
Maand van de 
Sportparticipatie

Vanaf 15 november 2021 krijg je 4 weken lang heel 
wat inspirerende tips om het verschil te maken in 
jouw gemeente.

#MaandvdSportparticipatie



Maand van de Sportparticipatie 
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.

Programma
WEEK 1: 15/11/2021 - 19/11/2021
MA 15/11 (voormiddag) 
Podcast: Sportaround vzw  SCO
Het verhaal van sociaal sportieve praktijk  
Sportaround vzw (Gent) leert je om sportmogelijk-
heden te creëren voor iedereen.

 online

DI 16/11 (voormiddag) 
Uitwisseling: toeleiding naar sport 
en vrije tijd  SCO
Burgers, jong en oud, en zeker de meest kwetsbaren 
toeleiden naar vrije tijd wint meer en meer aan  
belang. En terecht! Sluit aan bij onze uitwisseling! 

 online

WO, DO, VRIJ 17-19/11 (3 dagen) 
 Move Congress  SB

Reconnect. Rebuild. Restart. Drie kernwoorden  
die het 10de Move Congress van ISCA perfect  
samenvatten. Dit internationale congres koos voor 
zijn jubilieumeditie voor de Tour & Taxis site in  
Brussel. Een unieke kans om je kennis en netwerk 
over laagdrempelige sportinitiatieven, fysieke  
triggers en dagelijks bewegen te versterken.  
Schrijf je zo snel mogelijk online in en ga in  
interactie met het mondiale deelnemersveld. 
www.movecongress.com.

 Brussel

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

1. Sportinfrastructuur & Ruimte  S&R

2. Werking sportdienst  WS

3. Sport(club)ondersteuning  SCO

4. Sportbeleid  SB

Tijdens de Maand van de Sportparticipatie 
kan je rekenen op kennisdeling, praktijk-
uitwisseling en infoverstrekking, telkens met 
steun van Sport Vlaanderen en inspiratie van 
de Werkgroep Sportparticipatie.

Wil je iets toevoegen aan 
het programma? 

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



WEEK 2: 22/11/2021 - 26/11/2021
MA 22/11 (voormiddag) 
Online tool “G-sport voor lokale besturen”  SCO 
Sport Vlaanderen neemt je mee doorheen de  
nieuwe online tool. Je G-sport komt er sowieso 
sterker uit!

 online

MA 22/11 (voormiddag) 
Trage wegen, snelle kansen  S&R
Zowel in steden als op het platteland vind je een 
enorm potentieel aan trage wegen die je kan  
inschakelen voor actief verplaatsen en sporten.  
Sporting A en Trage Wegen vzw delen hun onder-
zoek. 

 online

DI 23/11 (voormiddag) 
 She Got Game! - Vergroot de 

betrokkenheid van tienermeisjes   SB
Denk anders en vergroot de betrokkenheid van  
tienermeisjes binnen je sport- en beweegaanbod. 
Pluk mee de vruchten van het Europese ‘She Got 
Game!’ project. Erasmus+, International Sport Alliance 
(NED), Streetgames & University of Bedfordshire (UK), 
Game (DEN) en Sporting A, Stad Antwerpen.

 Antwerpen

DI 23/11 (namiddag) 
Vechtsport evenementen in jouw 
gemeente  SCO
Risicovechtsportplatform deelt tips, aandachts punten 
en valkuilen bij de organisatie en veiligheid van vecht-
sportevenementen binnen jouw gemeente. 

 online

WO 24/11 (voormiddag) 
Start 2 Coach: zorg mee voor meer en beter 
opgeleide vrijwilligers  SCO
De Vlaamse Trainersschool start vanaf 2022 met 
Start 2 Coach, haar nieuwe laagdrempelige en  
praktijkgerichte basismodule. 

 online

DO 25/11 (voor- & namiddag) 
Plan & Play event  SB
Bataljong inspireert! Een hele resem voorbeelden, 
hot topics, boeiende workshops en inspiratie om de 
programmatie van je gemeentelijk vrijetijdsaanbod 
voor kinderen en jongeren te verrijken.

 Sint-Niklaas

VRIJ 26/11 (voor- & namiddag) 
Sociale impact aantonen, hoe doe je dat?   SB
Kenter advies laat je kennismaken met 
impact evaluatie. Verandertheorie,  
meetmethoden op maat, aanpak  
communicatie … Nadien kan je instappen  
in een ondersteunin gstraject van 1 jaar.

