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A. Duiding 
 

In een vergrijzende samenleving kan het belang van fysieke activiteit, beweging en 

sport niet genoeg onderstreept worden. Een maximaal aantal senioren dient 

overtuigd te zijn van het belang van fysieke activiteit met het oog op potentiële 

gezondheidswinst en een hogere levenskwaliteit. In Vlaanderen is het aantal 

senioren dat voldoende beweegt het laatste decennium duidelijk toegenomen1

 

, 

maar dit geldt evenwel niet voor alle groepen van senioren2. De heterogeniteit met 

betrekking tot fysieke fitheid, bewegingsinteresses en bewegingsnoden maakt een 

aanpak op maat noodzakelijk.  

Vlaanderen staat voor de uitdaging om een goed onderbouwd beleid uit te werken. 

Wil men een doorbraak realiseren, dan heeft Vlaanderen nood aan een brede en 

langetermijnvisie, met gemeenschappelijke krachtlijnen en een beleidsactieplan dat 

gedragen wordt door een breed netwerk. Op deze manier kan Vlaanderen kansen 

bieden aan alle senioren om een fysieke actieve levensstijl te ontwikkelen en/of te 

onderhouden. 

 

Drie instanties gaven aanleiding tot de ontwikkeling van een nieuw onderbouwd 

sportbeleid met betrekking tot senioren. Minister Philippe Muyters, bevoegd voor 

sport in de Vlaamse Regering, zag de noodzaak om de versnippering in het huidige 

Vlaamse sportlandschap tegen te gaan. Prof. Marc Theeboom van de Vrije 

Universiteit Brussel zag in Fit For Life (Nederland) een goed voorbeeld naar een 

gecoördineerde aanpak; die in Vlaanderen nog verder uitgewerkt kan worden. Prof. 

Christophe Delecluse van de Katholieke Universiteit Leuven zag in het kader van het 

Europees PASEO-project (Physical Activity among Sedentary Older adults) de 

mogelijkheid om ook een link in Vlaanderen verder uit te bouwen. 

 

Aan de hand van dit onderzoek, in opdracht van Minister van Sport Philippe Muyters, 

trachten we voor een aantal punten, inzake beweging en sport voor senioren, een 

meerwaarde te creëren op langere termijn. We streven hierbij een 
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gemeenschappelijke visie na, met name “zoveel mogelijk mensen op latere leeftijd 

(sport)actief te laten worden of houden door alle relevante actoren in Vlaanderen 

optimaal te laten functioneren”. Daarbij is het van belang om de actieve 

betrokkenheid en participatie van senioren te optimaliseren. 

Bovenstaande visie geeft aanleiding tot het ontwikkelen van enkele krachtlijnen. Op 

basis van onze bevindingen hebben we reeds enkele keuzes kunnen maken. Het 

onderzoek gaf aan dat ‘Samenwerking’, ‘Omkadering’ en ‘Aanbod’ drie belangrijke 

werkpunten vormen bij het nastreven van deze visie. We trachten hiervoor tevens 

een draagvlak te creëren, niet enkel binnen de sportsector, maar ook binnen andere 

sectoren die een essentiële en complementaire bijdrage kunnen leveren in functie 

van de vooropgestelde visie.  

We stelden krachtlijnen op voor het toekomstig beleid. Een verdere oefening zal 

moeten gebeuren om deze krachtlijnen te formuleren naar de verschillende 

beleidsniveaus en prioriteiten te bepalen op lange of korte termijn. Af en toe worden 

voorbeelden gegeven uit het buitenland. Deze zijn eerder inspirerend dan 

richtinggevend. 

 

Aan de totstandkoming van de drie gekozen krachtlijnen ging een uitgebreid 

stappenplan vooraf, waarbij input van relevante actoren uit diverse sectoren werd 

opgenomen om aldus een voldoende groot draagvlak te creëren. Vooreerst werden 

gegevens verzameld van de actuele situatie op basis van een Quick Scan, waarbij een 

grondige literatuurstudie werd verricht en interviews bij relevante stakeholders 

werden afgenomen. Aan de hand van twee Delphi-rondes werden vervolgens de 

eerste uitgangspunten en visies ontwikkeld. Deze werden nadien afgetoetst via een 

gespreksronde met diverse relevante actoren. Aan de hand van de ViA Rondetafel 

“Sport en bewegen voor ouderen. Met alle spelers rond de tafel” werden de 

gemeenschappelijke krachtlijnen finaal besproken en afgetoetst. Bij dit proces 

werden dus diverse relevante actoren betrokken. De focus lag voornamelijk bij de 

sportsector, gezondheidssector, sociale sector en welzijnssector. Er werd echter ook 

rekening gehouden met input vanuit de mediasector, de toeristische sector, 

ruimtelijke ordening, academici en senioren zelf. 
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Via deze weg kunnen we dan ook stellen dat deze drie krachtlijnen gedragen worden 

door een groot deel van de betrokkenen. 

 

Als laatste dienen we hierbij te vermelden dat dit dynamisch proces soms leidde tot 

andere klemtonen in de verschillende fasen van het onderzoek (zie bijlage E2). De 3 

definitieve krachtlijnen werden opgesteld aan de hand van de resultaten van de 

verschillende onderzoeksfasen.  

 

Hieronder geven we de drie krachtlijnen weer met daarbij telkens een korte duiding.  

 

Krachtlijn 1: Het realiseren van een optimale samenwerking tussen alle relevante 

actoren in Vlaanderen. 

 

In Vlaanderen zijn momenteel heel wat sectoren en actoren betrokken bij het sport- 

en beweegaanbod gericht naar de doelgroep senioren. Het werd dan ook duidelijk 

dat een beschrijving van de positionering en een verwachtingspatroon ten opzichte 

van anderen zich opdrong. Op basis van de inzichten, verworven tijdens dit 

onderzoek werd dit dan ook beschreven. Binnen die positionering zijn er heel wat 

onduidelijkheden, dewelke een efficiënte samenwerking in de weg staan en  aan  de 

basis liggen van de formulering van krachtlijn 1. 

 

 Krachtlijn 2: Het verhogen van de kwaliteit van de omkadering. 

 

Uit het onderzoek komt naar voor dat een kwaliteitsvolle begeleiding van sport- en 

beweegactiviteiten voor senioren, een belangrijke zorg is. Daarnaast is er ook een 

grote nood aan beschikbare begeleiders. We onderscheiden, naast de vrijwilligers, 

ook VTS-opgeleiden en professioneel opgeleiden (al dan niet uit de sportsector). Het 

aantal begeleiders en de kwaliteit van de omkadering dient echter nog verhoogd te 

worden. Ook hier dient de positionering van de diverse opleidingsinstanties 

verduidelijkt te worden.  
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Krachtlijn 3: Het realiseren van een gedifferentieerd aanbod zodat zoveel mogelijk 

senioren actief kunnen blijven of worden. 

 

Het beleid is erop gericht om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Niet elke senior 

wordt echter aangesproken door het huidige sport- en beweegaanbod. Uit het 

onderzoek blijkt dat een doelgroepspecifieke benadering dan ook wenselijk is 

waarbij er vijf doelgroepen kunnen onderscheiden worden: actieve senioren, niet-

actieve senioren, vereenzaamde senioren, allochtone senioren en financieel 

zwakkere senioren. Deze vijf groepen situeren zich op een continuüm. Binnen de 

doelgroepen dient ook nog met andere factoren rekening gehouden te worden (bv. 

een opsplitsing naar leeftijd, socio-economische status, fysiek kapitaal, …). 

 

Op basis van fase 3 en 4 (Delphi rondes) van het onderzoek, werd onderstaand 
schema opgesteld. De 3 krachtlijnen werden vanuit dit schema ook verder 
ontwikkeld.  

 

Figuur 1 - Raamwerk van de 3 krachtlijnen (bijlage E2) 
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B. Begrippenlijst 

 

- Sport/Bewegen:  

Het betreft hier zowel sport als andere fysieke (beweeg)activiteiten die een 

gezondheidseffect teweeg kunnen brengen. Onder sportbeoefening worden 

activiteiten verstaan die individueel of in ploegverband beoefend worden met 

een competitief of recreatief karakter en waarbij de fysieke inspanning centraal 

staata

  

. Onder fysieke (beweeg)activiteiten worden dagdagelijkse 

beweegactiviteiten beschouwd die een fysieke inspanning vereisen en die een 

mogelijke opstapvorm naar sportdeelname kunnen betekenen.  

- Doelgroepen:  

Er zijn verschillende manieren om de seniorenpopulatie in te delen (leeftijd, 

fysiek welbevinden, …). In dit rapport wordt een indeling van vijf doelgroepen 

gehanteerd: actieve senioren, niet-actieve senioren, vereenzaamde senioren, 

allochtone senioren en financieel zwakkere senioren. 

