Resultaten Adviesvangers
Gemeente Tilburg – Sport & Bewegen

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 5 februari 20129 gingen de adviesvangers op bezoek bij de jongerengroep van R-Newt in
de Dizz. Elke dinsdagmiddag komen daar jongeren bij elkaar om te ontspannen en samen
leuke activiteiten te ondernemen. Tijdens de adviessessie deden er 10 jongens mee in de
leeftijd van 11 tot 16 jaar. Ze wonen allemaal in de wijk oud-noord; deze wijk wordt
gekenmerkt door een relatief lage sociale klasse waarbij lage inkomens, lage WOZ-waarde
en relatief veel bewoners met migratie achtergrond de wijk kenmerken.
De adviesvangers-brainstormsessie was ook best een pittige sessie in die zin dat de jongeren
die meededen best wel heel erg druk waren. De concentratie was lastig vast te houden.
Desondanks hebben deze jongeren een aantal goed adviezen gegeven. Bijna alle jongeren
gaven aan interesse te hebben of te doen aan kickboksen, fitness en voetbal.
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:
5 feb 2019
Deelnemers:
10 jongeren van R-Newt
Locatie:
De Dizz - Hasseltstraat
Adviesvanger:
Eva & Cees
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Top-Idee:

Muziek en Sport
Muziek en sport hebben
vaak raakvlakken. Er zijn
sporten die je volledig op
muziek doet zoals
breakdance en andere
hiphop-dans varianten.
Maar ook meer klassieke
sporten zoals turnen of
kunstschaatsen. Bij deze
sporten is muziek een
essentieel onderdeel van
de sport. Zeker ook bij de
Urban sporten lopen
sport, muziek en lifestyle
in elkaar over.

Maar muziek kan ook een stimulerende rol spelen bij de prestaties. Veel hardlopers hebben
oortjes in als ze gaan trainen. Maar ook in de sportschool/fitness staat altijd muziek op de
speakers. Muziek kan je motiveren om net wat harder of verder te gaan.
Opvallend was ook dat het idee muziek de meeste belangrijk-stickers kreeg!
Top-Idee:

Pizza na het Sporten (beloning).
Dit advies bestaat uit een aantal ideeën bij
elkaar en zien wij ook wel als ‘beloning na
het sporten’.
Door de groep werd genoemd ‘pizza na de
training’ en ‘slapen na de training’ en ook
‘een uitje in de sportvereniging’. In alle
ideeën zit het element beloning krijgen als
je sport.
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Op het eerste gezicht lijkt het idee om pizza te eten na het sporten erg raar. Veel mensen
sporten om af te vallen terwijl ze van pizza juist dikker worden. Toch zou je ook kunnen
redeneren dat sporten een beloning oplevert die niet meteen op het eerste gezicht bekend
is bij (deze) jongeren. Omgedraaid levert dit idee wel de tip op om goede voorlichting over
de goede effecten van sport te (blijven) geven.
Top-Idee:

Samen een open dag bezoeken

Ook dit advies komt uit een
groepje adviezen bij elkaar. De
jongeren hebben de ‘open dag’
als meest belangrijk van deze
groep gekozen.
Een ‘open dag’ is belangrijk
omdat je daarmee mensen kan
motiveren om een keer mee te
doen. Dat kan natuurlijk ook een
proefles zijn. Zo kunnen
jongeren ontdekken wat ze leuk
vinden om te doen en waar ze
motivatie van krijgen.
Binnen deze groep horen ook de ideeën ‘samen naar de training’ en ‘een bus die je komt
halen gartis’. Beide adviezen spreken uit dat het belangrijk is om sporten ‘samen’ te doen.
Op die manier is het veel makkelijker om gemotiveerd te blijven.
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Een aantal andere adviezen hebben niet de TOP 3 gehaald maar we vermelden ze hier onder
toch kort even:
Reclame maken op scholen.
Reclame maken op billboards.
Meer verschillende sporten in
het zwembad combineren.
Meer variatie in de speeltuinen
zodat je er bijvoorbeeld ook als
free-runner goed kan bewegen.
Jongeren zelf laten doen wat ze
willen bijvoorbeeld op school en
ze laten ontdekken wat ze leuk
vinden.
Een boogschiet vereniging in
Tilburg!
Beroemde mensen mee laten
sporten als rolmodel voor de
jongeren.
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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:
7
5
5
5
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2

muziek bij als je sport
uitjes in een sportvereniging
na training slapen
open dag maken voor mensen die op de sport willen
beroemde mensen mee laten sporten
mensen naar scholen gaan
in een zwembad sporten
de kinderen laten doen wat ze willen de eerste les
bus die je komt halen en brengen gratis
billboards
pizza krijgen na de training
een boogschietvereniging in Tilburg
dj les met begeleiding
samen naar training
in de speeltuin leuke atletiek

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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