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1. Inleiding
__________________________________________________________________________________
In 2011 werden de resultaten van het eerste sociaalwetenschappelijk onderzoek naar
sportdeelname en sportbehoeften van 55-plussers in Vlaanderen gepubliceerd in het boek
‘Ouderen in-actie(f)?’ (Jeroen Scheerder e.a., 2011).
Uit dit onderzoek blijkt dat iets meer dan de helft van de ouderen sportactief is. Het
overgrote deel van de 55-plussers (88%) beoefent enkel recreatieve vormen van sport. De
promotie van sport bij ouderen zou zich vooral moeten richten op toegankelijke, nietcompetitieve sport- en bewegingsvormen. Wat de context van de sportbeoefening betreft,
blijkt dat ouderen vaker in gezelschap van anderen uit hun directe sociale omgeving of hun
vrienden of bij een sociaal-culturele organisatie sporten dan alleen.
In het BMS-rapport ‘Ouderen in beweging’ (Jeroen Scheerder e.a.), positionering van
seniorensport in het Vlaamse sportfederatielandschap’ van 2015 wordt benadrukt dat 55plussers een steeds groter wordende groep worden en een heterogene groep vormen. Op het
gebied van sport en bewegen kunnen ze dan ook niet op éénzelfde manier benaderd worden.
Ouderen uit verschillende generaties hebben specifieke noden en behoeften wat de
participatie in sport en fysieke activiteit betreft. Dit heeft als gevolg dat er nood is aan
segmentatie, zowel in functie van leeftijd als in functie van het fysiek, sociaal, cultureel en/of
financieel kapitaal.
Verder is er nood aan een opleidingsaanbod op maat van 55-plussers.

2. Bedenkingen bij de conceptnota
__________________________________________________________________________________
De voorliggende conceptnota draagt heel wat positieve elementen in zich. Unisportfederaties
aanzetten om een aanbod van A tot Z te realiseren zal er zeker toe bijdragen dat mensen zo
lang mogelijk hun favoriete sport kunnen blijven beoefenen in hun sportclub. Er is echter
ook een grote groep van ouderen die niet meteen kiest voor één bepaalde sporttak en voor
wie bewegen en sporten niet het doel op zich is maar een middel om gezond ouder te
worden. (Multi)Sportfederaties die hier op inspelen door het aanbieden van een divers
sportaanbod moeten dan ook een structurele plaats en de nodige ondersteuning krijgen. Het
is daarenboven belangrijk dat de opgebouwde expertise vanuit de seniorensportfederaties
niet verloren gaat.
Het overschakelen naar een andere vorm van subsidiëring op basis van een korf van
indicatoren die naast kwantiteits- ook kwaliteitsnormen bevatten, en het werken met
beheersovereenkomsten waarbij concrete en federatiespecifieke doelstellingen en afspraken
vastgelegd worden, zal zeker leiden tot een gerichtere en specifieke aanpak bij de federaties,
op basis van hun expertise. De criteria die gehanteerd worden voor de bepaling van het
subsidiebedrag moeten dan ook afgestemd zijn op de mogelijkheden en de specificiteit van
alle sportfederaties. De geplande transitieperiode, waarbij de financiering in drie jaar tijd
gefaseerd overgaat van het huidige naar het nieuwe decreet, moet alle sportfederaties de
nodige tijd geven om zich aan te passen.
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De Vlaamse Ouderenraad ziet ook enkele risico’s in deze conceptnota vervat:
-

Door de focus niet op de ouderen als zodanig te plaatsen, maar dit over te laten aan
de sportfederaties die een aanbod van A tot Z moeten uitwerken, kan dit decreet een
omgekeerd effect hebben op deze doelgroep. De drempel om aan te sluiten bij
meerdere federaties is voor hen zeker te hoog.

-

Hebben alle (uni)sportfederaties voldoende expertise in huis om de doelgroep op een
aangepaste manier te begeleiden? In alle federaties mensen opleiden om ouderen te
begeleiden bij hun sport- en bewegingsactiviteiten lijkt eerder een zwaardere
investering.

-

De Vlaamse Ouderenraad vreest dat de geplande schaalvergroting bij de
(multi)sportfederaties zal leiden tot een verschraling van het aanbod voor een zeer
grote bevolkingsgroep.

Er zijn daarenboven ook heel wat (ouderen)organisaties die steeds meer inzetten op het
aanbieden van aangepaste sport- en bewegingsactiviteiten en hiervoor ook nood hebben
aan ondersteuning.

3. Concreet
_______________________________________________________________________________
-

Het voortbestaan van (multi)sportfederaties met een divers aanbod én expertise in de
doelgroep is uitermate belangrijk om zoveel mogelijk ouderen aan te zetten om te
(blijven) sporten. De criteria die vastgelegd worden voor het bepalen van het
subsidiebedrag moeten afgestemd zijn op de specificiteit van deze federaties.

-

Het oprichten van een steunpunt Seniorensport (naar analogie van het steunpunt Gsport) kan een belangrijke meerwaarde bieden. Niet alleen de unisportfederaties
maar ook de (ouderen)organisaties die geen eigen sportfederatie hebben, zouden
hier dan ook terecht kunnen voor de nodige begeleiding inzake een aangepast
sportaanbod voor ouderen.
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