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"Ik wil de jongeren
niet kampioen in de ring
maken. Ik wil dat
ze sterk in hun
schoenen staan”

Boks het armoedebeleid
voor elkaar!
Armoedebestrijding is een van de beleidsthema’s van het kabinet. Via de Sportimpuls Jeugd in lage
inkomensbuurten, onderdeel van het programma Sport en Bewegen in de Buurt, wordt lokaal de
link gelegd tussen sport en bewegen en armoedebeleid. In de VSG Beleidscommissie Sport & Maatschappij is geconstateerd dat er behoefte is aan praktische informatie bij beleidsmakers. Hiertoe is
de factsheet jeugd, armoede en sport ontwikkeld. Dit artikel legt de verbinding tussen kennis uit de
factsheet en het inspirerende praktijkvoorbeeld ‘Boks het voor Elkaar’ uit Amsterdam.
Tekst: Rebecca Beck & Dorien Dijk, Kenniscentrum Sport
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Sport en bewegen is goed voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en de fysieke

Factsheet jeugd, armoede en sport

en mentale gezondheid van jongeren die

In welke gemeenten wonen veel kinderen in armoede? Welke kansen biedt sport

in armoede leven. Gemeenten vervullen

deze kinderen? Hoeveel kinderen uit arme gezinnen zijn lid van een sportvereni-

een belangrijke rol in het laten sporten en

ging? Een greep uit de vragen waar de factsheet jeugd, armoede en sport in één

bewegen van deze jongeren. Een aantal van

oogopslag antwoord op geeft.

de aanbevelingen uit de factsheet jeugd,

De factsheet, ontwikkeld door Kenniscentrum Sport in samenwerking met

armoede en sport:

NOC*NSF en het Jeugdsportfonds, is beschikbaar via www.allesoversport.nl
onder het onderwerp ‘Lage inkomensbuurten’.

• ontwikkel een visie met een integrale
aanpak van armoede onder jongeren;
• verbeter de toegankelijkheid van voorzieningen;
• zet professionals in die kinderen dagelijks
zien en bereiken;
• geef kinderen een stem in ontwerp en uitvoering van beleid;
• stel een kindpakket ter beschikking met

Ook voor sport- en beweegaanbieders is
een belangrijke rol weggelegd. In de aanpak

Tot 12 april 2016 kunnen lokale

van de stichting Boks het voor Elkaar weten

sport- en beweegaanbieders een

Nourdin El Otmani en Roemer van Oordt, de

subsidieaanvraag indienen bij

twee initiatiefnemers, jongeren daadwerke-

ZonMw voor de Sportimpuls, de

lijk te bereiken en te begeleiden naar voor-

Sportimpuls Jeugd in lage inkomens-

zieningen.

buurten en de Sportimpuls Kinderen
sportief op gewicht. Meer informa-

(naast basisbehoeften) bijvoorbeeld
zwemlessen en sportactiviteiten ter

Het verschil maken

tie: www.sportindebuurt.nl.

verhoging van maatschappelijke parti-

Amsterdam scoort met 14,5 procent na

De stichting Boks het voor Elkaar

cipatie.

Rotterdam het hoogst op het aandeel kinde-

heeft via de Sportimpuls subsidie
ontvangen voor ‘Duurzaam begeleiden van moeilijk bereikbare groepen
door vechtsportactiviteiten te
combineren met een educatief pro-

Sport & Maatschappij

gramma’ (2012-2014).

ren dat onder de armoedegrens leeft (Verwey-Jonker Instituut, 2014). El Otmani en
Van Oordt weten in Amsterdam Nieuw-West
het verschil voor deze en andere (risico)
Foto: Shutterstock.com

jongeren te maken. Ongeveer 25 jongeren
sporten bij hen dankzij het Jeugdsportfonds. Wat is de kracht van dit succes?

