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Inleiding 
 

Het agentschap Bloso draagt via haar werking bij tot het realiseren van de doelstellingen van de 
Vlaamse Regering en de functioneel bevoegde minister, zoals onder meer omschreven in: 

- Het Vlaamse Regeerakkoord 2014-2019 
- De beleidsnota sport 2014-2019 “Door samenspel winnen” en de bijhorende jaarlijkse 

beleidsbrieven 
- De jaarlijkse begrotingsdecreten en de meerjarenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap 

 

Het Vlaams sportbeleid is omschreven in het Vlaams regeerakkoord 2014-2019 en de beleidsnota 
Sport 2014-2019. De strategische doelstellingen uit de beleidsnota sport luiden als volgt: 

1. Faciliteren van breedtesport via diverse partnerships  
2. Optimaliseren van het aanbod aan sportinfrastructuur  
3. Het gezond en ethisch sportklimaat blijvend versterken  
4. Streven naar een dopingvrij Vlaanderen  
5. Investeren in kwaliteit, professionalisering en tewerkstelling  
6. Ontwikkelen en delen van kennis en promoten van de sport  
7. Meer rendement halen uit het beschikbare topsportpotentieel  
8. Constructief bijdragen aan internationaal sportbeleid  

De doelstellingen waartoe het Agentschap Bloso een bijdrage levert, werden in het vet gemarkeerd. 

 

Het decretale beleidskader voor het Bloso is vastgelegd in het decreet van 7 mei 2004 tot 
omvorming van de Vlaamse openbare instelling Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de 
Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie tot het intern verzelfstandigd 
agentschap met rechtspersoonlijkheid Bloso (BS 7/6/2004), gewijzigd bij decreet van 5 mei 2006 (BS 
6/7/2006).  

Het Bloso heeft als missie: het Vlaamse sportbeleid uit te voeren conform de hiernavermelde taken 
teneinde de sportparticipatie en de kwaliteit van het sportaanbod te verhogen. De kerntaken van het 
Bloso werden bepaald in het omvormingsdecreet van 7 mei 2004: 

1. De organisatie van sportkampen en sportklassen in de Bloso-centra; 
2. Het uitbouwen en ter beschikking stellen van de Bloso-centra aan sportfederaties, 

sportclubs, sportdiensten, topsporters en individuele sportbeoefenaars, onder meer voor de 
organisatie van trainingen, stages en wedstrijden, op alle niveaus; 

3. Het zelf aanbieden en erkennen via de Vlaamse Trainersschool van sportkaderopleidingen; 
4. De planning van de internationale uitwisseling van trainers, sportexperts en topsporters 

uitvoeren; 
5. Het voeren en coördineren van de sportpromotie op Vlaams niveau; 
6. De subsidiëring, de begeleiding en de inspectie van sportfederaties, sportdiensten en andere 

sportactoren; 
7. Het uitvoeren van het Vlaams topsportbeleid; 
8. Het uitbouwen van een Kenniscentrum Sport; 
9. Het adviseren en begeleiden van de uitbouw van de sportinfrastructuur in Vlaanderen; 
10. Vanuit de opgebouwde kennis en terreinexpertise beleidsgerichte input ter beschikking 

stellen van de beleidsondersteuning, bedoeld in artikel 4, § 1, van het kaderdecreet 
bestuurlijk beleid. 

Deze kernopdrachten geven mee uitwerking aan de decretaal bepaalde opdrachten in het licht van 
de continuïteit van het beleid en aan de hoger vermelde beleidsdoelstellingen. 
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Het voorliggende ondernemingsplan is het eerste ondernemingsplan voor de beleidsperiode 2014-
2019 en bestaat uit vier grote onderdelen.  

 

Deel A: Beleidsdoelstellingen, doelstellingen met betrekking tot recurrente taken en 
beheersdoelstellingen 

Aangezien de doelstellingen uit het regeerakkoord, en de regeerverklaring die betrekking hebben op 
de werking van het agentschap Bloso en ook de kerntaken van het Bloso (omvormingsdecreet) zijn 
opgenomen in de beleidsnota Sport, worden de strategische en operationele doelstellingen van de 
beleidsnota sport 2014-2019 als uitgangspunten genomen voor de strategische beleidsdoelstellingen 
van het agentschap Bloso voor de periode 2014-2019.  

Met het oog op de transitie sport die in werking treedt per 1 januari 2016 (op 5 februari 2015 
hechtte de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan de conceptnota Transitie Sport: naar een 
vernieuwd Agentschap Sport Vlaanderen), wordt dezelfde nummering van de beleiddoelstellingen uit 
de beleidsnota Sport gehanteerd in dit ondernemingsplan. Dit betekent echter dat voor een aantal 
doelstellingen door Bloso geen processen of projecten werden opgenomen, aangezien de 
verantwoordelijkheid hiervoor tot 31/12/2015 bij het Departement CJSM ligt. Bij de opmaak van het 
ondernemingsplan 2016 zullen de processen en projecten van het agentschap Bloso en de afdeling 
Jeugd en Sport van het Departement CJSM worden afgestemd en gebundeld. 

Deel B: Doelstellingen opgelegd door regeringsafspraken 

Dit onderdeel van het ondernemingsplan bevat de acties gericht op het realiseren van doelstellingen 
zoals bepaald door de Vlaamse Regering. Hierbij worden minstens de acties vermeld die gericht zijn 
op het verhogen van de maturiteit van de eigen organisatie en/of het beperken van risico’s en de 
wijze waarop wordt omgegaan met de aanbevelingen uit de verschillende audits van Audit 
Vlaanderen. 

Deel C: Doelstellingen met betrekking tot Welzijn 

Dit onderdeel bevat de operationele elementen die werden opgenomen in een globaal preventieplan 
en de daaruit voortvloeiende jaarlijkse actieplannen. 

Deel D: Doelstellingen met betrekking tot diversiteit en Gelijke Kansen 

Dit onderdeel bevat de acties die het agentschap Bloso zal ondernemen op het gebied van diversiteit 
en gelijke kansen.  

