Viln
bestaande algemene activiteiten en
voorzieningen, Hoe langer zij in
Nederland wrblijven des te meer
zij zich laten leiden door de cultuur

van het vestigingsland,
Uitzondering hierop i de redelijk
besloten Chinese gemeen chilp,
Ook sommige I lamiti che groepe
ringen lijken zich min of meer ilf te
schermen ViJn Nederlandse organi
satieverbanden,

oorill bij illlochto

nen van de eerste en een deel Viln
de tweede generatie migranten is

de sportcultuur in de landen van
herkomst bepalend voor

de aill'd en omvang van
de sportdeelname in
Sport en allochtonen
PnlblclI1cn beleidsmatig niveau
•

verkokering in ambtelijk apparaat

•

onvoldoende beleidsgegevens

•

•
•

bezuinigingen in de sportsector
verschuiving van doelgroep nilar aandachtsgroep van beleid
immigratie van nieuwe groepen

Kallsl'll beleidsmati g /liVellll
•
sociale en bestuurlijke vernieuwing: een samenhangende, niet i1l1een op de
sport gerichte aanpak
•

toenemende aandacht voor de l1lilatschappelijke waé1fde van sport, zoals
sociale integratie

•

aansluiten bij het wijkgericht werken

•

differentiatie naar verschillende subgroepen lmder allochtonen

P}'u/J11!1lI1!1l lIitl1ol!rl!lld llil1cal/
•

noodzaak om snelle resultaten te bl1eken

•

kadertekorten bij verenigingen en in wijken

•

beschikbaarheid en bereikbilé1fheid van sportilccommodaties in wijken

•

discriminatie en racisme in de sport en de maatschappij

•

maatschappelijk draagvlak voor specifieke maatregelen voor illlochtonen

Ka/l

CII

uitvoere/ld niveau

•

samenwerken met instellingen, zelforganisaties en verenigingen

•

mobiliseren van het organiserend vermogen in wijken

•

aandacht voor kadervorming onder allochtonen

•

gebruikmaken van deskundigheid op landelijke en provinciaal niveau

Nederl,1nd, In Turkije en
MiII'okko is de sport niet

georgilniseerd door mid
del I'an spprtlwenigin
gen, In uriname en op de
Antillen iunctillneren

sportverenigingen op een
andere wijze dan men in
Nederlilnd gewend is, Uit
de uitkllmsten

an de ver

enigingsenquètes is af te
leiden dat illIoch tonen
vooral die takken van
sport beoefenen die in de
landen vi'ln herkumst het
populairst zijn, zoals
voetbal, \'echtsporten en
z w emmen, Een laat te

factor dil' niet I'erontacht
zailmd m.1g worden, is de

voortdurende immigratie,
Gebleken is dilt niem ko
mers direct na hun vesti
ging in Nederland ook
wel iets anders ilan hun
hoofd hebben diln sport.
Dit ma.1kt dl' vooruitgang

Betrek al/ocllt(llie (lIlders

IJlj de vcrl'lIi

SillSsproblclIla/iek

In schema 2 is aangegeven op
welke aspecten de vijf modellen
met betrekking tot sportstimulering
zich van elkaar onderscheiden.
De keuze van gemeenten voor één
van deze modellen (of een meng
vorm) is vooral afhankelijk van de
specifieke omstandigheden en de
bestuurlijk/beleidsmatige context,

in sportdeelname van reeds langer

tiekaders in deze wij

in Nederland verblijvende allochto

ken nogal te wensen

nen in de cijfers voor een groot deel

overlaten. In sommige

onzichtbaar en laat zien dat men

steden wordt dit opge

waarbinnen dit beleid tot uitvoe

Schema 2:

ring dient te worden gebracht. De

Sportstimulerings
modellen

primaat gemeente

zich steeds rekenschap moet geven

lost door gemeentelijke

van demografische ontwikkelin

sportmedewerkers die

doorbreken verkokering

gen. Zo is de immigratie van

zelf activiteiten gaan

korte termijn resultaten

Turken, Marokkanen en

aanbieden. Dit ver

samenwerking

eGA
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SV

+/-

++

+

++

+/-

Surinamers de laatste jaren sterk

hoogt weliswaar de

vraaggericht werken

afgenomen. Nieuwkomers zijn

sportdeelname in de

differentiatie doelgroepen +/-

+

+

+/-

++

vooral asielzoekers en vluchtelin

wijk, maar levert nau

kaderontwikkeling

+

+/-

+/-

++

gen uit onder meer Joegoslavië,

welijks een bijdrage aan

*1lië en andere gebieden waar
o.g of politieke onderdrukking
heers(t)en.

