WAARDEREN
VAN SPORT

J

arenlang – zes AI-Magazine-edities lang – zijn de kosten voor het maken van
een advertentieloos blad gedragen door de opleidingen van de AI-Academie.
Het magazine bood AI-practitioners de kans om op waarderende wijze verslag
te doen van maatschappelijke ontwikkelingen waardoor een breed palet van
toepassingen van Apprective Inquiry de revue kon passeren. Recent besloten

de initiatiefnemers van het blad om het AI-Magazine – en de capaciteiten van het
netwerk van AI-practitioners – open te stellen voor de initiatieven van derden.
Door samen te werken en aandacht te geven aan innovatieve ontwikkelingen in de
maatschappij willen we berichten over positieve verandering, geven we aandacht
aan ‘hoogwaardig relationele praktijken’, en proberen we de transformatie naar een
systemisch georganiseerde, meer mensgerichte wereld te ondersteunen. Complexe
maatschappelijke vraagstukken zijn immers gediend met waarderend onderzoek, met
een verkenning van wat nu al goed gaat en een aanpak die daarop voortbouwt.
Sandra Meeuwsen, voormalig (tri)atlete, sportfilosoof en mededirecteur van Sportimpuls.
nl bv, is de eerste die gebruik maakt van ons aanbod. Decennialang weten we al dat
sport en regelmatig bewegen goed is voor iedereen. Het creëert meerwaarde in diverse
facetten: fysiek, cognitief, sociaal, et cetera. Jammer genoeg was er lange tijd meer
aandacht voor de kosten van sportbegeleiding en de negatieve effecten van blessures.
Inmiddels zitten we met slecht bewegende kinderen, een enorme toename van lifestyle
gerelateerde ziekten, zoals obesitas en een overgeïndividualiseerde samenleving, waarin
vertrouwen, solidariteit en sociale cohesie zijn geërodeerd.
Begeleid bewegen, sport en het verenigingsleven kunnen een belangrijk vliegwiel zijn
voor het herstel van veerkracht en het ondersteunen van vitale gemeenschappen.
Sporten heeft een sterk preventieve werking op de thema’s en vraagstukken binnen het
sociaal domein. Door succesvolle sportinitiatieven op te schalen en op een andere wijze te
financieren kan de impact van sport worden vergroot.
De AI-practitioners, Alice, Caroline, Sanne, Cees, Jan en ikzelf, aangevuld door Peter en
initiatiefnemer Sandra, zijn uitgedaagd koplopers waarderend te bevragen. Door hun
ervaringen te verkennen, zich in te leven in hun ambities en te onderzoeken hoe zij weer
volgende stappen willen zetten leerden zij over de impact van sport op de thema’s van
het sociaal domein. En dat moesten zij ook nog op constructieve wijze aan het papier
toevertrouwen.
Ik ben trots op het resultaat en nodig u van harte uit er kennis van te nemen. Schroom
niet uw reactie te delen met de auteurs of de initiatiefnemers. U treft hun gegevens in de
aftiteling van hun bijdragen.
Dit blad wordt 23 oktober in Schlemmer aangeboden aan Antje Diertens, tweede
kamerlid van D66, in de hoop en verwachting dat ook de politiek zich komende jaren
verder oplijnt om de impact van sport te vergroten.
Marcel van Marrewijk
Eindredacteur AI-Magazine
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