 

Het agentschap Bloso engageert zich om de in het ondernemingsplan opgenomen doelstellingen en 
de operationele vertaling ervan in projecten en processen te monitoren ter ondersteuning van het 
beleid. Het agentschap Bloso is echter voor de realisatie van de doelstellingen zoals opgenomen in 
Deel A van het ondernemingsplan, niet alleen verantwoordelijk. Ook het departement CJSM levert 
hieraan een belangrijke bijdrage. Voor elk proces dat uitgevoerd word door Bloso werden 
indicatoren en waar mogelijk en relevant ook streefwaarden bepaald. Voor de uitgeschreven 
projecten werd naast de opname van indicatoren en streefwaarden, ook melding gemaakt van de 
belangrijkste mijlpalen.  

 

Dit ondernemingsplan treedt in werking op 31 maart 2015 en geldt met terugwerkende kracht voor 
de periode 1 januari 2015 tot en met 31 januari 2016. Tegen 31 januari 2016 wordt een 
evaluatierapport van dit ondernemingsplan voorgelegd aan de functioneel bevoegde minister. 
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Organogram 
 

Naast het hoofdbestuur in Brussel, is het Bloso-personeel werkzaam in 13 Bloso-centra, waar ook de 
Bloso-promotiediensten en uitleendiensten zijn gevestigd (behalve de Bloso-promotiedienst Oost-
Vlaanderen die in het huis van de sport in Gent is gevestigd) en twee onderhoudsateliers voor de 
mobiele ploeg. 
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Personeelsbestand 
 

Stand van zaken 2014 

Aantal statutaire en contractuele personeelsleden (zonder topsporters) per niveau per 31.12.2014. 

 

 Aantal personeelsleden 

A 96 

B 44 

C 179 

D 288 

  

Vastbenoemd 430 

Contractueel 177 

  

Totaal 607 

 

 

Aantal VTE  (zonder topsporters) per niveau per 31.12.2014. 

 

 Aantal VTE 

A 89,4 

B 40,8 

C 163,4 

D 282,2 

  

Vastbenoemd 386,3 

Contractueel 189,6 

  

Totaal 575,9 

 

 

In het aantal personeelsleden geeft dit een verdere daling t.o.v. 2013. Het aandeel vastbenoemde 

personeelsleden steeg in 2014 verder naar 71%. 

 

Niettegenstaande het gedaalde aantal personeelsleden, ging de personeelsbeschikbaarheid (met 

inbegrip van de tijdelijke seizoenscontracten) over 2014 er met ongeveer 6 VTE op vooruit t.o.v. 

2013. 
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Deel A. Beleidsdoelstellingen, doelstellingen met betrekking tot recurrente taken en beheersdoelstellingen 
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STRATEGISCHE DOELSTELLING 1   

Titel Faciliteren van breedtesport via diverse partnerships 

Verantwoordelijke Philippe Paquay (Administrateur-generaal Bloso) 
Christine Claus (Secretaris-generaal Departement CJSM- 

 

OPERATIONELE DOELSTELLING 1.1  

Titel Een kwalitatief sportaanbod op maat in elke levensfase  

Verantwoordelijke Philippe Paquay (Administrateur-generaal Bloso) 
Christine Claus (Secretaris-generaal Departement CJSM) 

 
Processen 
Hieronder volgt een overzicht van de processen die ressorteren onder deze operationele doelstelling. 
  

PROCES 1.1.1 

Titel Uitvoering van het decreet van 13 juli 2001 houdende de regeling van de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties, 
de koepelorganisatie en de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding 

Omschrijving Het proces van uitvoering van het decreet omvat: 
- de erkenning van Vlaamse sportfederaties 
- de basissubsidiëring (personeel en werking) van Vlaamse sportfederaties 
- de subsidiëring in het kader van de facultatieve opdrachten van de Vlaamse sportfederaties 
- de inhoudelijke en kwalitatieve begeleiding van de Vlaamse sportfederaties 
- de subsidiëring van de koepelorganisatie 
- de subsidiëring van de organisaties voor sportieve vrijetijdsbesteding 
- de controle op de erkenning- en subsidievoorwaarden van de Vlaamse sportfederaties, koepelorganisatie en organisaties voor 
sportieve vrijetijdsbesteding 

Startdatum 2002 

Proceseigenaar Sonia Vanden Broeck (Afdelingshoofd Subsidiëring) 

Stand van Zaken 
In 2014 werden er in totaal 89 Vlaamse sportfederaties erkend en 65 gesubsidieerd alsook de koepelorganisatie (VSF) en de 4 organisaties voor de sportieve 
vrijetijdsbesteding. 
Het aantal Vlaamse sportfederaties dat per facultatieve opdracht (exclusief Topsport) gesubsidieerd werd in 2014 is: 

- Jeugdsport: 38 Vlaamse sportfederaties onder voorbehoud van de afrekening 
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- Sportkampen: 15 Vlaamse sportfederaties onder voorbehoud van de afrekening 
- Prioriteitenbeleid: 15 Vlaamse sportfederaties onder voorbehoud van de afrekening 

Planning 2015 
Voor 2015 heeft 1 nieuwe Vlaamse sportfederaties een erkenning aangevraagd, maar nadien geannuleerd. 1 Vlaamse sportfederatie is gefusioneerd met 
een andere Vlaamse sportfederatie. Dit brengt het totaal voor 2015 op 88 erkende Vlaamse sportfederaties. 
Naast de koepelorganisatie (VSF) en de 4 organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding hebben 65 gesubsidieerde sportfederaties een aanvraag tot 
subsidiëring van de basisopdrachten ingediend (Nieuw in 2015 is BRSF Vlaanderen vzw als recreatieve sportfederatie, terwijl Gym & Dans Federatie 
Vlaanderen vzw omwille van fusie met Sporta-federatie vzw geen subsidieaanvraag meer heeft ingediend). 
Voor de facultatieve opdrachten (exclusief Topsport) werden in 2015 volgende aanvragen ingediend: 

- Jeugdsport: 38 Vlaamse sportfederaties 
- Sportkampen: 15 Vlaamse sportfederaties 
- Prioriteitenbeleid: 16 Vlaamse sportfederaties (uiteindelijk werden er 15 aanvragen goedgekeurd) 

De toekenning en uitbetaling van de voorschotten 2015 en de controle op de aanwending van de subsidies 2014 inclusief uitbetaling van saldo 2014 zullen 
gebeuren conform de decretale subsidieprocedure. 
Einde 2015 zullen de nieuwe erkennings- en subsidieaanvragen 2016 geadviseerd worden aan de minister. 