Contouren van
toekomstig beleid

integratie van allochtonen in de Nederlandse
sportwereld. Beter lijkt het om
eigen initiatieven uit de buurten te
ondersteunen, allochtone ouders te
betrekken bij de sportclub en de

Sportstimuleringsprojecten van

overgebleven verenigingen te hel

lokale instellingen en provinciale

pen bij werving en begeleiding van

sportraden vinden hun grootste

nieuwe (allochtone) leden.

aanhang onder de tweede generatie
migranten. Dit is ook in het alge

Uit de beleidsanalyse zijn vijf

meen de 'overgangsgeneratie' die

modellen samengesteld die aange

zich in sterkere mate oriënteert op

ven hoe het sportstimuleringsbe

de cultuur van het vestigingsland.

leid gestalte kan krijgen. Een com

Nog lager dan de sportdeelname

binatie van modellen is ook

zelf, is de mate waarin allochtonen

mogelijk. Deze modellen zijn:

kaderfuncties in de sport vervullen.

1.

Centraal gemeentelijk aanbod

En ook dat is een knelpunt bij

(CGA): de gemeente vervult

sportstimulering. Van de tweede en

hierbij met name zelf de rol van

derde generatie allochtonen uit de

aanbieder van allerlei sportacti

vier grootste etnische groepen is

�d dat zij voor het overgrote
d_n Nederland zullen blijven.
Kadervorming onder de sporters

2.

viteiten in de stad;
Wijkgerichte sportontwikkeling
(WSO): de gemeente richt zich
hierbij vooral op het initiëren en

uit deze groepen zou meer aan

ondersteunen van sportactivitei

dacht moeten krijgen. Daarnaast

ten in de wijken;

bieden de school, welzijnsinstellin

3. Marktgerichte projectontwikke

gen en migrantenorganisaties

ling (MPO): de gemeente neemt

goede mogelijkheden om niet-spor

hierbij het initiatief om activitei

ters te benaderen.

ten te (laten) organiseren op

Sportverenigingen zouden meer in

basis van marktconforme princi

dergelijke projecten moeten partici

pes (vraaggericht);

peren om een organisatorische en
etnische scheiding van sportcirèuits

4. Verenigingsintegratie (VI): de
gemeente stimuleert en onder

te voorkomen. Gemeentelijke sport

steunt verenigingen bij het

consulenten en sportbuurtwerkers

opzetten van nieuwe activiteiten

kunnen hierbij een coördinatiefunc

en het openstellen van de organi

tie vervullen. Vooral in de grote
steden zijn sportvereni�ingen sterk

satie voor andere doelgroepen;
5. Sportieve vernieuwing (SV): de

aangewezen op nieuwe aanwas

gemeente fungeert hierbij met

van allochtone jongeren. Een pro

name als smeerolie vom de

verwachting is dan ook dat het
portstimuleringsbeleid voor
allochtonen op lokaal niveau in de
komende periode meer verschillen
te zien zal geven. In vrijwel alle
gevallen zal het in de toekomst
meer gaan om algemene dan om
specifieke activiteiten voor alloch
tonen, met uitzondering wellicht
van duidelijk af te bakenen sub
groepen als Islamitische vrouwen
of vluchtelingen/asielzoekers.
Het sportstimuleringsbeleid van de
landelijke en provinciale sportorga
nisaties zal in de toekomst meer
dienen in te spelen op het onder
steunen van lokale ontwikkelingen
en initiatieven en daarbij gebruik
moeten maken van elkaars deskun
digheden en ervaringen. Deze ont
wikkeling is de laatste jaren al meer
en meer in gang gezet.
De drie deelrapporten van het lan
delijke onderzoek naar 'sportbeoe
fening door allochtonen' (Sport en

(1), Sport en
(2) en Sport
en allochtonen in de praktijk (3»

allochtonen in cijfer

allochtonen in beleid

zijn tegen druk- en verzendkosten
op t«::: vragen bij bureau Van Dijk,
Van Soomeren en Partners BV te
Amsterdam, telefoonnummer

020-6257537. Het eindrapport Sport
en allochtonen: feiten, ontwikkelin

gen en beleid (1986-1995) zal door
de directie Sportzaken van het
mini 'terie van VWS worden ver
spreid.

bleem daarbij is vaak het beperkte

instellingen en bewoners op

en kwetsbare aCCOl11modatiebe

wijkniveélu, teneinde het zelfor

stand in de wijken waar juist veel

ganiserend vermogen in de
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allochtonen wonen. Een ander

sport ten volle tot ontplooiing te
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lilten komen.
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