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Inleiding / Introduction 

Adolescente meiden uit lage SES-buurten, met een migrantenachtergrond en/of die het 

VMBO bezoeken, nemen minder deel vaak deel aan sportactiviteiten dan andere 

jeugdigen (Elling & Selten, 2016). Sportinterventies die zich op deze doelgroep richten 

blijken vaak onsuccesvol (Super e.a., 2018). Desondanks staat in de sportnota ‘Utrecht 

sportief en gezond 2017-2020’ dat professionals van de organisaties Sport Utrecht 

(verantwoordelijk voor de aanbesteding van Sport en bewegen in Utrecht) en JoU 

(Jongerenwerk Utrecht) gezamenlijk een sportaanbod op maat gaan ontwikkelen voor 

deze doelgroep. 

Doelstelling / Aim 

Het doel van onze studie was om te achterhalen hoe verschillende professionals - zoals 

buurtsportcoaches en meidenwerkers - kunnen samenwerken om de doelgroep meiden 

meer te laten sporten en bewegen. Dat hebben we gedaan door een action sport 

interventie ‘U on Board’ op te zetten, waarbij we deze meiden ‘aan boord’ wilden halen 

door ze letterlijk op het longboard mee te nemen. De opbrengsten hebben we voor het 

project CISE (Calibrating Inclusive Sporting Encounters) verder geanalyseerd. 

Methode / Method 

We hebben met data uit veldwerk in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn een secundaire 

analyse uitgevoerd, waarbij we gekeken hebben naar routinematig professionele 

handelingen (Feldman & Pentland, 2003). Hiervoor hadden we (focusgroep)interviews 

met 15 professionals tot onze beschikking.  
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Resultaten / Results 

In de praktijk bleek dat de doelgroep meiden met genoemde achtergrond nauwelijks te 

bereiken waren via de professionals van Sport Utrecht. Een eerste praktijkgerichte 

uitkomst van het onderzoek is dan ook dat de opzet van ‘U on Board’ niet direct heeft 

bijgedragen aan duurzame sportparticipatie voor de meiden via de reguliere weg voor 

(georganiseerd) sportaanbod in Utrecht. Veel laagdrempelig sportaanbod in de wijken 

wordt georganiseerd voor kinderen jonger dan 12 jaar via bijvoorbeeld buurtsportclubs 

die Sport Utrecht opzet. Aanbod vanuit Sport Utrecht gericht op jongeren vindt op 

stedelijk niveau plaats, vaak met de inzet van buurtsportcoaches, maar ook vanuit 

verenigingen of via scholen. Echter, met U on Board wilden we juist met de 

meidenwerkers samenwerken in het sociaal domein. Ons onderzoek toont aan dat een 

dergelijke samenwerking loont door op stedelijk niveau meer (action) sport 

workshopreeksen aan te bieden via het JoU meidenwerk. Dat draagt niet alleen bij aan 

de doelstellingen van het meidenwerk, maar dient ook het belang van de 

buurtsportcoaches om in contact te komen met meiden van 12 jaar en ouder en 

samenwerking tussen professionals te verbeteren. Vanuit het meidenwerk sluit deze 

aanbeveling aan bij de negen principes van het methodisch werken, te weten ‘Werken 

met de omgeving’ (Boomkens, e.a., 2018). Naast kennismaken en invoegen in het 

netwerk en de mogelijkheden die het meidenwerk biedt, kan een jaarlijks terugkerende 

(action) sport workshopreeks van een buurtsportcoach leiden tot het doorverwijzen 

naar sportaanbieders in de buurt om zo de sport- en maatschappelijke participatie van 

de meiden te vergroten om hun welzijn te bevorderen. 

Conclusie & Implicaties / Conclusion & Implications 

De action sport interventie bleek een succesvolle toepassing binnen het methodisch 

werken in het meidenwerk. Daarbij duiden de resultaten op kansen voor het beter 

bereiken van deze meiden met sport en beweegactiviteiten. Het is daarom 

aanbevelingswaardig om vaker toe te werken naar een intensieve samenwerking 

tussen buurtsportcoaches en jongeren/meidenwerkers. Echter, omdat de routines van 

de professionals op sommige punten dermate verschillen, is nader onderzoek nodig om 

te kijken hoe deze verschillen overbrugd kunnen worden om nog meer meiden aan het 

sporten en bewegen te krijgen.  
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