 

- Duurzaam aanbod: 

Een sport- en/of beweegaanbod dat doorgaat op regelmatige basis en onder 

begeleiding van opgeleiden. 

 

- Gedifferentieerd aanbod:  

Een aanbod dat tegemoet komt aan de diverse doelgroepen die in dit rapport 

onderscheiden worden. 

 

- Opgeleiden:  

Professioneel opgeleiden in de sport (hogescholen en universiteiten), 

professioneel opgeleiden uit andere dan de sportsector (hogescholen en 

universiteiten) en Vlaamse Trainersschool-opgeleiden (VTS-opgeleiden). 

 
                                                        
a  Definitie overgenomen van Decreet sport voor Allen. Te vinden op 

http://www.bloso.be/Bloso-informeert/Wetteksten/decreetSVAbeleid.pdf 

http://www.bloso.be/Bloso-informeert/Wetteksten/decreetSVAbeleid.pdf�
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- Proeftuin of pilootproject:  

Initiatieven die met het oog op methodische of inhoudelijke vernieuwing en op 

projectmatige wijze inspelen op nieuwe ontwikkelingen en behoeftenb

 

. 

- Relevante actoren:  

Alle belanghebbenden die een relevante rol vervullen binnen en een 

meerwaarde zouden kunnen bieden voor het sport- en beweegbeleid voor 

senioren. Binnen één sector kunnen zich meerdere relevante actoren situeren. 

 

- Sectoren:  

Sectoren die betrokken zijn bij sport en beweging voor senioren. In dit rapport 

gaat het hierbij in hoofdzaak over de sportsector, de welzijnssector, de 

gezondheidssector en de sociale sector.  

 

- Toegankelijkheidstoets:  

Een toets die nagaat of het sport- en beweegaanbod en -voorzieningen 

toegankelijk en/of bereikbaar zijn. 

 

- Vrijwilligers:  

Personen zonder specifieke opleiding die zich inzetten voor sport en beweging 

bij senioren. De vrijwilligers zijn de niet-opgeleiden (zie tevens omschrijving 

‘Opgeleiden’).  

 

                                                        
b  Definitie overgenomen van http://www.cjsm.vlaanderen.be/participatiedecreet/proeftuinen  

http://www.cjsm.vlaanderen.be/participatiedecreet/proeftuinen�
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C. Krachtlijnen  

 

Uitgangspunt van het beleid  

 

Het voeren van een Sport Voor Allen-beleid dat gericht is op het levenslang sporten 

en bewegen van de bevolking in Vlaanderen 

 

 

Visie  

 

Zoveel mogelijk mensen op latere leeftijd (sport)actief laten worden of houden door 

het optimaal laten functioneren van alle relevante actoren in Vlaanderen. Daarnaast 

is het ook van belang om de actieve betrokkenheid en participatie van senioren te 

optimaliseren.  

 

 

Krachtlijnen voor een vernieuwd beleid 

 

De bovenstaande visie geeft aanleiding tot de volgende krachtlijnen: 

1. Het realiseren van een optimale samenwerking tussen diverse relevante 

actoren in Vlaanderen. 

2. Het verhogen van de kwaliteit van de omkadering binnen de sectoren die 

betrokken zijn bij het sport- en beweegbeleid bij senioren. 

3. Het realiseren van een gedifferentieerd aanbod zodat zoveel mogelijk senioren 

actief kunnen blijven of worden. 

 

Net zoals de bevindingen vanuit de voorgaande fasen binnen het onderzoek, worden 

deze krachtlijnen ook gedragen door de leden van de stuurgroep die ten behoeve 

van dit onderzoeksproject werd opgericht.  
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C1. Krachtlijn 1 

 

1. Realiseren van een optimale samenwerking tussen diverse relevante actoren in 

Vlaanderen in functie van levenslang sporten en bewegen voor senioren 

 

1.1 Streven naar een onderlinge kennis- en expertise-uitwisseling tussen diverse 

relevante actoren op Vlaams niveau 

 

a) Specifiek 

• De diverse relevante actoren kennen elkaars werking en mogelijkheden en 

werken van daaruit aan kennis- en expertise-uitwisseling 

• De diverse relevante actoren werken op een complementaire wijze samen 

 

b) Maatregelen 

• Opzetten van kennismakings- en overlegmomenten tussen de diverse 

relevante actoren  

• Ontwikkelen en verspreiding van kennis over en vertaling van goede 

praktijken binnen en tussen relevante actoren3

• Competentieontwikkeling met betrekking tot netwerking – hoe en waarom 

dienen verschillende actoren samen te werken en wie neemt het initiatief 

om dit kenbaar te maken? 

 - ontwikkelen van zinvolle 

competentienetwerking binnen en buiten de sportsector. 

• Brede bekendmaking van de mogelijkheden van de sportsector bij andere 

relevante actoren (m.b.t. inschakelen professioneel opgeleiden) 

• Stimuleren van een ondersteunings- en subsidiëringsbeleid dat 

samenwerking tussen de actoren binnen de sportsector kan bevorderen 

• Stimuleren van een ondersteuningsbeleid dat zorgt voor complementariteit 

op vlak van financiering binnen verschillende sectoren 

• Voorzien van een afbakening van de specifieke eigenheid van de diverse 

relevante actoren 
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c) Voorbeelden 

• Organiseren van specifieke intra- en intersectorale rondetafels (o.m. overleg 

met doelgroeporganisaties (intersectoraal) en ook de senioren zelf 

betrekken) 

• Opstellen van convenanten met specifieke aandacht voor taakafbakening 

van de betrokken relevante actoren (o.m. positionering van de diverse 

actoren t.o.v. elkaar: bv. seniorensportfederaties die een innoverende 

functie kunnen hebben (pilootprojecten) en de lokale sportdiensten die een 

coördinerende rol kunnen opnemen)  

• Herbekijken van de erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden van landelijk 

georganiseerde sportverenigingen in het licht van een optimalisering van 

samenwerking met anderen (o.m. m.b.t. ledenaantallen) 

• Oprichten van een overkoepelende structuur die samenwerking stimuleert 

(kenbaar maken waarom en hoe men dient samen te werken) 

• Ontwikkelen van een sectoroverschrijdend kennisknooppunt voor de 

diverse actoren om professionele competentie in het kader van sporten en 

bewegen bij senioren te ontwikkelen 

 

 

1.2 Stimuleren van structurele samenwerking tussen diverse relevante actoren 

op lokaal niveau 

 

a) Specifiek 

• Oprichten van structurele lokale samenwerkingsverbanden tussen relevante 

actoren 

• De diverse relevante actoren op lokaal niveau kennen elkaars werking en 

mogelijkheden en werken van daaruit aan kennis- en expertise-uitwisseling  

• De diverse relevante actoren op lokaal niveau vormen lokale netwerken om 

hun eigen werking onderling op elkaar af te stemmen 
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b) Maatregelen 

• Voorzien van kennismakings- en overlegmomenten tussen de diverse 

relevante actoren 

• Stimuleren van een ondersteunings- en subsidiëringsbeleid dat structurele 

samenwerking tussen de lokaal relevante actoren kan bevorderen  

• Voorzien van een taakafbakening van de diverse lokaal relevante actoren 

 

c) Voorbeelden 

• Organiseren van overlegmomenten met doelgroeporganisaties 

(intersectoraal) en ook de senioren zelf betrekken 

• Stimuleren van een ondersteunings- en subsidiëringsbeleid dat prioriteit 

geeft aan samenwerkingsverbanden én aan duidelijke taakafbakening 

tussen de diverse relevante actoren (bv. financiering afhankelijk maken van 

het bestaan van afgelijnde samenwerking) 

• Uitbouwen van sectoroverschrijdende lokale netwerken4  

• Invoeren van een functie ‘seniorenconsulent’ of ‘seniorencoördinator’ als 

lokale liaison tussen sport en andere sectoren 

• Aanwenden van beschikbare informatie over senioren op lokaal niveau (bv. 

binnen relevante lokale diensten gegevens uitwisselen: sociaal, 

demografisch, voorzieningen, aanbod, subsidiëringsmogelijkheden)  
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C2.  Krachtlijn 2 

 

2. Verhogen van de kwaliteit van de omkadering binnen de sectoren die betrokken 

zijn bij het sport- en beweegbeleid bij senioren, in functie van levenslang 

sporten en bewegen voor senioren 

 