Indicator Streefwaarde 2015 

Voldoen aan de timing vastgelegd in het decreet van 13 juli 2001 en de 
uitvoeringsbesluiten 
 
 

 14/1/2015: mededeling beslissing minister inzake erkennings- en 
subsidiëringsaanvragen 2015 

 februari, april, juli en oktober 2015: uitbetaling (trimestriële) 
voorschot(ten) op de subsidies 2015 

 30/6/2015: uitbetaling saldi toegekende subsidies 2014 
 30/9/2015: mededeling onontvankelijkheid erkennings- en 

subsidieaanvragen 2016 
 14/12/2015: advies aan de minister inzake erkennings- en 

subsidieaanvragen 2016 

Jaarlijkse boekhoudkundige steekproefcontroles bij de gesubsidieerde 
Vlaamse sportfederaties 

10% van de gesubsidieerde sportfederaties controleren 
Elke betrokken sportfederatie ontvangt een verslag van de uitgevoerde 
boekhoudkundige controle 

In het kader van de hervorming van het decreet van 13 juli 2001 zal er een 
algemene ondersteuningstool worden uitgewerkt. Deze ondersteuningstool 
‘wat is een beleidsplan’ moet de sportfederaties een basis bieden bij de 
realisering van hun beleidsplan en tevens de mogelijkheid geven om dit 
beleidsplan zelf vorm te geven.  

Algemene ondersteuningstool: uitwerking in 2015 
Opleidingen en bijscholingen: zie operationele doelstelling 2.5. 
Individuele kwaliteitsscreenings: de sportfederaties sturen hun beleidsplan 
bij op basis van het gegeven advies en de bilaterale gesprekken 
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Bij de individuele kwaliteitsscreenings wordt advies gegeven dat bilateraal 
met de sportfederatie besproken wordt. 

Aantal VTE 8,10 VTE 

Rechtstreeks toewijsbare uitgaven Begrotingsartikel: HG0-1HFG2AS-WT_Werking en toelagen – Sport voor allen beleid 
25.929.000 euro 

 

PROCES 1.1.2 

Titel Uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid 

Omschrijving 
 
 

Het proces van uitvoering van het decreet omvat: 
- de aanvaarding van de meerjarenplannen van de gemeente- en provinciebesturen 
- de subsidiëring van de gemeente- en provinciebesturen 
- de subsidiëring van vzw De Rand 
- de controle op de subsidievoorwaarden 
- de begeleiding van de gemeente- en provinciebesturen en vzw De Rand 

Startdatum 2014 

Proceseigenaar Sonia Vanden Broeck (Afdelingshoofd Subsidiëring) 

Stand van Zaken 
In 2014 werden de meerjarenplannen van 303 besturen (298 gemeente- en 5 provinciebesturen) geadviseerd en aanvaard onder voorwaarden. 
Voor 2014 werden 297 gemeenten (Voeren heeft aanvraag ingetrokken) en 5 provincies gesubsidieerd. 
Tevens werd de vzw De Rand gesubsidieerd voor 3 faciliteitengemeenten (Kraainem, Linkebeek en Wezembeek-Oppem) 

Planning 2015 
In 2015 wordt de subsidieprocedure 2015 en de controle op de subsidie 2014 uitgevoerd op 298 gemeente- en 5 provinciebesturen en vzw De Rand. 
Aangezien het decreet voor de gemeentebesturen wordt stopgezet op 1/1/2016 en wordt geen actieve begeleiding meer opgestart, enkel individuele 
begeleiding op vraag  i.f.v. het ingediende meerjarenplan en de jaarrekening. 
Voor VGC wordt er een afzonderlijk proces opgemaakt (Proces 1.1.3) 

Indicator Streefwaarde 2015 

Voldoen aan de timing vastgelegd in het decreet van 6 juli 2012 en het 
uitvoeringsbesluit 
 
 

 30 juni 2015: uitbetaling schijf 1 
 Ten laatste vanaf 31 juli 2015 en binnen 3 maanden: controle op de 

jaarrekening 2014 
 30 november 2015: uitbetaling schijf 2 

Aantal VTE 2,00 VTE 

Rechtstreeks toewijsbare uitgaven Begrotingsartikel: HG0-1HFG2AS-WT_Werking en toelagen – Sport voor allen beleid 
14.828.000 euro 
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PROCES 1.1.3 

Titel Uitvoering van het decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeente-en provinciebesturen en de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie voor het voeren van een sport voor Allen-beleid (enkel VGC) 

Omschrijving 
 
 

Het proces van uitvoering van het decreet omvat: 
- de aanvaarding van het sportbeleidsplan 2011-2015 van de VGC  
- de subsidiëring van de VGC 
- de controle op de subsidievoorwaarden 
- de begeleiding van de VGC 

Startdatum 2007 

Proceseigenaar Sonia Vanden Broeck (Afdelingshoofd Subsidiëring) 

Stand van Zaken 
De VGC werd voor 2014 gesubsidieerd. 

Planning 2015 
De VGC wordt voor 2015 gesubsidieerd. 
Het voorschot 2015 en de controle op de subsidie 2014, inclusief de uitbetaling van saldo 2014, zullen gebeuren op basis van de subsidieprocedure. 