 Sint-Niklaas en online

WEEK 3: 29/11/2021 - 3/12/2021
MA 29/11 (voormiddag) 
Maak kennis met de Sportbak  S&R
Jong en oud laten sporten en bewegen in de  
buitenlucht; de Sportbak van Sport Vlaanderen zorgt 
ervoor! Dit deel van de Sportspurt Vlaanderen- 
campagne mag je niet missen.

 online

MA 29/11 (voormiddag) 
Uitwisseling: gezondheid & welzijn op het 
werk  WS
Zet samen vanuit sport en HRM in op gezondheid, 
energie en goed voelen. Maak het verschil voor alle 
medewerkers van jouw lokaal bestuur.

 online

MA 29/11 (namiddag) 
 Maak je infra structuur laagdrempelig  S&R

Wil je werken aan de toegankelijkheid van je sport-
infrastructuur en wil je kennis maken met Universal 
Design? Laat je inspireren door Inter en zet stappen 
tot inclusief denken en ontwerpen. Je G-sporters en 
G-supporters zijn je alvast dankbaar voor deze  
keuze!

 online

DI 30/11 (voormiddag) 
Doe de hink-stap-sprong en scoor met elk 
project   SB
Big data als sportbeleidsinstrument? Jazeker!  
Sport Vlaanderen helpt jou verder op weg. Til zo jouw 
activiteiten naar een hoger niveau. 

 online

DI 30/11 (namiddag) 
Online opleiding sport en armoede: 
introductie  SCO
We werken aan sensibilisatie, kennis, vaardigheden … 
Ideaal om nadien met enkele lokale clubs de online 
tool verder te verkennen. 

 online

WO 1/12 (voormiddag) 

3X3 Basketbal: met alle gemeenten op weg 
naar het WK  SCO
Maak kennis met de pleintjesbasketbalapp, ontdek 
wat basketballers nu écht vinden van hypecourts en 
hoe ze bij Basketbal Vlaanderen toewerken naar het 
WK 3X3 in Antwerpen komende zomer.  

 online

Alle webinars, online uitwisselingen en -vormingen kan je gratis volgen.

In de kijker!



DO 2/12 (voormiddag) 
Beweeg meer met een Bewegen Op 
Verwijzing-coach  SB

Sleutel samen met het Vlaams Instituut Gezond Leven 
aan de lokale rollen en maak het aanbod voor mensen 
met een gezondheidsrisico toegankelijker.

 online

DO 2/12 (namiddag) 
Uitwisseling: buurtfitness  S&R
Een buurtgericht, kleinschalig fitnessaanbod, zowel 
outdoor als indoor, hoe begin je daar aan?  
We wisselen uit met alle deelnemers. 

 online

VRIJ 3/12 (voor- & namiddag) 
GES-dag  SB  
Gezond en ethisch sporten, bekeken vanuit de
praktijk. Laat je inspireren tijdens een panelgesprek, 
sessies en workshops. Inschrijven via  
www.ethicsandsport.com.

 Brussel

WEEK 4: 6/12/2021 - 10/12/2021
MA 6/12 (namiddag) 
365 dagen buiten spelen: Buitenspeeldag 
2022 als hefboom  SB
Laad je batterijen op en ga voor 365 dagen buiten 
spelen. Een webinar laat je kleinschalig en lokaal  
denken.

 online

DI 7/12 (voormiddag) 
Toekomstplannen voor sport in de 
gevangenis  SB
Sport is ook in de gevangenis een springplank naar 
sociale integratie en versterken van eigenwaarden.  
De Rode Antraciet deelt graag de kennis uit een net 
afgelopen Europees project.

 online

DI 7/12 (namiddag) 
Het belang van bewegen en sport bij 
kinderen  SCO
Vanuit de wetenschap en de praktijk overtuigen we je 
om nog meer in te zetten op sporten en bewegen bij 
peuters en kleuters. Stimuleer zo hun fysieke en  
psychosociale gezondheid en motorische ontwikkeling. 

 online

WO 8/12 (voormiddag) 
Platform Buurtsport: meld je aan  SB
Het Expertisecentrum Buurtsport rekent ook in 2022  
op een gedreven achterban. Ontdek het Platform 
Buurtsport, wissel uit en bouw mee aan de toekomst.

 online

WO 8/12 (namiddag) 
Vechtsportinfrastructuur in de kijker  S&R
Risicovechtsportplatform laat je tijdens een plaats-
bezoek in aanraking komen met good practices en 
inspirerende verhalen. Op weg naar de perfecte dojo 
voor iedereen!

 Zele

DO 9/12 (voormiddag) 
Waarom UiTPAS voor lokale verenigingen?  SB  
Publiq deelt hun kersverse toolkit en blijft ook jou  
ondersteunen. Tijd voor UiTwisseling wordt ook voorzien.

 online

VRIJ 10/12 (namiddag) 
 Sociaal sportieve praktijken samen  SCO

Samen met Demos en J@M vzw maken we ruimte in 
Mechelen om verschillende lokale besturen en sociaal 
sportieve praktijken elkaar te laten ontmoeten. Op het 
programma: uitwisselen, praktijkbezoeken en informele 
kennis delen!

 Mechelen

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!