2.1  Afbakenen van bevoegdheden en opstellen van competentieprofielen voor de 

opgeleiden en vrijwilligers 

 

a) Specifiek 

• In kaart brengen van de noodzakelijke vormen van omkadering voor sport 

en beweging bij senioren en door wie ze ingevuld kunnen worden 

• Duidelijk afbakenen van de competentieprofielen, bevoegdheden en 

statuten van de opgeleiden en vrijwilligers 

• Streven naar complementariteit in de aanpak en begeleiding door 

opgeleiden en vrijwilligers 

 

b) Maatregelen 

• Erkenning van de statuten van opgeleiden en vrijwilligers  

• Stimuleren van een ondersteunings- en subsidiëringsbeleid dat het 

inschakelen van opgeleiden en vrijwilligers stimuleert 

• Invoeren van kwaliteitsnormen voor de erkenning van 

competentieprofielen en modules  

 

c) Voorbeelden 

• Erkennen van een statuut ‘bewegingsconsulent’ of ‘bewegingsdeskundige’ 

• Uitwerken van een systeem van levenslange sport- en 

beweegtrajectbegeleiding 

• Opstarten van een poule en een toegankelijke databank van opgeleiden 
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2.2 Verhogen van de kwaliteit van het opleidingsaanbod i.f.v. de ontwikkelde 

competentieprofielen 

 

a)  Specifiek 

• In kaart brengen van de opleidingsbehoeften i.f.v. de ontwikkelde 

competentieprofielen 

• Afstemmen van het opleidingsaanbod op de ontwikkelde 

competentieprofielen 

• Ontwikkelen van gespecialiseerde modules (basispakket) of richtingen in de 

opleidingen 

• De diverse relevante opleidingsinstanties kennen elkaars werking en 

mogelijkheden en werken van daaruit aan kennis- en expertise-uitwisseling 

• De diverse relevante opleidingsinstanties stemmen hun opleidingsaanbod 

op elkaar af  

• Verhogen van het aantal cursisten en van het aantal afgeleverde 

getuigschriften 

 

b) Maatregelen 

• Opzetten van kennismakings- en overlegmomenten tussen de diverse 

opleidingsinstanties 

• Bevorderen van interdisciplinariteit binnen de opleidingen met aandacht 

voor o.m. sporttechnische, economische, organisatorische, medische, 

fysieke, sociale en mentale aspecten van sport en bewegen voor senioren 

• Meer direct afstemmen van de inhoud van het opleidingsaanbod op het 

doelpubliek 

• De professionele sportopleidingen (opleiding aan een hogeschool of 

universiteit) stellen modules m.b.t. sporten en bewegen bij senioren ter 

beschikking aan andere sectoren (bv. aan de zorgsector)  

• Voorzien van drempelverlagende initiatieven m.b.t. het VTS-

opleidingsaanbod 
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c) Voorbeelden 

• Inbouwen van meer mogelijkheden om praktijkkennis te kunnen opdoen 

over het werkveld (bv. door stages)  

 

 

2.3 Realiseren van een grotere actieve participatie van vrijwilligers  

 

a)  Specifiek 

• Stimuleren van actieve rekrutering van vrijwilligers 

• Voorzien van een betere ondersteuning van vrijwilligers 

• Maatschappelijk erkennen en waarderen van vrijwilligers 

 

b)   Maatregelen 

• Beroep doen op professioneel opgeleiden om vrijwilligers te rekruteren en 

ondersteunen 

• Erkennen van het statuut van vrijwilliger 

 

c) Voorbeelden 

• Het informeren van vrijwilligers door opgeleiden over relevante aspecten 

m.b.t. sport en beweging voor senioren 

• Aandacht hebben in het opleidingsaanbod voor ‘omgaan met vrijwilligers’  
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C3.  Krachtlijn 3 

 

3. Realiseren van een gedifferentieerd aanbod in functie van levenslang sporten 

en bewegen voor senioren 

 

3.1 Voorzien van een gedifferentieerd aanbod (duurzaam aanbod én 

sportpromotionele acties) om zoveel mogelijk groepen binnen de totale 

populatie van senioren te bereiken  

 

a) Specifiek 

• Rekening houden in het globale aanbod met de verschillende doelstellingen 

en motieven van de (potentiële) deelnemers (i.f.v. de diverse doelgroepen 

die kunnen onderscheiden worden: actieve senioren, niet-actieve senioren, 

allochtonen, …) 

 

* Op basis van fasen 3 en 4 (Delphi rondes) van het onderzoek werden 

verschillende schema’s opgesteld naar de diverse doelgroepen. 

Onderstaand worden per doelgroep de meest relevante aanbieders 

(gearceerd) en belangrijkste samenwerkingsverbanden (lijnen) 

aangeduid. 
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• Sensibiliseren van alle sportaanbieders om een gedifferentieerd sport- en 

beweegaanbod te ontwikkelen voor meerdere doelgroepen 

• Streven naar complementariteit bij de aanbieders in functie van het 

optimaal aanspreken van een zo groot mogelijke groep 

• Opzetten van specifieke proeftuinen5

 

 waarbij een externe en systematische 

monitoring en evaluatie voorzien wordt 

b) Maatregelen 

• Inventariseren en zoveel mogelijk invullen van de blinde vlekken in het 

aanbod  

• Stimuleren van aanbieders om complementair te werken onder meer i.f.v. 

het streven naar een doorstroming (binnen de organisatie of in 

samenwerking met andere actoren) en het vermijden van overlap (zie 

krachtlijn 1)   



18 
 

• Stimuleren van het hanteren van ondersteunings- en subsidiëringscriteria 

met het oog op de ontwikkeling van een gedifferentieerd aanbod en een 

specifieke taakafbakening van actoren 

• Betrekken van senioren (o.a. via doelgroeporganisaties, 

kansengroeporganisaties, …) bij de organisatie van en toeleiding naar sport- 

en beweegactiviteiten 

 

c) Voorbeelden 

• Uitwerken van een volwaardig, gedifferentieerd en duurzaam aanbod (bv. 

indoor én outdoor aanbod, doorstromingsmogelijkheden binnen en 

eventueel tussen organisaties, …) 

• Erkennen van bewegingsactiviteiten die een grote populariteit hebben bij 

senioren 

 

 

3.2 Rekening houden met een optimale toegankelijkheid en bereikbaarheid van 

het lokale aanbod en de voorzieningen 

 

a) Specifiek 

• Voorzien van een gemakkelijk toegankelijk en bereikbaar lokaal aanbod en 

voorzieningen voor de vooropgestelde doelgroep(en)  

 

b) Maatregelen 

• Invoeren van een toegankelijkheidstoets bij lokale initiatieven en het zoveel 

mogelijk wegwerken van drempels  

• Betrekken van senioren (o.a. via doelgroeporganisaties, 

kansengroeporganisaties…) bij de detectie en het wegwerken van drempels 

van toegankelijkheid en bereikbaarheid 

 

 

 



19 
 

c) Voorbeelden 

• In kaart brengen van de toegankelijkheidsdrempels van het bestaande 

lokale aanbod en voorzieningen  

• Optimaal aanwenden van bestaande infrastructurele mogelijkheden in de 

onmiddellijke woonomgeving (bv. scholen, buurthuizen, dagcentra, 

beweegvriendelijke omgeving) 

• Optimaal ter beschikking stellen van vervoersmogelijkheden en een 

bundeling van de op dit vlak reeds bestaande mogelijkheden (bv. databank) 

 

3.3 Voorzien van een aangepaste communicatiestrategie (zowel richting 

aanbieders als richting doelgroep) 

 

a) Specifiek 

• Ontwikkelen van kennis over de doorslaggevende factoren per doelgroep 

m.b.t. het effectief en efficiënt communiceren  

• Voorzien van een begripsverduidelijking m.b.t. ‘sport’, ‘bewegen’ en 

‘senioren’ 

• Informeren van de diverse relevante actoren en de doelgroep over de 

verschillende initiatieven van sport en bewegen voor senioren en over 

bijhorende aspecten (o.m. ondersteunings- en subsidiemogelijkheden, 

vervoersmogelijkheden) – met specifieke aandacht voor kansengroepen 

 

b) Maatregelen 

• In de communicatie rekening houden met de specificiteit in 

communicatiekanalen en –mogelijkheden in functie van de diverse 

doelgroepen 

• De communicatie over het begrip ‘sport’ vanuit een breed en levenslang 

perspectief benaderen  

 

c) Voorbeelden 

• Hanteren van persoonlijke contacten als communicatiekanaal6  
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D. Een eerste aanzet 

 