Indicator Streefwaarde 2015 

Voldoen aan de timing vastgelegd in het decreet van 9 maart 2007 en het 
uitvoeringsbesluit 
 

 2de trimester 2015: uitbetaling voorschot 2015 
  vanaf 1 september 2015: controle op het jaarlijks verslag 2014 
 Vóór 31 december 2015: uitbetaling saldo 2014 

Aantal VTE 0,02 VTE 

Rechtstreeks toewijsbare uitgaven Begrotingsartikel: HG0-1HFG2AS-WT_Werking en toelagen – Sport voor allen beleid 
898.000 euro 

 

PROCES 1.1.4 

Titel Uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid 
Erkenning en subsidiëring van een organisatie voor de begeleiding van de lokale besturen 

Omschrijving 
 
 

Het proces omvat: 
- de erkenning van een organisatie voor de begeleiding van de lokale besturen 
- het afsluiten van een beheersovereenkomst 
- de subsidiëring van een organisatie voor de begeleiding van de lokale besturen 
- de controle op de subsidievoorwaarden 

Startdatum 2014 
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Proceseigenaar Sonia Vanden Broeck (Afdelingshoofd Subsidiëring) 

Stand van Zaken 
In 2014 wordt ISB erkend voor de periode 2014-2019 en gesubsidieerd als organisatie voor de begeleiding van de lokale besturen. 

Planning 2015 
In 2015 worden de erkenningsvoorwaarden gecontroleerd en wordt ISB gesubsidieerd als organisatie voor de begeleiding van de lokale besturen. 
Het voorschot 2015 en de controle op de subsidie 2014, inclusief uitbetaling van saldo 2014, zullen gebeuren op basis van de subsidieprocedure. 

Indicator Streefwaarde 2015 

Voldoen aan de timing vastgelegd in het decreet van 6 juli 2012 en het 
uitvoeringsbesluit m.b.t. de organisatie voor de begeleiding van de lokale 
besturen. 
 
 

 Vóór 15/1/2015: advies aan de minister inzake jaaractieplan 2015 
 Vóór 15/2/2015: mededeling beslissing minister inzake jaaractieplan 

2015 
 Vóór 1/4/2015: indienen werkingsverslag en financieel verslag 2014 

door ISB  
 Vóór 1/6/2015: advies aan de minister inzake werkingsverslag en 

financieel verslag 2014 
 Vóór 1/7/2015: mededeling beslissing minister inzake werkingsverslag 

en financieel verslag 2014 
 Vóór 15/11/2015: indienen jaaractieplan 2016 door ISB 

Aantal VTE 0,16 VTE 

Rechtstreeks toewijsbare uitgaven Begrotingsartikel: HG0-1HFG2AS-WT_Werking en toelagen – Sport voor allen beleid 
200.000 euro 

 

PROCES 1.1.5 

Titel Uitvoering van het decreet van 3 april 2009 houdende de toekenning van subsidies voor de uitbouw, de coördinatie en de promotie 
van het sportaanbod van de studentenvoorzieningen van de Vlaamse universiteiten en hogescholen en de erkenning en subsidiëring 
van een overkoepelende studentensportvereniging. 

Omschrijving 
 
 

Het proces omvat: 
- de subsidiëring van Associaties Hoger onderwijs voor de uitvoering van hun sportbeleidsplan  
- de erkenning van een overkoepelende studentensportvereniging 
- de subsidiëring van een overkoepelende studentensportvereniging 
- de controle op de subsidievoorwaarden 

Startdatum 2009 

Proceseigenaar Sonia Vanden Broeck (Afdelingshoofd Subsidiëring) 

Stand van Zaken 
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In 2014 werden 5 Vlaamse Associaties en de Vlaamse overkoepelende studentensportvereniging gesubsidieerd voor de uitvoering van hun 
sportbeleidsplan. 

Planning 2015 
In 2015 worden 5 Vlaamse Associaties en de Vlaamse overkoepelende studentensportvereniging gesubsidieerd voor de uitvoering van hun sportbeleidsplan 
Het voorschot 2015 en de controle op de subsidie 2014, inclusief uitbetaling van saldo 2014, zullen gebeuren op basis van de subsidieprocedure. 
In het 4de trimester zal de subsidieaanvraag 2016 van de Vlaamse overkoepelende studentensportvereniging geadviseerd worden aan de minister. 

Indicator Streefwaarde 2015 

Voldoen aan de timing vastgelegd in het decreet van 3 april 2009 en het 
uitvoeringsbesluit van 3 juli 2009. 
 

 1ste trimester: uitbetaling voorschot 80% op de subsidie 2015 
 30/6/2015: uitbetaling saldo toegekende subsidies 2014 aan de 

overkoepelende studentensportvereniging 
 15/10/2015: advies aan de minister subsidieaanvraag 2016 van de 

overkoepelende studentensportvereniging 
 31/12/2015: uitbetaling saldo toegekende subsidies 2014 aan de 5 

Vlaamse associaties  

Aantal VTE 0,31 VTE 

Rechtstreeks toewijsbare uitgaven Begrotingsartikel: HG0-1HFG2AS-WT_Werking en toelagen – Sport voor allen beleid 
936.000 euro 

 

PROCES 1.1.6 

Titel Het initiëren, coördineren en samen met Vlaamse sportactoren promoten van sport i.f.v. een sportaanbod op maat in elke 
levensfase met bijzondere aandacht voor kansengroepen 

Omschrijving Het initiëren, coördineren en samen met de Vlaamse sportactoren promoten van sport via het organiseren van diverse 
sportpromotionele acties en evenementen met maximale toegankelijkheid voor de ganse bevolking ongeacht leeftijd, afkomst, 
sociale status…  

Startdatum 2015 

Proceseigenaar Sonia Vanden Broeck (Afdelingshoofd Sportpromotie en Kenniscentrum Sport) 

Stand van Zaken 
Alle sportpromotionele acties en evenementen werden in het verleden steeds gelinkt aan één of meerdere doelstellingen uit de beleidsnota Sport. Deze 
acties en evenementen werden maximaal in samenwerking met de relevante Vlaamse sportactoren gerealiseerd.  

