Resultaten Adviesvangers
Gemeente Tilburg – Sport & Bewegen – 18 februari 2019
Elke gemeente maakt om de paar
jaar een plan voor de sport in hun
stad. In dat plan staat o.a. welke
sporthallen, verenigingen en
clubs ondersteuning krijgen en
welke buitensportplaatsen de
gemeente zal aanleggen en
onderhouden.
Ook wordt er nagedacht hoe
sport en bewegen meer
gestimuleerd kan worden,
bijvoorbeeld door sport in de
Bewegen op school en de
buitenschoolse opvang en
bijvoorbeeld het project Jongeren
op gezond gewicht. Ook de
sportevenementen staan in dit
plan zoals bijvoorbeeld de Tilburg
Ten Miles.

Op 18 februari 20129 gingen de adviesvangers op bezoek bij Ladybird Skatepark van de Hall
of Fame. Er zijn meerdere dagen per week skatelessen die gegeven worden door jongeren
die zelf goed hebben leren skateboarden.
De brainstorm deden we bij deze skateleraren plus daarbij nog een aantal jonge talenten. In
totaal hadden we 14 jongens en 1 meisje vanaf 11 jaar tot 27 jaar oud. Ze wonen allemaal in
de Tilburg, veelal in het centrum. Een enkeling kwam uit Waalwijk.
In de cultuurfabriek Hall of Fame komen kunst, cultuur, muziek en sport bij elkaar. Naast het
Ladybird Skatepark huisvest Hall of Fame ook een popconcertzaal, bandoefenruimtes en de
HipHopFactory dansschool.
De adviesvangers-brainstormsessie ging erg goed. De skateleraren deden zeer actief mee en
vonden het erg leuk dat ze gehoord werden in hun wensen.
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De centrale vraag was:

Wat zijn manieren, ideeën of acties om meer jongeren te
motiveren te gaan sporten en bewegen in Tilburg?

Gegevens van brainstorm-bijeenkomst:
Datum:
18 feb 2019
Deelnemers:
15 jongeren van Ladybird
Locatie:
Hall of Fame – Burgemeester
Brokxlaan 6 Tilburg
Adviesvanger:
Daniek, Guus & Rijk.

Top-Idee:

Combinatie Sport en Cultuur/Kunst
Als je groepen die interesse hebben in
kunst & cultuur in contact brengt met
groepen die van sport houden gaan ze
elkaars interesse zien en ook
uitproberen. Muziek is hier in
natuurlijk een goed gegeven. Er zijn al
veel links met sport en muziek, maar
ook andere kunstvormen kunnen
uitnodigen. Bijvoorbeeld een expositie
in een skatepark organiseren of een
wedstrijd in een museum.

Op deze manier komen verschillende bevolkingsgroepen bij elkaar en wordt de afstand
tussen hen kleiner. De sport voorzieningen kunnen op deze manier ook meerdere functies
vervullen.
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Top-Idee:

Meer wedstrijden!
Dit advies bestaat uit een aantal ideeën
bij elkaar. Het gaat om meer
evenementen maar ook om een
combinatie van verschillende sporten in
één evenement. En ook de
betaalbaarheid voor de toeschouwer
kwam bij dit idee ter sprake. Het moet
wel laagdrempelig zijn om een wedstrijd
te komen zien.
Meer wedstrijden leiden tot een grotere
bekendheid van de sport, meer interesse
en daardoor meer beoefenaars. Voor de
sporter zelf kan een wedstrijd meer
individuele bekendheid opleveren en
daardoor meer sponsors, meer bereik en
dan kan weer leiden tot meer personen
die de sport willen proberen.
Meer evenementen organiseren moet je
samen aanpakken met de gemeente,
grote merken en de lokale sportclubs.