Tot slot is het belangrijk om op te merken dat de eerste krachtlijn (”samenwerking”) 

een prioritaire plaats in het geheel inneemt. Het vormt immers een belangrijke 

voorwaarde voor de realisatie van de andere krachtlijnen voor een vernieuwd 

beweeg- en sportbeleid voor senioren. Vandaar dat er wordt aanbevolen om 

allereerst op zoek te gaan naar concrete mogelijkheden om de samenwerking tussen 

de relevante actoren in Vlaanderen op het vlak van sport en bewegen voor senioren 

te operationaliseren. Daar sport en bewegen voor senioren een thema is dat niet 

enkel de sportsector aanbelangt, is niet enkel samenwerking binnen de sportsector, 

maar ook samenwerking tussen verschillende sectoren van belang. Een mogelijkheid 

om te komen tot een dergelijke intersectorale samenwerking is het oprichten op 

Vlaams niveau van een intersectorale strategische structuur. Deze structuur, 

bestaande uit de overheid en verschillende actoren van diverse sectoren, zou op 

strategisch niveau kunnen functioneren en hierbij een structurele samenwerking 

mogelijk makenc

 

. De betrachting is daarbij om alle toekomstige initiatieven rond 

sport en bewegen voor senioren op Vlaams niveau optimaal op elkaar af te 

stemmen. Een belangrijk instrument is om hierbij een operationele cel op te zetten 

die kan instaan voor de operationalisering van het beleid. Deze operationele cel zet 

specifieke acties in gang en biedt ondersteuning aan de actoren die een uitvoerende 

functie hebben binnen Vlaanderen. De intersectorale strategische structuur heeft 

dan de verantwoordelijkheid om deze operationele cel aan te sturen. Om de 

efficiëntie en de effectiviteit van de beleidsinspanningen, alsook de werking van de 

strategische structuur en de operationele cel te kunnen garanderen, wordt 

aanbevolen om hierbij een wetenschappelijk verantwoord systeem van longitudinale 

en systematische monitoring en evaluatie op te zetten. Deze monitoring en evaluatie 

situeert zich dan zowel op het vlak van evolutie van de actuele participatie, als op 

het vlak van aanbevolen strategische en operationele processen zoals beschreven in 

de hoger geformuleerde krachtlijnen.   

                                                        
c  Hierbij kan gedacht worden aan een uitbreiding van de reeds bestaande stuurgroep van het 

onderzoeksproject. 
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E.  Bijlagen 

 
E1.  Richtinggevende en inspirerende voorbeelden 

 
 
1    Een analyse van sportparticipatieverschuivingen tussen 1999 en 2006 leert 

dat de sportdeelname van 55-plussers in die tijdspanne duidelijk is 

toegenomen. Van 55- tot en met 64-jarigen gaat het om een toename van vijf 

procent; bij 65- tot en met 75-jarigen om een toename van zestien procent 

(Scheerder, J., Pauwels, G., & Vanreusel, B. (2007b). Breedtesport in 

Vlaanderen gepeild. Trends en profielen 1999-2006. In: J. Pickery (ed.) 

Vlaanderen gepeild! (pp. 225-261). Brussel: Vlaamse Overheid/Studiedienst 

van de Vlaamse Regering). 

 

 
2  Scheerder, J., Boen, F., Vos, S., Pelssers, J., Thibaut, E., & Vandermeerschen, H. 

(2011). Ouderen in-actie(f)?: sociaalwetenschappelijk onderzoek naar 

sportdeelname en sportbehoeften van 55-plussers in Vlaanderen. Academia 

Press: Gent. ISBN 978-90-382-1717-8. x, 309 p. 
 

 

3  Op de website www.seniorsport.eu zijn een aantal goede praktijken van sport 

en bewegen voor senioren te vinden. 

 

 
4  Het Nederlands initiatief ‘BeweegKuur’ (NISB) is een goed voorbeeld van 

sectoroverschrijdende lokale netwerken (http://www.beweegkuur.nl/)  

 

 

 

 

 

 

http://www.seniorsport.eu/�
http://www.beweegkuur.nl/�
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5  Het zou hierbij kunnen gaan over proeftuinen in het kader van: 

 

- nieuwe samenwerkingsverbanden, bv.:  

 sectoroverschrijdende netwerken (cfr. ‘Fit For Life Nederland’, 

http://fitforlifenederland.nl/) 

 

- nieuwe sportmogelijkheden, bv.:  

 tv-programma in Vlaanderen (cfr. ‘Nederland in Beweging’, 

http://www.omroepmax.nl/?waxtrapp=nqesdDsHnHUVONmGlG) 

 begeleide programma’s met meetmomenten (cfr. het ‘GALM-project’, 

http://www.galm.nl/) 

 beweegtuinen en -programma’s voor senioren in instellingen (cfr. 

Beringhem, http://www.nisb.nl/themas/beweegruimte/goede-

voorbeelden/beweegtuin-voor-senioren.html) 

 opstapcursussen fietsen voor allochtone senioren  

 inspelen op sportieve trends (bv. Nordic Walking) 

 

- nieuwe organisatievormen, bv.: 

 variatie in tijdstip en plaats  

 nieuwe combinatievormen 

 actieve betrokkenheid van doelgroepen (cfr. werkwijze NISB 

‘Communities in Beweging’, 

http://www.nisb.nl/projecten/volwassenen-

senioren/communities-in-beweging.html) 

 senioren laten zetelen in lokale overlegplatforms  

 buddy-systemen 

 

 

6  De GALM-methode is een goed voorbeeld waarbij persoonlijke contacten als 

communicatiekanaal  gebruikt worden (http://www.galm.nl/) 

http://fitforlifenederland.nl/�
http://www.omroepmax.nl/?waxtrapp=nqesdDsHnHUVONmGlG�
http://www.galm.nl/�
http://www.nisb.nl/themas/beweegruimte/goede-voorbeelden/beweegtuin-voor-ouderen.html�
http://www.nisb.nl/themas/beweegruimte/goede-voorbeelden/beweegtuin-voor-ouderen.html�
http://www.nisb.nl/projecten/volwassenen-senioren/communities-in-beweging.html�
http://www.nisb.nl/projecten/volwassenen-senioren/communities-in-beweging.html�
http://www.galm.nl/�


Prof. Dr. Marc Theeboom (VUB) - Prof. Dr. Christophe Delecluse (K.U.Leuven) -
Prof. Dr. Hans Westerbeek (VUB)

Ellen Verheyden (VUB) - Sofie Martien (K.U.Leuven)

December 2011

Bijlage E2. Proces ‘Naar een 
vernieuwd beleid rond beweging 

en sport voor senioren in 
Vlaanderen’

In opdracht van  Minister Philippe Muyters
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1. Aanleiding
• Op vraag van Minister van Sport Philippe 

Muyters: tegemoetkoming aan versnippering in 
Vlaanderen

• Op vraag van Prof. Marc Theeboom: naar 
inspiratie van Fit For Life (Nederland) ook een 
gecoördineerde aanpak in Vlaanderen realiseren

• Op vraag van Prof. Christophe Delecluse: in het 
kader van het Europees project : PASEO (Physical 
Activity among Sedentary Older adults). Om aldus 
een link met Vlaanderen creëren

26
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2. Doel onderzoek

• Vernieuwd beweeg- en sportbeleid voor senioren.

• Een duurzame en actieve levensstijl ontwikkelen 
en/of onderhouden. 

28
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3. Methodologie en timing
Fase Wat? Wanneer?
0 Opstartfase – intern overleg Juli - aug 2010
1 Gegevensverzameling en analyse van de actuele 

situatie ( nota ‘quick scan’)
Aug – sept 2010

2 Nota ‘quick scan’ verfijnen door af te toetsen bij 
stakeholders (interviews) en stuurgroep*

Okt 2010

3 Bepaling uitgangspunten/visie en doelstellingen Nov 2010

Voorbereiding Delphi

Kabinet
Nicole Bossaerts

KULeuven
Christophe Delecluse
Sofie Martien

VUB
Marc Theeboom
Hans Westerbeek
Ellen Verheyden

Departement
Bert Menten
Astrid Vervaet

BLOSO – VTS
Paul Eliaerts

Welzijn en Gezondheid
Dirk Dewolf
Ellen De Smet

ISB
David Nassen

VSF
Sophie Cools

*Stuurgroep:
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Fase Wat? Wanneer?
4 Delphi-bevraging bij stakeholders uit alle 

relevante sectoren
Nov 2010 – apr 2011

Delphi-ronde 1 Deadline 15 dec ‘10
Delphi-ronde 2 Deadline 5 maart ‘11

5 Aftoetsen resultaten bij stuurgroep en 
stakeholders

April - mei 2011

Gesprekken met stakeholders 27 mei 2011
Opstellen krachtlijnen beleidsactieplan 

6 Aftoetsen krachtlijnen beleidsactieplan en 
draagvlak creëren

Juni – juli 2011

ViA-rondetafel 17 juni 2011
7 Finaal ontwerp beleidsactieplan Juli – september 2011