Planning 2015 
Naar aanleiding van de begrotingsbesprekingen 2015 werd een voorstel van sportpromotieprogramma 2015 ter goedkeuring aan de minister voorgelegd.   
Specifieke acties en evenementen voor de jeugd en gezinnen, ambtenaren, senioren, kansarmen, schoolgaande jeugd, gehandicapten,  … zullen in 
maximale samenwerking met de betrokken sportactoren georganiseerd worden. Om zoveel mogelijk mensen te bereiken en te overtuigen van het belang 
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van levenslang sporten, zowel vanuit sportief oogpunt als vanuit gezondheidsoogpunt zal in deze legislatuur een algemene sportpromotionele 
sensibiliseringscampagne gevoerd worden met een hierop afgestemd evenementenbeleid (zie  project 6.4.1.). Ook het sportpromotieprogramma wordt 
hierop afgestemd. 

Indicator* Streefwaarde 2015* 

Organisatie van de verschillende sportpromotionele initiatieven. Alle vooropgestelde acties/evenementen worden georganiseerd.  

Participatiegraad  Stijging van het deelnemersaantal t.o.v. 2014 

Tevredenheidonderzoek via bevraging van deelnemers, (mede)organisatoren, 
medewerkers. 

Positieve evaluatie 

Aantal VTE 20,55 VTE 

Rechtstreeks toewijsbare uitgaven HG0-1HFG2AS-WT_Werking en toelagen – Sport voor allen beleid 
2.062.000 euro 

 

PROCES 1.1.7 

Titel Ondersteunen van de gemeentelijke sportdiensten via de provinciale promotiediensten 

Omschrijving Via de provinciale Bloso-promotiediensten zal Bloso inzake sportaanbod, evenementen, communicatie, informatie en 
doelgroepenwerking de nodige kaders, modellen, producten en structuren aanleveren waarop lokale besturen zich kunnen enten 
bij de uitwerking van hun sportbeleid. Als basis hiervoor blijven de vier beleidsprioriteiten zoals bepaald in het decreet lokaal 
sportbeleid het inhoudelijke kader.  

Startdatum Continue dienstverlening 

Proceseigenaar Sonia Vanden Broeck (Afdelingshoofd Sportpromotie en Kenniscentrum Sport) 

Stand van Zaken 
De Bloso-promotiediensten hebben naast hun sportpromotionele opdracht ook een permanente opdracht van dienstverlening aan de provinciale en 
gemeentelijke sportdiensten, gemeentelijke sportraden en gangmakers. Deze dienstverlening bestaat o.m. uit de gratis sportverzekering, de 
lesgeverskredieten, prijzen en trofeeën, het uitlenen van sportmateriaal, adviesverstrekking,...  

Planning 2015 
Door de integratie van de sectorale subsidies aan gemeenten vanuit het decreet lokaal sportbeleid in het gemeentefonds vallen de geoormerkte middelen 
voor sport weg. Een aangepaste, ondersteunende rol is hierdoor aangewezen/noodzakelijk. 
Met vertegenwoordigers van de gemeentelijke sportdiensten zullen in het voorjaar 2015 rondetafel gesprekken georganiseerd worden om na te gaan hoe 
de onderlinge samenwerking ifv de nieuwe situatie, kan geoptimaliseerd worden. 
Nieuwe ondersteuningstools onder de vorm van ‘kant en klare pakketten’ zullen worden ontwikkeld en vrijblijvend ter beschikking worden gesteld. 

Indicator Streefwaarde 2015 

Provinciale rondetafel gesprekken 1 organisatie per provincie  

Aanbod van nieuwe ondersteuningstools Zijn ontwikkeld en worden aangeboden 
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Aantal VTE 16,65 VTE 

Rechtstreeks toewijsbare uitgaven Begrotingsartikel: HG0-1HFG2AS-LO_Lonen – Sport voor allen beleid 
291.000 euro 

 

PROCES 1.1.8 

Titel Het coördineren en aanbieden van een laagdrempelig anders georganiseerd sportaanbod via naschoolse sport in samenwerking met 
de Stichting Vlaamse Schoolsport en de lokale partners 

Omschrijving Het coördineren en aanbieden van een laagdrempelig anders georganiseerd sportaanbod via naschoolse sport in samenwerking met 
de Stichting Vlaamse Schoolsport en de lokale partners (scholen, sportdiensten, sportaanbieders).  

Startdatum 2009 

Proceseigenaar Sonia Vanden Broeck (Afdelingshoofd Sportpromotie en Kenniscentrum Sport) 

Stand van Zaken 
In heel Vlaanderen worden follo’s ingezet om een laagdrempelig sportaanbod uit te bouwen dat kinderen en jongeren stimuleert om een levenslang 
sportief engagement aan te gaan. Het concept ‘Brede School met Sportaanbod’ wordt uitgerold over heel Vlaanderen. Hiervoor werd stelselmatig een 
breed netwerk uitgebouwd waarin scholen, lokale overheden en lokale sportactoren een geïntegreerde sportieve leer- en leefomgeving vormen. Tussen 
SVS en Bloso werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten waarin de concrete doelstellingen en werkwijzen werden opgenomen voor o.a. de acties 
‘SNS-pas’ en ‘Sportsnack’. 

Planning 2015 
In nauwe samenwerking met SVS, zal Bloso het concept ‘Brede School met Sportaanbod’ verder uitrollen over heel Vlaanderen, verdeeld over 32 zones van 
9 à 10 gemeenten. Om dit te realiseren worden 32 Follo’s (gedetacheerde leerkrachten LO) ingezet. Er wordt een verdere harmonisering doorgevoerd van 
de werkwijze, de communicatie en de monitoring van ‘SNS-pas’ en ‘Sportsnack’, de twee belangrijkste acties van het concept “Brede School met 
Sportaanbod”.  Er worden initiatieven genomen om ook ‘Multimove’ in de scholen te introduceren en af te stemmen op de andere producten binnen een 
globale visie op jeugdsportbeleid. Ten behoeve van een optimale werking, worden maandelijks, onder leiding van de Bloso-inspecteurs en de SVS-
coördinatoren provinciale intervisiemomenten georganiseerd.  
Aan de Follo’s worden voldoende kansen geboden om hun kennis, vaardigheden en attitudes verder te ontwikkelen. 
Een nieuwe databank wordt ontwikkeld om de efficiëntie van inschrijvingen te optimaliseren en een juistere dataverwerking te kunnen doen (zie project 
1.1.5). 

