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Vraag om uitleg van de heer Mathias Vanden Borre aan de heer Pascal Smet, collegelid 

bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra 

 

Onderwerp: De uitval van jongeren bij sportorganisaties en -clubs 

___________________________________________________________________________ 

 

Geacht collegelid, 

 

In veel Europese landen zien we dat veel jongeren sport opgeven door gebrek aan motivatie, 

problemen met school of bijbaan of verschillende interesses. Sport Vlaanderen nam, na een 

analyse van de drop-outcijfers bij de sportfederaties, enkele tendensen waar. Zo steeg de drop-

out bij sporters van 10-19 in Vlaanderen en Brussel de voorbije jaren: van 51.441 (14,7 %) 

jongeren in 2018 naar 60.885 (16,6 %) in 2021. De drop-out van die leeftijdscategorieën is het 

grootst bij grootsteden, zoals Brussel, met maar liefst 22,3 % in 2021. Daarnaast is het drop-

out percentage bij meisjes 20% en bij jongens 14 %. Het totale drop-out-percentage op 19 jaar 

is bij meisjes 29 % en bij jongens 20 % (cijfers 2021). De drop-out neemt dus ook toe met de 

leeftijd. 

 

Wie tieners verliest binnen haar sportclub, verliest ook haar toekomstige trainers, bestuurders 

of vrijwilligers die de club draaiende houden en mee helpen groeien. Met het project ‘Geef 

tieners een stem’ wil Sport Vlaanderen ervoor zorgen dat er mét tieners gesproken wordt in 

plaats van over tieners. Op die manier kunnen tieners aangeven wat er goed of net niet goed 

loopt tijdens een training of in de clubwerking. Want alleen als je weet wat er leeft bij de tieners 

in een sportclub of trainingsgroep, kan je er als tienerbegeleider op inspelen en de tieners aan 

je club binden. Samen met praktijkexperts, sportfederaties en sportclubs heeft Sport Vlaanderen 

tools ontwikkeld waarmee trainers, jeugdsportbegeleiders, aanspreekpersonen integriteit (api) 

of federatiemedewerkers met tieners in gesprek leren gaan. Binnen het project wordt extra 

aandacht gegeven aan de meisjes en worden er ook specifieke tools voor de meisjes ontwikkeld. 

 

De tools zijn gebaseerd op het onderzoek van het Europese Erasmus+Sport project ‘Keep 

Youngsters Involved’, die de voorbije jaren naar oplossingen en antwoorden zocht om de uitval 

van jongeren (van 12-19) in de sport te voorkomen en hoe jongeren betrokken gehouden kunnen 

worden bij het sporten en bewegen. 

 

In het bestuursakkoord van deze meerderheid wordt onderstreept dat sportverenigingen een 

essentieel onderdeel vormen van het sociaal weefsel van onze stad. 

 

In dat verband heb ik de volgende vragen: 

 Hoe zit het bij met de uitval van jongeren in de Brusselse sportorganisaties en -clubs? 

 Zijn het college en de diensten van de VGC op de hoogte van het project ‘Geef tieners 

een stem’ van Sport Vlaanderen om uitval van jongeren bij sportorganisaties tegen te 

gaan? Zijn er Brusselse sportorganisaties die de instrumenten van het project toepassen?  

 Welke ondersteuning biedt de VGC-Sportdienst aan sportorganisaties en -clubs om de 

uitval van jongeren tegen te gaan? Is er speciale aandacht voor de uitval van meisjes? 

 

Ik dank u alvast voor uw antwoord. 