31
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4.1. Quick Scan 
Literatuurstudie (1ste fase onderzoek)

• Vlaams Onderzoek
 Ouderen in-actie(f) – Sociaalwetenschappelijk onderzoek naar 

sportdeelname en sportbehoeften van 55-plussers in Vlaanderen –
KULeuven en OKRA
 Ouderenbehoefteonderzoek VUB (Dominique Verté)

• Ontwerp Vlaams Ouderenbeleidsplan 2010-2014
• 55-plussers in beweging – Naar een kwaliteitsvol sport- en 

bewegingsbeleid
• Goede praktijken uit het buitenland

 www.seniorsport.eu – Bv. Sport, Bewegen en Ouderen - Van 
wetenschap naar praktijk - Fit for Life Nederland

• Europese onderzoeken
 PASEO / EUNAAPA / THENAPA

• …
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Resultaten literatuurstudie

• Kennisontwikkeling
 Nood aan kennis omtrent bewegen en sporten
 Segmentatie seniorenmarkt 
 Link tussen wetenschap en praktijk

• Coördinatie
 Bevorderen onderling overleg, externe 

communicatie en informatie-uitwisseling
 Verbinden van elkaars netwerken (op landelijk, 

Vlaams en lokaal niveau)
 Gezamenlijke informatievoorziening
 Adequate functieomschrijvingen

34



• Doelgroep
 Meersporenbeleid is aangewezen
 Aandacht voor alle doelgroepen (met specifieke aandacht voor 

allochtonen)
 Opsplitsing / profielen  specifieke benaderingswijzen

o Leeftijd
o Fysiek kapitaal
o Bewegingscultureel kapitaal
o Economisch kapitaal

 Verschillende motieven ondersteunen
 Kwaliteit dienstverlening, interactie en toegang
 Voorkeur recreatieve en/of geïndividualiseerde sporten

• Blinde vlekken
 75-plussers
 Allochtonen
 Minder mobielen / zorgbehoevenden
 Sedentairen
 Senioren in armoede, met laag opleidingsniveau
 Senioren met weinig sociale steun
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• Drempels
 Fysieke drempels
 Financiële drempels
 Sociale en psychologische drempels
 Tijdruimtelijke drempels
 Administratieve/communicatieve drempels

• Onderscheid sport versus bewegen
 Er is een spanningsveld
 Er is nog onduidelijkheid (ook binnen wetenschappelijk 

onderzoek)

• Onderzoek
 Naar de verschillende profielen
 Naar meetinstrumenten
 Naar effectiviteit interventies / proeftuinen
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 Aandachtspunten uit literatuur
• Aanbod en infrastructuur (1)

 Diverse mogelijkheden op verschillende niveaus
 Sportaanbieders aandacht voor senioren
 Vraag en aanbod op elkaar afstemmen
 Lokale programma’s dienen aan te sluiten bij lokale problematiek 

en demografie
 Variatie en maatwerk
 Good practises / proeftuinen
 Bekendmaking / communicatie / aangepaste beeldvorming
 Inspelen op gezamenlijke deelname (partner, (klein)kinderen, 

vereniging…)
 Tv-programma’s
 Petanque is derde populairste sport (infrastructuur voorzien)
 Hindernissen wegnemen (wandelen en fietsen)
 Belang van de fysieke omgeving
 Polyvalent gebruik infrastructuur

37



• Begeleiding (2)
 Verschillende mogelijkheden tot behalen kwalificatie
 Curricula onderwijsinrichtingen optimaliseren
 Drempelverlaging VTS-opleidingen
 Vrijwilligers / senioren als begeleider
 Betrekken curatieve sector
 Veiligheidsaspecten
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• Aftoetsen resultaten literatuurstudie bij 
bevoorrechte getuigen

 Doelgroep (afbakening, typologie, participatie, drempels…)
 Aanbod (aanbieders, blinde vlekken…)
 Stakeholders
 Problemen
 Begripsomschrijvingen

4.2. Quick Scan 
Interviews (2ste fase onderzoek)
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Sport Gezondheid Sociaal
BLOSO Huisarts Vlaamse Ouderenraad

VSF Geriatrie Kabinet Welzijn, Volksgezondheid en
Gezin

Seniorensportfederatie ViGeZ Dienstencentrum

DFO LOGO Rusthuis

European Senior Games Mutualiteit Netwerk voor Ondernemende 
Senioren

Sportdiensten Antwerps Minderhedencentrum De8

Antwerpen sportstad vzw

Bevoorrechte getuigen
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Media Wetenschap Toerisme Ruimtelijke ordening Senioren

PLUS
magazine

Bewegings- en 
sportpsycholoog

Toerisme 
Vlaanderen

Stadsplanning 
Antwerpen

***

Mediafiguur Sociale 
gerontoloog

Serviceflats Invest n.v. ***

Sociale 
kinesioloog en 
sportmanagement
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Resultaten interviews

DOELSTELLINGEN/MOTIEVEN SPORT EN 
BEWEGING

• Sociale aspecten
 Sociale contacten, zingeving
 Integratie 

• Mentaal welzijn
 Genieten, ontspannen  preventie

• Fysiek welzijn
 Preventie/gezondheid
 Behoud: fitheid  functionaliteit, zelfredzaamheid
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TYPOLOGIEEN

• Generaties (leeftijd)
 Vooroorlogs vs. naoorlogs

• Welbevinden
 Fysiek 
Mentaal
 Sociaal/financieel 

• Motivatie 
 Intrinsiek vs. extrinsiek

 Continuüm
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KNELPUNTEN

Aanbod

• Voldoende aanbieders
 Lokaal – provinciaal – landelijk
 Vanuit verschillende sectoren

• Knelpunten
 Weinig aangepaste producten ifv de noden (bottom-up)
 Sportfederaties vertalen onvoldoende hun aanbod naar 

senioren
 Nood aan structureel aanbod 
 Geen erkenning van typische seniorensporten
 Gebrek aan afstemming (versnippering)

44



• Knelpunten
 Niet elke senior wordt bereikt

o Sedentairen
oVooroorlogse senior (wel Seniorensportorganisaties) 
 naoorlogse senior (wel informeel collectief)

oKansengroepen:
 Fysieke, mentale of financiële problemen
Mobiliteitsproblemen
Vereenzaamden  
Allochtonen
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Begeleiding

• Opleidingsmodules en bijscholingen
 VTS
 Seniorenorganisaties 

• Begeleidingsmogelijkheden
Medische begeleiding (dokter, kinesisten)
 Bachelors en masters Lichamelijke Opvoeding
 Vrijwilligers 
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• Knelpunten
 Teveel bovenbouw, te weinig onderbouw
 Hoge instapdrempel opleidingen
 Enkel subsidies voor VTS-gediplomeerden (geen 

erkenning vrijwilligers) 
 Geen opleidingen in sporten die populair zijn onder 

senioren (aquagym)
 Te weinig aandacht voor doelgroep senioren in 

opleidingen
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Samenwerking

• Reeds samenwerking tussen
 Sportactoren
 Sport en andere sectoren

• Knelpunten
 Versnippering decreten, projecten en middelen
 Geen duidelijke krijtlijnen sport - beweging en 

taakverdeling sectoren
Minder goed bereik van kansengroepen
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Toegankelijkheid

• Huidige accommodatie
 Sporthallen in de rand
 Wandel- en fietspaden
 Petanquebanen
 Residentiël zorg

• Knelpunten
 Fysieke omgeving en sportinfrastructuur

oVeiligheid
oComfort
oNabijheid - bereikbaarheid

 Kostprijs
 Openingsuren/beschikbaarheid 
 Begeleiding
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Communicatie

• Informatieverspreiding
 Verschillende sectoren
 Verschillende kanalen

• Knelpunten
 Niet-actieven worden minder bereikt
 Duidelijkheid aanbod (wie, wat, waar, wanneer)
Woordgebruik en beeldvorming
 Differentiatie in informatieverspreiding in functie 

van de doelgroep 
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• Active aging
 Vrijwilligersnetwerken, peer education, mond-tot-mond

reclame

• Lokaliteit
 Aanbod, accommodatie, communicatie

• Creativiteit 
 Accommodatie

• Persoonlijk contact 
 Communicatie, begeleiding (bewegingscoach)

KANSEN
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• Taak eerstelijnsgeneeskunde
 Communicatie, begeleiding 

• Verschillende organisaties, sectoren 
samenbrengen
 Aanbod,  accommodatie, communicatie

• Faciliteren samenwerking 
 subsidievoorwaarden
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Besluit Interviews

• Een vernieuwd beweeg- en sportbeleid is 
noodzakelijk.