Indicator Streefwaarde 2015 

De samenwerking tussen scholen, de lokale overheden en de lokale 
sportaanbieders wordt bevorderd door deelname aan overleg (door follo) en 
het contacteren van de lokale betrokken (sport)actoren. 

Minimum 1 lokaal overleg wordt georganiseerd of bijgewoond. 
Minstens 10% van de niet deelnemende scholen en sportverenigingen met 
jeugdwerking worden gecontacteerd. 

Er worden meer kwaliteitsvolle sportkansen in naschools verband 
aangeboden via een stijgend aantal SNS-projecten en Sportsnacks 

Er wordt jaarlijks per Follo een actieplan opgesteld, uitgevoerd, 
geëvalueerd en bijgestuurd 
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Vernieuwde databank Gerealiseerd 

Bijscholingen voor Follo’s Minimaal 1 georganiseerde bijscholing voor alle Follo’s 

Op provinciaal niveau worden regelmatig intervisiemomenten georganiseerd Minimaal 6 provinciaal georganiseerde intervisiemomenten 

Aantal VTE 3,25 VTE 

Rechtstreeks toewijsbare uitgaven Begrotingsartikel:  
HG0-1HFG2AS-WT_Werking en toelagen – Sport voor allen beleid 
HGO-1HFG2AS-IS_Interne stromen – Sport voor allen beleid 
1.022.000 euro 

 

PROCES 1.1.9 

Titel Strategische Structuur Seniorensport 

Omschrijving De Strategische Structuur Seniorensport is een platform voor kennisuitwisseling en adviesverlening tussen en voor de bovenlokale 
(sport)actoren en organisaties die werken met de beoogde doelgroep. Het belangrijkste doel van de Strategische Structuur 
Seniorensport is om met diverse partners werk te maken van een aanbod op maat waarbij zoveel mogelijk senioren gestimuleerd 
worden tot sporten en bewegen via een gedifferentieerde aanpak. 

Startdatum Maart 2012 

Proceseigenaar Sonia Vanden Broeck (Afdelingshoofd Sportpromotie en Kenniscentrum) 

Stand van Zaken 

De Strategische Structuur Seniorensport is samengesteld uit vertegenwoordigers van de seniorensportfederaties, VSF, ISB vzw, VUB, KULeuven, Vigez, 

departement CJSM en WVG. Bloso-KICS is trekker.  

De krachtlijnen uit het onderzoek ‘Krachtlijnen voor een vernieuwd sport- en beweegbeleid voor senioren in Vlaanderen’ (Theeboom en Delecluse, 2012) 

vormen de leidraad voor de werking van de Strategische Structuur Seniorensport: 

- Het realiseren van een optimale samenwerking tussen diverse relevante actoren in Vlaanderen in functie van levenslang sporten en bewegen voor 
senioren. 
In functie van deze krachtlijn werd de Strategische Structuur Seniorensport opgericht. 

- Het 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. 
In functie van deze krachtlijn werd binnen de werking van de Vlaamse Trainersschool een competentieprofiel opgemaakt voor de 
‘seniorensportlesgever’ en de ‘seniorensportbegeleider’. Aangezien het competentieprofiel ‘seniorensportlesgever’ grote gelijkenissen vertoont met 
het generiek competentieprofiel ‘Initiator’, werden de opleidingen ‘Initiator Dans voor senioren’ en ‘Initiator Gym voor senioren’ gescreend aan de 
hand van het competentieprofiel ‘Initiator’. Het profiel ‘seniorensportbegeleider’ moet in de toekomst leiden tot een nieuwe begeleidingsgerichte 
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opleiding.  
- Het realiseren van een gedifferentieerd aanbod in functie van levenslang sporten en bewegen voor senioren. 

Planning 2015 

De krachtlijnen worden in 2015 verder geconcretiseerd: 

- Op basis van het screeningsrapport worden de opleidingen ‘Initiator Dans voor senioren’ en ‘Initiator Gym voor senioren’ herwerkt.  
- De Strategische Structuur Seniorensport wil gebruik maken van good practices om het beleid en het werkveld te inspireren in het ontwikkelen van een 

gedifferentieerd aanbod. De Strategische Structuur Seniorensport onderzoekt of de ‘kadermethodieken’ (of operationele modellen) die momenteel 
gebruikt worden binnen Vigez, ook een kapstok kunnen zijn voor de sportsector.  

Indicator Streefwaarde 2015 

Overleg strategische structuur seniorensport Min. 2x/jaar 

Herwerking VTS-opleidingen Gestart  

Onderzoek kadermethodieken Gerealiseerd  

Aantal VTE Zit vervat in proces 6.2.2 Actieve rol als kennisbemiddelaar vervullen 

Rechtstreeks toewijsbare uitgaven / 

 
 
Projecten 
Hieronder volgt een overzicht van de projecten die ressorteren onder deze operationele doelstelling. 
 