De uitdaging
Vechtsport wordt bij de stichting Boks het
voor Elkaar ingezet als middel om te werken aan het levensritme, de discipline en de
mentaliteit van (risico)jongeren. El Otmani
Wethouder Amsterdam Nieuw-West Ronald J. Mauer, verantwoordelijk voor onder

en Van Oordt beschouwen het als een uit-

andere Onderwijs, Sport, Participatie en Emancipatie:

daging om jongeren die vatbaar zijn voor

“Boks het voor Elkaar is niet alleen in staat om jongeren van de straat en aan het

(sociaal) ongewenst gedrag te ondersteu-

sporten te krijgen, op zich al goed, maar ook om hun leven in beeld te krijgen en

nen bij hun zoektocht naar een betere toe-

adviezen te geven over studie, werk en schulden.”

komst. Zo stelt El Otmani: “Ik wil de jongeren
niet kampioen in de ring maken. Ik wil dat ze
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sterk in hun schoenen staan. Dat ze kampi-

een club om te sporten. Eenmaal binnen

oen worden van hun eigen leven. Een jon-

worden jongeren gestimuleerd om deel te

Meer weten over het thema (risico)

gere met hoge schulden komt bijvoorbeeld

nemen aan andere activiteiten op educatief

jeugd, armoede en sport? Houd op

sneller in de verleiding om verkeerde keuzes

en sociaaljuridisch gebied die de stichting

de website www.allesoversport.nl

te maken om snel aan geld te komen en om

samen met partners uit de wijk oppakt.

het onderwerp Lage inkomensbuur-

met verkeerde types om te gaan. Ik vind het

Denk aan huiswerkbegeleiding, sollicitatie-

ten in de gaten.

mijn taak om hem daarvoor te behoeden.”

trainingen, voorlichtingsbijeenkomsten en

El Otmani, zevenvoudig wereldkampioen

debatten die worden verzorgd door daarin

kickboksen, gebruikt zijn pedagogische ach-

gespecialiseerde krachten.

tergrond in zijn trainingen om de weerbaar-

jeugd  armoede  sport

heid, het zelfvertrouwen en het doorzet-

El Otmani en Van Oordt hebben samen

tingsvermogen van jongeren te vergroten.

een groot en sterk netwerk bestaande uit

In de trainingen staan waarden als respect

goede contacten met onder andere het

en discipline centraal. El Otmani: “De jon-

AMC-ziekenhuis, sportclubs en migranten-

geren moeten niet opgeven en hun eigen

organisaties. Samen weten ze partijen aan

verantwoordelijkheid nemen in het oplos-

zich te binden en met partners samenwer-

sen van problemen.” Ook de binding met de

kingen op te zetten. Dit geeft de jongeren

buurt is sterk. El Otmani is er opgegroeid,

een breed aanbod aan begeleidingstrajec-

kent de mensen en de taal van de straat.

ten. Doorverwijzen naar relevante partner-

arme gezinnen

organisaties, zoals schuldhulpverlening,

niet-arme gezinnen

Hierdoor staat hij dicht bij de jongeren.

gebeurt zorgvuldig en stapsgewijs.

Meer dan sport

Eén op de negen kinderen (0-17 jaar) leeft in een huishouden met onvoldoende geld
voor kleding, vervoer en sociale activiteiten als sport en cultuur1. Welke invloed kan
sport en bewegen hebben op hun leven? En wat kan de gemeente hierin betekenen?
Deze factsheet helpt je op weg.
Maatschappelijk meedoen is een van de basisrechten van een kind. Het percentage kinderen dat
onvoldoende maatschappelijk meedoet is echter veel hoger in bijstandsgezinnen (48%) dan in nietarme gezinnen (21%)2. Sport is een geliefde vorm van maatschappelijk meedoen onder kinderen5.