• Daartoe dient een draagvlak gecreëerd te worden.

 Delphi-ronde 1: open vragen over de verschillende 
thema’s
 Delphi-ronde 2: uitdieping Delphi-ronde 1
 Gespreksronde
 ViA-rondetafel
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• 63 deelnemers 

 29 Sportsector, 13 Gezondheidssector, 21 Sociale 
sector, Mediasector, senioren…

5.1. Draagvlak creëren
Delphi-ronde 1 (3e en 4e fase onderzoek)
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Resultaten Delphi-ronde 1
DOELSTELLINGEN / MOTIEVEN

• Fysiek welzijn 
 Gezondheid, fitheid, zelfredzaamheid, functionaliteit, 

verplaatsing, uiterlijk

• Sociale aspecten
 Sociale contacten, zingeving, integratie

• Mentaal welzijn 
 Genieten, ontspannen, zich beter voelen, presteren, anti-

depressieve werking

 Bevestiging drie doelstellingen Quick Scan
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INDELEN SENIORENPOPULATIE – HOE?

• Fysieke aspecten (fysiek kunnen, sportieve 
geschiedenis

• Mate sociale participatie
• Financiële draagkracht 
• Leeftijd 
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ZIJN ER TE VEEL AANBIEDERS?
• Akkoord (mits aanpassing) 60%

 Aanbod afstemmen zodat er geen overlap is
 Teveel van hetzelfde (zelfde aanbod, zelfde subdoelgroep) 
 nood aan differentiatie
 Concurrentie 
 Nood aan overleg en (intersectorale) samenwerking
 Nood aan overzicht

• Niet akkoord 38%
 Doelgroep groot genoeg (vergrijzing)
 Elke sector heeft know-how: noodzaak van verschillende 

aanbieders die vanuit eigen invalshoek een aanbod 
creëren
 Mogelijkheid om in nabijheid te kunnen sporten
 Te weinig aanbod voor bepaalde subgroepen (oudste 

senioren, lage inkomens…)
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IS HET AANBOD ONVOLDOENDE 
GEDIFFERENTIEERD?

• Akkoord (mits aanpassing) 65%
 Aanbod niet aangepast aan doelgroep
 Geen aanbod gericht op kansengroepen
 Te weinig aanbod door sportclubs (meer door 

ouderenverenigingen en mutualiteiten)

• Niet akkoord 27%
 Aanbod is voldoende gedifferentieerd. Het probleem van het 

niet bereiken van bepaalde senioren ligt aan andere factoren:
o Communicatie aanbod
o Aanbod niet transparant
o Gebrek aanbod in lokaliteit
o Toegankelijkheid aanbod
o Mobiliteitsproblemen
o Gebrek aan kwaliteitsvolle begeleiding, advies en regionale spreiding 

aanbod
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GROEPEN DIE ONVOLDOENDE BEREIKT 
WORDEN?

• Vereenzaamde senioren 
• Sedentaire senioren 
• Allochtone senioren 
• Senioren met financiële problemen 

60



AAN WELK SOORT BEGELEIDING IS ER EEN 
TEKORT?

• Informatieverstrekking
(communicatie/aanbod kenbaar maken)

• Sport- en beweeggerelateerd vlak
(sporttechnisch en pedagogisch vlak)

• Logistiek vlak
(vervoer,  voorzieningen, voorbereidingen)
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SAMENWERKING NODIG OP HET 
CONTINUÜM SPORT-BEWEGEN?

• Ja 94%
• Neen 6%
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WELKE SAMENWERKINGSVERBANDEN 
MET SPORTSECTOR?
• Gezondheidssector

 Sensibiliseren
 Adviseren/individualiseren
 Toeleiden - doorverwijzen
 Aanbieden (met tools uit sport; op maat van de senior) 
 Kennisuitwisseling 

• Zorgsector
 Sensibiliseren
 Aanbieden aangepaste activiteiten (ook in rusthuizen) – outsourcen

activiteiten naar sportsector
 Doorverwijzen 
 Sportsector kan bijscholing aanbieden

• Sociale sector
 Sensibiliseren
 Aanbieden (kansengroepen)
 Doorverwijzen 
 Troef = netwerk en vrijwilligers
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TOEGANKELIJKHEIDSCRITERIA

• Nabijheid aanbod (lokaliteit)
• Bereikbaarheid aanbod (veilige fietspaden, 

openbaar vervoer)
• Kwaliteit dienstverlening (begeleiding, 

aangepast aanbod, inspraak senioren, lokale 
samenwerking, toeleiding en informatie)

• Kostprijs 
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WELKE INFORMATIEKANALEN?

• Via leeftijdsgenoten (o.a. socio-culturele
verenigingen)

• Rechtstreeks persoonlijk contact via 
professionals (arts, sportfunctionaris…)

• Geschreven media (ook lokale en regionale 
infobladen)

• Internet voor jong-senioren

Keuze kanalen wordt bepaald door doelgroep
Mix van kanalen hanteren
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• Uitdieping resultaten Delphi-ronde 1 noodzakelijk

• Delphi-ronde 2: 56 deelnemers 
 24 Sportsector, 16 Gezondheidssector, 16 Sociale sector, 

Mediasector, senioren…

• 44 deelnemers van ronde 1 namen deel aan ronde 2

• 46% voelde zich niet bevoegd een antwoord te 
formuleren voor de doelgroep allochtone senioren, 
30% voor de financieel zwakkere senioren.

5.2. Draagvlak creëren
Delphi-ronde 2 (3e en 4e fase onderzoek)
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Actieve
senioren

DOEL:
↑ participatie bij specifieke doelgroepen

Niet-actieve
senioren

Vereenzaamde
senioren

Allochtone
senioren

Financieel
zwakkere
senioren

Hoe doelgroepen bereiken?

ACTOREN
Wie verantwoordelijk? ‘aanbod op maat’

begeleiding

CommunicatieToegankelijkheid

KRITISCHE SUCCESFACTOREN

samenwerking
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Resultaten Delphi-ronde 2

KANSENGROEPEN

• 77% wil een aparte benadering voor de kansengroepen.

• Ja = Specifieke kenmerken en noden, bereiken, 
begeleiding

• Nee = Senioren komen vaak uit dezelfde doelgroep, 
beperkte doelgroepgrootte, etikettering/stigmatisering, 
‘sport’ is niet meest geschikte sector, beleid moet 
keuzes maken (er zijn nog andere kansengroepen), 
‘specifieke’ benadering en geen ‘aparte’ benadering

• Ja en Nee = Niet voor alles een aparte benadering, 
enkel voor de allochtonen, doorstroming

68



Actieve
senioren

DOEL:
↑ participatie bij specifieke doelgroepen

Niet-actieve
senioren

Vereenzaamde
senioren

Allochtone
senioren

Financieel
zwakkere
senioren

Hoe doelgroepen bereiken?

ACTOREN
Wie verantwoordelijk? ‘aanbod op maat’

begeleiding

CommunicatieToegankelijkheid

KRITISCHE SUCCESFACTOREN

samenwerking
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AANBOD

• Wie moet een actieve rol opnemen in het aanbod? 
 Lokale sportdiensten

 Regionale sportdiensten

 Sportfederaties

oUnisportfederaties (tennis, atletiek, zwemmen…)

oRecreatieve sportfederaties (wandelen, 
Gezinssportfederatie, Sporta, FROS…)

oOrganisaties sportieve vrijetijdsbesteding (traditionele 
sporten)

oSeniorensportfederaties (S-Sport, OKRA-Sport)
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Welzijnssector (rusthuizen, thuiszorg, woonzorgcentra, 
OCMW, maaltijddiensten…)

 Gezondheidssector (mutualiteiten, arts, ViGeZ, LOGO…)

 Sociale sector (socio-culturele organisaties, dienstencentra, 
vrijwilligers, buurtwerk, wijkcentra, adviesraden, 
zelforganisaties…)

Aanbieders: afhankelijk van de doelgroep

Samenwerking tussen aanbieders: afhankelijk 
van de doelgroep
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Lokale 
sportdiensten

Uni- & 
Recreatieve 

sportfederaties

Senioren-
sportfederaties

Regionale & provinciale 
sportdiensten

Welzijnssector Gezondheids-
sector

Sociale sector

• Uit Delphi-ronde 2 blijkt:

 Lokale sportdiensten spelen een centrale rol in het aanbod voor 
senioren.
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Actieve senioren - Aanbod