PROJECT 1.1.1 

Titel Evaluatie van het decreet van 13 juli 2001 houdende de regeling van de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties, 
de koepelorganisatie en de organisatie voor de sportieve vrijetijdsbesteding 

Projectleider Sonia Vanden Broeck (Afdelingshoofd Subsidiëring) 

Omschrijving Het decreet sportfederaties wordt geëvalueerd met het oog op een verantwoorde rationalisatie van het Vlaamse sportlandschap 
i.f.v. meer performante, krachtdadige en efficiënte Vlaamse sportfederaties. 
Bijkomende doelstellingen zijn: het verbeteren van de kwaliteit van de sportclubs, het bevorderen van de inclusie van 
kansengroepen en het aandacht hebben voor innovatieve projecten 

Startdatum 2014 

Einddatum 2015 

Stand van Zaken 
In december 2012 werd een eerste evaluatie van het decreet van 13 juli 2001 door Bloso samen met de Vlaamse Sportfederatie (VSF) uitgevoerd, waarbij 
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per type sportfederatie een SWOT-analyse gemaakt werd. Deze evaluatie werd gevolgd door een breder overleg met de georganiseerde sportsector op het 
kabinet Sport in juni 2013. 
In december 2013 werd tijdens een Ronde Tafel met als thema ‘de Vlaamse sportfederatie in 2020’ gebrainstormd met de ruime sportsector over 9 
belangrijke thema’s voor de toekomst van de sportfederaties. 
Tot slot besliste de minister van Sport om 2 studieopdrachten uit te laten voeren in 2014 om over gefundeerde informatie en onafhankelijke 
beleidsaanbevelingen te beschikken in het kader van de aanpassing van het decreet van 13 juli 2001: 

 een outputanalyse van de Vlaamse sportfederaties om na te gaan in welke mate de middelen efficiënt worden ingezet, wat de effectiviteit van de 
verschillende sportfederaties is en wat het effect is op de leden/sportclubs. De firma Deloitte heeft deze onderzoeksopdracht in 2014 uitgevoerd 
waarbij ook concrete, onafhankelijke aanbevelingen gegeven worden betreffende mogelijke alternatieve subsidiesystemen en -criteria in een 
gerationaliseerd sportlandschap; 

 een internationale studie naar de organisatie en aansturing van sportfederaties. Prof. J. Scheerder (KULeuven) en Prof. A. Willem (UGent) hebben 
deze studie in 2014 met een gezamenlijk onderzoeksteam uitgevoerd in het kader van het Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek Sport waarbij 12 
landen (10 Europese en 2 niet-Europese landen) bestudeerd werden. 

De uiteindelijke verwerking van de resultaten van de 2 voormelde studies is gebuerd in januari 2015 waarbij het eindrapport van elke studie tegen eind 
januari 2015 werd opgeleverd door de betrokken opdrachtnemer. 

Planning 2015 
Oplevering eindrapporten van voormelde studies door Deloitte, respectievelijk Prof. J. Scheerder (KULeuven) en Prof. A. Willem (UGent) 

Indicator Streefwaarden 2015 

Eindrapport “outputanalyse van de Vlaamse sportfederaties” Oplevering van eindrapport “outputanalyse van de Vlaamse sportfederaties” 

Eindrapport “internationale studie naar de organisatie en aansturing van 
sportfederaties” 

Oplevering van eindrapport “internationale studie naar de organisatie en 
aansturing van sportfederaties” 

Mijlpalen 

Oplevering eindrapport tegen 25 januari 2015 

 

PROJECT 1.1.2 

Titel Herziening decreet van 13 juli 2001 houdende de regeling van de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties, de 
koepelorganisatie en de organisatie voor de sportieve vrijetijdsbesteding 

Projectleider Sonia Vanden Broeck (Afdelingshoofd Subsidiëring) 

Omschrijving Via het decreet op de sportfederaties subsidieert de Vlaamse overheid de Vlaamse georganiseerde sportsector voor het voeren van 
een kwalitatief sportbeleid. Uit de evaluaties van het huidige decreet (van kracht sinds 2002) is gebleken dat er nood is aan een 
grondige rationalisatie van het sportfederatielandschap waarbij (nog) meer ingezet moet worden op het verhogen van de kwaliteit 
van het sportaanbod. 
Op basis van de evaluaties en studies die de afgelopen 2 jaren zijn doorgevoerd met het oog op een herziening van het huidige 
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decreet sportfederaties, zal een visienota opgesteld worden waarin de krachtlijnen van het nieuwe decreet sportfederaties 
opgenomen zijn. 
Vervolgens zal een nieuw ontwerp van decreet sportfederaties inclusief uitvoeringsbesluit(en) opgesteld worden waarin de 
krachtlijnen vanuit de visienota verder uitgewerkt zullen worden. 
Het nieuwe decreet sportfederaties treedt idealiter op 1 januari 2017 (= begin volgende beleidsperiode 2017-2020 voor de Vlaamse 
sportfederaties) in werking. 

Startdatum 2015 

Einddatum 2016 

Stand van Zaken 
Met het oog op een herziening van het huidige decreet sportfederaties werden in de afgelopen jaren meerdere initiatieven genomen: 

- Evaluatie o.b.v. SWOT-analyse VSF – Bloso (december 2012); 
- Breed overleg kabinet Sport (juni 2013); 
- Ronde tafel ‘de Vlaamse sportfederatie in 2020’ (december 2013); 
- Ad hoc-studie ‘internationale studie naar de organisatie en aansturing van sportfederaties’ (eindrapport januari 2015) 
- Ad hoc-studie ‘outputanalyse van de Vlaamse sportfederaties’ (eindrapport januari 2015). 

Rekening houdend met de resultaten/aanbevelingen uit de voormelde evaluatie- en overlegmomenten zal het Bloso in overleg met het kabinet Sport een 
visienota ontwikkelen op basis waarvan het nieuwe ontwerp van decreet sportfederaties opgemaakt zal worden. 

Planning 2015 
In de loop van 2015 wordt vormgegeven aan deze visienota die de krachtlijnen uitzet voor het nieuwe decreet sportfederaties. Naast het vastleggen van de 
inhoudelijke contouren van het decreet, zal ook gestart worden met de voorbereidingen van alle nodige stappen (voorbereidende fase: 1ste principiële 
goedkeuring, inwinnen adviezen, principiële goedkeuring ontwerp decreet, definitieve goedkeuring decreet, en parlementaire fase: parlementaire 
behandeling en bekrachtiging van het definitieve decreet), rekening houdende met de vastgelegde wettelijke timing voor elk van deze stappen. 
Het nieuwe decreet zal in voege gaan op 1 januari 2017. 