BeWegen & armoede

1.400.000

Kinderen die in hun omgeving niet of nauwelijks in aanraking
komen met personen die sporten of waarde hechten aan
sport, zijn minder geneigd te sporten. Ouders zijn belangrijke
rolmodellen. Onvoldoende ervaring met de sportcultuur kan
ervoor zorgen dat ouders kinderen onvoldoende stimuleren
naar een sportvereniging te gaan.3

mensen leven in armoede

Een tekort aan financiële middelen (voor o.a. lidmaatschap,
kleding, passend vervoer) is een belangrijke risicofactor voor
een achterblijvende sportdeelname.3

% van de leeftijdsgroep dat leeft
in armoede

12%

Risicofactoren als financiële positie, afkomst, gezinssamenstellingen en opleidingsniveau van de ouders zijn nauw met
elkaar verweven.3

8%
3%

Er is een sterke samenhang tussen opleidingsniveau en
sportdeelname (op volwassen leeftijd). Onder hoog opgeleiden zijn meer sporters dan onder laag opgeleiden4

Armoede is onder kinderen (relatief) het hoogst

sportlidmaatschap Van
kinderen

georganiseerde sport
Biedt kansen
Kennismaken met leeftijdsgenoten4
Structuur4

44%

Vriendschap & sociaal netwerk4
Normen en waarden in sport en maatschappij leren4
Ontwikkeling fysieke en mentale gezondheid6

77%

Sociaal- emotionele ontwikkeling, zoals zelfvertrouwen6

hoe Breng je als gemeente
kinderen in armoede in BeWeging?7
Ontwikkel een visie met een integrale aanpak
van armoede onder kinderen.

Het is de combinatie van sport en spilfigu-

De kracht van sport

ren die het initiatief succesvol maakt. Ook

Binnen Boks het voor Elkaar hebben El

Van Oordt speelt een belangrijke rol. Hij spe-

Otmani en Van Oordt hun persoonlijke

cialiseerde zich als politicoloog in Midden-

krachten gebundeld en de kracht van sport

-Oostenstudies en richt zich binnen de

gebruikt om jongeren ‘kampioen van hun

Geef kinderen een stem in ontwerp en uitvoering van beleid.
Stel een kindpakket ter beschikking met
(naast basisbehoeften) bijvoorbeeld zwemlessen en sportactiviteiten ter verhoging van
maatschappelijke participatie.
Zet professionals in die kinderen dagelijks zien
en bereiken (onderwijs, jeugdzorg,
wijkteams etc.)
Gebruik bestaande, succesvolle voorzieningen
Verbeter de toegankelijkheid van voorzieningen en maak een aanvraag indienen
eenvoudig
Monitor het gebruik van de voorzieningen
Arme kinderen wonen vooral in steden8

stichting op het geven van advies, commu-

eigen leven’ te maken. Lees het uitgebrei-

nicatie, subsidieaanvragen en coördinatie

dere artikel ‘Kampioen van je eigen leven;

van educatieve en aan werk gerelateerde

Boks het voor Elkaar geeft risicojongeren

activiteiten.

perspectief’

Boks het voor Elkaar is meer dan alleen

of bekijk de website van de stichting:

op

www.allesoversport.nl

www.bokshetvoorelkaar.nl.

kortings
passen

Fondsen &
stichtingen

andere
mogelijkheden
Gemeentepolis

‘Klijnsma’-gelden

• Betaalt contributie van de sportclub voor kinderen die dit om financiele redenen zelf niet kunnen.
• Bereikt meer dan 40.000 kinderen door het hele land.
• Door inzet van honderden vrijwilligers en een aantal professionele krachten.
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meer weten?

Neem contact op met Dorien Dijk (dorien.dijk@kcsport.nl, 06 21649593) of
Rebecca Beck (rebecca.beck@kcsport.nl, 06 31641205)

Deze factsheet is in samenwerking met
Jeugdsportfonds opgesteld
© www.kenniscentrumsport.nl/februari 2016

Verder lezen…
Op het Visie & Beleidsplein op
www.sportengemeenten.nl kunt u de
volgende documenten downloaden:
‘Kenniscentrum Sport (2016). Factsheet
jeugd-armoede-sport’ bij Maatschappe

Foto: Shutterstock.com
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lijke verbondenheid
‘Jeugdsportfonds (2015). Factsheet
feiten en cijfers jeugdsportfonds’ bij
Maatschappelijke verbondenheid
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