Lokale 
sportdiensten

Uni- & 
Recreatieve 

sportfederaties

Senioren-
sportfederaties

Welzijnssector Gezondheids-
sector

Sociale sector

Regionale & provinciale 
sportdiensten
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Actieve senioren - Samenwerking

Lokale 
sportdiensten

Uni- & 
Recreatieve 

sportfederaties

Senioren-
sportfederaties

Welzijnssector Gezondheids-
sector

Sociale sector

Regionale & provinciale 
sportdiensten
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Niet-actieve senioren - Aanbod

Lokale 
sportdiensten

Uni- & 
Recreatieve 

sportfederaties

Senioren-
sportfederaties

Welzijnssector Gezondheids
-sector Sociale 

sector

Regionale & provinciale 
sportdiensten
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Niet-actieve senioren - Samenwerking

Lokale 
sportdiensten

Uni- & 
Recreatieve 

sportfederaties

Senioren-
sportfederaties

Welzijnssector Gezondheids
-sector Sociale 

sector

Regionale & provinciale 
sportdiensten
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Vereenzaamde senioren - Aanbod

Lokale 
sportdiensten

Uni- & 
Recreatieve 

sportfederaties

Senioren-
sportfederaties

Welzijnssector Gezondheids
-sector Sociale sector

Regionale & provinciale 
sportdiensten
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Vereenzaamde senioren - Samenwerking

Lokale 
sportdiensten

Uni- & 
Recreatieve 

sportfederaties

Senioren-
sportfederaties

Welzijnssector Gezondheids
-sector Sociale sector

Regionale & provinciale 
sportdiensten
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Allochtone senioren - Aanbod

Lokale 
sportdiensten

Uni- & 
Recreatieve 

sportfederaties

Senioren-
sportfederaties

Welzijnssector Gezondheids-
sector

Sociale 
sector

Regionale & provinciale 
sportdiensten
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Allochtone senioren - Samenwerking

Lokale 
sportdiensten

Uni- & 
Recreatieve 

sportfederaties

Senioren-
sportfederaties

Welzijnssector Gezondheids-
sector

Sociale 
sector

Regionale & provinciale 
sportdiensten
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Financieel zwakkere senioren - Aanbod

Lokale 
sportdiensten

Uni- & 
Recreatieve 

sportfederaties

Senioren-
sportfederaties

Welzijnssector Gezondheids-
sector

Sociale 
sector

Regionale & provinciale 
sportdiensten
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Financieel zwakkere senioren - Samenwerking

Lokale 
sportdiensten

Uni- & 
Recreatieve 

sportfederaties

Senioren-
sportfederaties

Welzijnssector Gezondheids-
sector

Sociale 
sector

Regionale & provinciale 
sportdiensten
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SAMENWERKING – ROLVERDELING

• Uni- en Recreatieve sportfederaties
 Specifiek sportaanbod (ook voor senioren), kennis, logistiek en 

begeleiding (trainers), sensibiliseren

• Seniorensportfederaties
 Breed aanbod, kennis en ervaringsdeskundigen, grote 

ledenaantallen, begeleiding, informeren

• Lokale sportdiensten
 Coördinatie, aanbod (aanvullend), expertise/kennis, 

inventariseren, ondersteuning/faciliteren: infrastructuur, 
begeleiding (lesgevers), transport en financiering, informeren en 
sensibiliseren (huisbezoek)

• Regionale sportdiensten
 Coördinatie, aanbod, ondersteuning: begeleiding, informeren
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• Welzijnssector
 Aanbod (laagdrempelige initiatieven), logistiek: transport, 

detectie, doorverwijzen, informeren en sensibiliseren 

• Gezondheidssector
 Begeleiding (medische bijstand), infrastructuur en 

transport, financiering, detectie, doorverwijzen, informeren 
en sensibiliseren

• Sociale sector
 Aanbod (aanvullend, laagdrempelige initiatieven), 

logistiek: infrastructuur en transport (oa. 
mindermobielencentrales), netwerk bieden, begeleiding, 
detecteren, doorverwijzen, informeren (aanbod en 
financiering) en sensibiliseren
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• Samenvattend

Zoeken naar een onderlinge meerwaarde – geen 
parallelfinancieringen

Kennisuitwisseling 
oGezondheidssector op de hoogte brengen van het 

sport- en beweegaanbod…

Samen activiteiten organiseren (en bv. aanbod van 
sportdiensten naar sociale organisaties brengen)

Doorstroming van leden tussen verschillende 
aanbieders mogelijk maken
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Actieve
senioren

DOEL:
↑ participatie bij specifieke doelgroepen

Niet-actieve
senioren

Vereenzaamde
senioren

Allochtone
senioren

Financieel
zwakkere
senioren

Hoe doelgroepen bereiken?

ACTOREN
Wie verantwoordelijk? ‘aanbod op maat’

begeleiding

CommunicatieToegankelijkheid

KRITISCHE SUCCESFACTOREN

samenwerking
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BEGELEIDING

• Uit Delphi-ronde 2 blijkt dat bij alle seniorengroepen meer
aandacht nodig is voor de begeleiding/omkadering op sport-
en beweeggerelateerd vlak.

• Situering problemen:

Allochtone
senioren

Financieel
zwakkere
senioren

Niet-
actieve

senioren

Actieve
senioren

Vereenzaamde
senioren

Sport-
gekwalificeerde

begeleiders

Sport-
gekwalificeerde

begeleiders

Vrijwilligers Professionele 
medewerkers

Professionele 
medewerkers
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• opleiding
• statuten 
• middelen
• personeelsinzet
• manier rekruteren
• juiste profiel 

rekruteren (sociale 
aspecten)

Sport-
gekwalificeerde

begeleiders
Vrijwilligers

Professionele 
medewerkers

• opleiding
• statuten
• middelen
• manier rekruteren
• juiste profiel 

rekruteren
• takenpakket
• peers/buddy

• opleiding
• statuten
• middelen
• personeelsinzet
• (para)medische 

begeleiding

samenwerking 
(sectoroverschrijdend 
bij kansengroepen)
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Actieve
senioren

DOEL:
↑ participatie bij specifieke doelgroepen

Niet-actieve
senioren

Vereenzaamde
senioren

Allochtone
senioren

Financieel
zwakkere
senioren

Hoe doelgroepen bereiken?

ACTOREN
Wie verantwoordelijk? ‘aanbod op maat’

begeleiding

CommunicatieToegankelijkheid

KRITISCHE SUCCESFACTOREN

samenwerking
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TOEGANKELIJKHEIDSTOETS

• Uit Delphi-ronde 2 blijkt dat toegankelijkheid een 
belangrijke drempel vormt bij alle seniorengroepen.

 Nood aan een toegankelijkheidstoets voor alle doelgroepen
 Lokale aanpak noodzakelijk

Belangrijke factoren:

Niet-
actieve

senioren

Vereenzaamde
senioren

Allochtone
senioren

Financieel
zwakkere
senioren

Nabijheid
Bereikbaarheid
Infrastructuur/

materiaal

Nabijheid
Bereikbaarheid

Nabijheid
Bereikbaarheid

Kostprijs

90



• transport/ 
openbaar 
vervoer

• aanbod in 
buurt

• lokale 
communicatie/
infopunt

• beschikbaar
• aangepast
• aantrekkelijk

• sociale 
aspecten

• op maat 
• differentiëren
• aanbod 

(tijdstip, 
materiaal, 
soort)

Nabijheid
Bereikbaarheid

Kwaliteit 
dienstverlening

Infrastructuur 
(indoor en 
outdoor)

Kostprijs

• zo laag mogelijk 

gedifferentieerd 
• duidelijke en 

volledige 
communicatie

• andere dan 
sportsector 
komt tussen in 
de prijs 

samenwerking        samenwerking samenwerking samenwerking
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Actieve
senioren

DOEL:
↑ participatie bij specifieke doelgroepen

Niet-actieve
senioren

Vereenzaamde
senioren

Allochtone
senioren

Financieel
zwakkere
senioren

Hoe doelgroepen bereiken?

ACTOREN
Wie verantwoordelijk? ‘aanbod op maat’

begeleiding

CommunicatieToegankelijkheid

KRITISCHE SUCCESFACTOREN

samenwerking
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COMMUNICATIE

• Uit Delphi-ronde 2 blijkt dat rechtsreeks contact via professionele
medewerkers een belangrijke rol speelt in de communicatie naar alle
seniorengroepen.

 Lokale aanpak noodzakelijk

Niet-
actieve

senioren

Vereenzaamde
senioren

Allochtone
senioren

Financieel
zwakkere
senioren

Rechtstreeks contact met professionele medewerkers

huisarts lesgeversmutualiteitengemeentelijke 
sportdienst

sociale professionals

Samenwerking!
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• Uit Delphi-ronde 2 blijkt dat ook het verenigingsleven een belangrijke rol
speelt in de communicatie.