Als er meer aandacht is voor de sport komt vanuit de mensen die de sport zelf niet
beoefenen kan dit toch een weg zijn naar meer budget voor die sport.
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Top-Idee:

Meer subsidie voor de Sportclub (Ladybird)

De skatedocenten vinden natuurlijk dat er
meer geld naar hun skatepark moet gaan,
maar bedoelen er ook mee dat dit voor alle
sportclubs van toepassing is.
Als de sportclubs hun basisvoorzieningen op
orde hebben zoals kleedkamers, douches,
droog, warm en gezellig dan trekt dat
natuurlijk meer klanten en kunnen ze meer
zelfvoorzienend zijn.
Ook kunnen de sportclubs hun contributie
en/of entree geld lager houden en daardoor
kunnen de minder bedeelde Tilburgers ook
komen sporten.

Top-Idee:

Sport-pas
Ook dit idee is een verzameling van
verschillende ideeën bij elkaar. Het idee is
gericht op de mensen die normaliter
überhaupt niet sporten. Een sport-pas met
daarop een tegoed waarmee je alleen maar
sportactiviteiten kan bezoeken stimuleert hen
omdat het dan voor hen gratis is.
De andere ideeën uit deze groep komen min
of meer op hetzelfde neer. Door korting gratis
workshops kunnen jongeren in aanraking
komen met sport die ze normaliter niet
kunnen betalen. Kortingen, coupons,
aanbiedingen of andere stimuleringsregelingen kunnen er daarna voor zorgen dat
sporten voor hen mogelijk blijft.
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Top-Idee:

Alternatieve Gymles
Op de meeste scholen is de gymles heel
traditioneel en worden er de algemene
sporten zoals voetbal, hockey, atletiek, etc.
aangeboden. Het zou mooi zijn als er een
breder aanbod voor deze lessen mogelijk
gemaakt wordt, zodat de jongeren meer
keuze hebben. Ze kunnen dan een sport
kiezen die beter bij hen past en daardoor is
de kans groter dat ze die sport ook buiten
schooltijd gaan doen.
Bij dit idee werd ook gezegd dat het goed
zou zijn als gymlessen niet alleen maar op
scholen gegeven worden, maar ook op de
de sportclubs/skatepark zelf. Dat geeft toch
een andere sfeer aan de les en de jongeren
zien meteen waar ze terecht komen als ze
zich bij die sportclub zouden aansluiten.
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Een aantal andere adviezen hebben niet de TOP 5 gehaald, maar we vermelden ze hier
onder toch kort even:
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Alle ideëën bij elkaar:

Hieronder staan alle afzonderlijke ideeën voordat ze gegroepeerd werden. Ze werden eerder
per idee voorzien van stickers om aan te geven hoe belangrijk iedereen het idee vond. Hoe
meer stickers moet meer mensen het idee goed vonden.

:

Het totale aantal stickers dat de deelnemers bij een
idee plakten.
De vraag was welke 5 ideeën vind je het belangrijkst?
Centrale vraag:
Wat zijn manieren, ideeën of acties om meer
jongeren te motiveren te gaan sporten en bewegen in
Tilburg?
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Aantal stickers van alle afzonderlijke ideeën van de brainstorm op een rij:
15
8
8
6
5
4
4
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

Meer subsidie voor Ladybird Skatepark
Scholen motiveren alternatieve sporten aan te bieden
Universele sportpas van de gemeente
Cultuur en sport combineren
Goede skateshop
Gratis sport try-out in de binnenstad
Meer openbare wedstrijden
Bij elke speeltuin een skatepark
Meer buiten activiteiten
Uitgebreider extern sportprogramma op school (bo & vo)
Subsidie voor grote sportwedstrijden met publiek
Teamkleding
Veel reclame maken
Jaarlijks multi-extreme-sport evenementen
Lagere zorgverzekering
Gezonder en niet te duur eten in de sportkantines
Ouders motiveren om jongeren te laten sporten
Sporters belonen
Meer mogelijkheden voor fysio
Sport evenementen en wedstrijden
Meer evenementen organiseren
Meer sportplekken
Meer sport aanbieden op school
Social media en reclame
Meer geld om sporten mogelijk te maken
Gratis proefles of workshop
Aanbiedingen, kortingen, coupons en bonus

Meer informatie over dit project bij Cees Thomassen (cees.thomassen@tilburg.nl)
Meer informatie over de methodiek Adviesvangers en de trainingen kunt u krijgen bij Nienke
Manderveld van Kuseema, nmanderveld@kuseema.nl.
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