Niet-
actieve

senioren

Vereenzaamde
senioren

Allochtone
senioren

Financieel
zwakkere
senioren

Verenigingsleven
Socio-culturele organisaties, ouderenorganisaties, allochtone 
verenigingen, verenigingen waar armen het woord nemen,  …

opsporen en 
benaderen

mond-tot-mond brochure
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• Uit Delphi-ronde 2 blijkt dat ook rechtsreeks contact via leeftijdsgenoten
en het verenigingsleven een belangrijke rol spelen in de communicatie.

Niet-
actieve

senioren

Vereenzaamde
senioren

Allochtone
senioren

Financieel
zwakkere
senioren

Rechtstreeks contact met leeftijdsgenoten

huisbezoeken mond-tot-mond
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Sport Gezondheid Sociaal
Sportdiensten LOGO Sociaal Beleid Antwerpen

VLAS – Vlaamse 
Traditionele Sporten

ViGeZ Antwerps Minderhedencentrum 
De8

Wandelfederatie CM

Wielerbond Gezondheidsconsulent

OKRA

S-Sport

VAL

FROS

ISB

Buurtsport

5.3. Draagvlak creëren
Gespreksronde (5e fase onderzoek)
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• Bevestiging resultaten Delphi-rondes

DOELGROEPEN

• Detectie, bereiken en motiveren kansengroepen is 
problematisch

• Aparte benadering doelgroepen (daarom niet altijd 
apart laten sporten)

• Juiste beeldvorming
• Te beperkte definitie van sport
• Teveel folders, campagnes
• Communicatiestrategieën ontwikkelen
• Tv-programma's, soaps

Resultaten Gespreksronde
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SAMENWERKING
• Samenwerking is noodzakelijk – geen parallelfinancieringen

 Voorbeeldfunctie Vlaamse Overheid
 Kennisontwikkeling lokale sportdiensten
 Via subsidies lokale samenwerking stimuleren
 Netwerken – uitwisselen good practises

• Samenwerking bemoeilijkt door sporttakkenlijst, ledenaantallen 
en ‘hokjes-denken’

• Coördinator (bv. seniorenconsulent) – structureel 
kader/overlegplatform nodig – nood aan profilering

• Taakafbakening in functie van de doelgroepen
• Aanbod senioren taak voor unisportfederaties?
• Doorstroming mogelijk? 
• Kennisuitwisseling - competentienetwerking
• Weinig tijd in de zorgsector voor overleg en toeleiding
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AANBOD

• Versnippering aanbod (te veel van hetzelfde)
• Werk met projecten/proeftuinen
• Actieven actief houden
• Federaties verzorgen aanvullend aanbod
• Infrastructuur
• Prijs

BEGELEIDING
• Bijscholingen (ook door federaties)
• Laagdrempelige opleidingen (sporttechnisch en sociaal)
• Erkenning expertise sportsector/masters LO
• Sport aan bod laten komen in andere professionele opleidingen
• Peers als toeleider zijn belangrijk – buurtwerkers
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- Aftoetsen van en brainstorm over de reeds 
gevonden knelpunten

5.4. Draagvlak creëren
ViA-rondetafel (6e fase onderzoek)
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Actieve
senioren

DOEL:
↑ participatie bij specifieke doelgroepen

Niet-actieve
senioren

Vereenzaamde
senioren

Allochtone
senioren

Financieel
zwakkere
senioren

Hoe doelgroepen bereiken?

ACTOREN
Wie verantwoordelijk? ‘aanbod op maat’

begeleiding

CommunicatieToegankelijkheid

KRITISCHE SUCCESFACTOREN

samenwerking
overkoepelend

VRAAG 1

VRAAG 2

VRAAG 3
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• VRAAG 1: Aanbod en toegankelijkheid - Hoe kan het 
beweeg- en sportaanbod beter afgestemd worden op de 
noden en verwachtingen van de verschillende profielen 
van senioren?

• VRAAG 2:  Begeleiding – Welke vormen van omkadering 
voor aanmoediging en begeleiding van senioren zijn 
aangewezen voor de diverse groepen van senioren?

• VRAAG 3: Communicatie – Hoe worden senioren het 
best bereikt? Welke communicatiestrategieën moeten 
gevolgd worden?

5.4. Draagvlak creëren
ViA-rondetafel (6e fase onderzoek)
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Resultaten ViA-rondetafel

ALGEMEEN

• Groep actieven groter laten worden + duurzaam 
effect

• Programma’s zijn belangrijk – concepten
• Dé senior bestaat niet, maatwerk nodig
• Sociale aspect blijft belangrijk
• Communicatie: individueel betrekken
• Infrastructuur is belangrijk voor aanbod en 

begeleiding
• Behoud competitie voor senioren
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VRAAG 1: AANBOD EN TOEGANKELIJKHEID
Hoe kan het beweeg- en sportaanbod beter afgestemd worden op de 
noden en verwachtingen van de verschillende profielen van senioren?

• Huidige situatie
 Groot aanbod en verschillende aanbieders (verschillende sectoren)
 Concurrentiestrijd en weinig overleg
 Geen overzicht aanbod
 Vaak gericht op de actieven - bereiken andere doelgroepen is moeilijk
 Seniorensportfederaties bereiken voornamelijk de blanke middengroep
 Weinig aanbod vanuit clubs/(uni)sportfederaties
 Te weinig focus op 30-50 jarigen
 Laagdrempelige sporten doen het steeds goed
 Sporttakkenlijst werkt belemmerend
 Geen doorstroming
 Moet in het dagelijks leven geïntegreerd kunnen worden
 Geen erkenning expertise sportsector
 Veiligheid is belangrijk
 Geen eenduidige hantering van leeftijdsgrenzen
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• Optimaliseren
 Meer mankracht binnen sportdiensten
 Subsidiereglementen (bv. verplichting tot voorzien van een 

aanbod)
 Overleg met mensen die de doelgroep kennen -

competentienetwerking
 Sport en bewegen voor senioren op Tv
 Relatie kleinkind – grootouders
 Financieel toegankelijk maken

• Samenwerken
 Afstemming 
 Huisarts – bewegingsdeskundige – sportdienst – sportclubs
 Regioconsulenten/seniorenconsulent
 Projecten implementeren (bv. OKRA-project) in 

sportdiensten
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VRAAG 2:  BEGELEIDING

Welke vormen van omkadering voor aanmoediging en begeleiding 
van senioren zijn aangewezen voor de diverse groepen van senioren?

• Huidige situatie
 Ook senioren willen vooruitgang boeken
 Voornamelijk begeleiding voor mobielen
 Initiatoropleiding bij VTS 
 Ook opleidingen bij seniorensportfederaties
 Peers en vrijwilligers
 Vlabus: beperkt
 Hoge kostprijs professionele begeleiding
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• Optimalisatie
 Minimumnorm voor kwalitatieve begeleiding
 Pool van lesgevers / begeleiders
 Begeleidersprofielen (aangepast aan doelgroep) nodig
 Bewegingsconsulenten
 Leeftijdsgenoten / vrijwilligers / opleiding vrijwilligers
 Aanpassing VTS-opleiding
 Aandacht in professionele opleidingen
 Seniorensportcoördinator
 Buurtseniorenwerking
 Tussenpersonen als vertrouwensfiguren
 Medische begeleiding

• Samenwerking
 Huisartsen
 Sociaal-culturele sector (vrijwilligers)
 Kennisuitwisseling
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VRAAG 3: COMMUNICATIE
Hoe worden senioren het best bereikt? Welke 
communicatiestrategieën moeten gevolgd worden?

• Huidige situatie
 Allerhande communicatiemiddelen/strategieën
 Folders en campagnes niet altijd effectief
 Geen informatiedoorstroom
 Financieel zwakkeren vaak niet op de hoogte

• Optimaliseren
 Tv-programma’s (bv. goede voorbeelden in soaps)
 Peers en gangmakers als toeleiders
 Woordgebruik
 Informatiestroom verplichten
 Netwerk lokale vrijwilligers
 Sport in combinatie met andere activiteiten
 Mix van communicatiekanalen
 Kleinkind – grootouders
 Focussen op veertigers (“Beter te vroeg dan te laat”)
 Tussenpersonen voor kansarmen
 Lokale laagdrempelige initiatieven
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• Samenwerking
 Sociale sector
 Huisartsen: doorverwijsfunctie
 Opleidingen
 Loketfunctie mutualiteiten
 Gezondheidssector: bereiken
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