Indicator Streefwaarden 2015 

Visienota Gerealiseerd 

Ontwerp van decreet Gerealiseerd 

Mijlpalen 

Zie planning 2015 
Tegen 1/1/2016 

- Het nieuwe decreet op de sportfederaties is tegen 1/1/2016 bekrachtigd door de Vlaamse Regering (= streefdatum) 
Voorjaar 2016:  

- de bijhorende uitvoeringsbesluiten kunnen opgemaakt worden  
- informeren  en begeleiden van de sportfederaties 
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- begeleiding van de sportfederaties bij de indiening van hun nieuwe beleidsplan 2017-2020 tegen 1 september 2016. 

 

PROJECT 1.1.3 

Titel Evaluatie en bijsturing van het decreet van 3 april 2009 houdende de toekenning van subsidies voor de uitbouw, de coördinatie en 
de promotie van het sportaanbod van de studentenvoorzieningen van de Vlaamse universiteiten en hogescholen en de erkenning 
en subsidiëring van een overkoepelende studentensportvereniging. 

Projectleider Sonia Vanden Broeck (Afdelingshoofd Subsidiëring) 

Omschrijving Het decreet m.b.t. sport in het hoger onderwijs wordt geëvalueerd met het oog op een bijsturing. 

Startdatum 2016 

Einddatum 2016 

Stand van Zaken 
In de beleidsnota Sport 2014-2019 is vermeld dat het decreet Sport in het Hoger Onderwijs tijdens de vorige legislatuur op zijn eigen budgettaire limieten 
botste. Tijdens het laatste jaar van de lopende beleidsperiode 2013-2016 zal in nauw overleg met de sector het decreet dan ook geëvalueerd worden op 
haar efficiëntie en effectiviteit. 

Planning 2015 
De evaluatie van het decreet Sport in het Hoger zal niet vóór 2016 plaatsvinden. 

Indicator Streefwaarden 2015 

Evaluatie van het decreet Sport in het Hoger Onderwijs Niet van toepassing in 2015 

Mijlpalen 

Niet van toepassing in 2015 

 

PROJECT 1.1.4 

Titel Afslanking van de provincies inzake de persoonsgebonden bevoegdheid Sport  

Projectleider Sonia Vanden Broeck (Afdelingshoofd Subsidiëring) 

Omschrijving Er zal vooreerst een inventarisatie gebeuren van alle taken en bevoegdheden sport van de provincies, daarna zal er in het kader van 
het niet meer uitoefenen van persoonsgebonden bevoegdheden een toewijzing gebeuren aan een andere overheid (gemeenten of 
Vlaamse overheid). Tenslotte worden er concrete transitietrajecten voor de sportinitiatieven uitgewerkt waarbij de effectieve 
overdracht van de bevoegdheid zowel op de juridische aspecten als op vlak van personeel uitgeklaard worden 

Startdatum 2015 

Einddatum 2016 

Stand van Zaken 
Onder de begeleiding van het projectteam van Binnenlands Bestuur werden volgende afspraken gemaakt: 
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Gedetailleerd in kaart brengen van welke bevoegdheden de provincies nu uitvoeren zowel inzake persoonsgebonden als gebiedsgebonden initiatieven 
(timing 30/01/2015). Het opvolgen van deze inventarisatie ligt bij parallel samengestelde sectorale werkgroepen die aangestuurd worden door de 
functioneel bevoegde minister. 

Planning 2015 
- Bij opmaak van de inventarisatie zal de grijze zone (niet duidelijk wiens bevoegdheid) in kaart gebracht worden en dan gradueel steeds verkleind 

worden op basis van juridische en bestuurlijke toetsing (eerste maanden van 2015).  
- Het ontvangende bestuur zal tevens alle rechten en plichten dienen over te nemen, hierbij dient dus rekening gehouden te worden met de 

draagkracht van de gemeenten. 
- Nadien zal de overdracht van het personeel geregeld worden (tegen einde 2015). 
- Tenslotte wordt de regeling van overdracht van patrimonium uitgewerkt. 

Indicator Streefwaarden 2015 

Persoonsgebonden initiatieven oplijsten Volledige inventaris sportinitiatieven die persoongebonden zijn 

Mijlpalen 

Streefdatum is dat alle bevoegdheden sport tegen 30/06/2015 aan het nieuwe beleidsniveau toegekend zijn. 
Transversale communicatie door de Vlaamse overheid om onrust te voorkomen bij de verschillende betrokken beleidsdomeinen. 

 

PROJECT 1.1.5 

Titel Nieuwe databank SNS 

Projectleider Sonia Vanden Broeck (Afdelingshoofd Sportpromotie en Kenniscentrum Sport) 

Omschrijving Totaal vernieuwde databank SNS: online registratie van SNS-passen met ontwikkeling van diverse nieuwe 
inschrijvingsmogelijkheden, koppeling aan betalingen via OGM nummers (overschrijving met gestructureerde mededeling), 
verwerking van inschrijvingen per zone / regio SNS, onmiddellijk afdrukken van passen door gemachtigde gebruikers 

Startdatum 1 september 2015 

Einddatum In functie van evolutie SNS-pas voor secundair onderwijs 

Stand van Zaken 
De online inschrijvingstool is momenteel enkel bruikbaar voor individuele inschrijvingen en dient geoptimaliseerd te worden. Deze inschrijvingen worden 
geïmporteerd in de accesdatabank van de Follo (per SNS-zone) waaraan vervolgens de aparte betalingsmodule (Excel) wordt gekoppeld. Daarnaast geven 
de Follo’s rechtstreeks individuele inschrijvingen in acces in, alsook inschrijvingslijsten voor SNS-passen vanuit de scholen. Via allerlei omwegen worden 
deze gegevens teruggekoppeld naar één databank, (inclusief ‘vervuilde’ data). Door het uitbreiden van de SNS-zones en de hieraan gekoppelde pasjes 
dringt een nieuw systeem zich op. 

Planning 2015 
Ontwikkelen van nieuwe databank, waarbij alle inschrijvingen gebeuren via één centrale databank en via één inschrijvingstool. Naast de individuele 
deelnemers krijgen de scholen en infopunten een aparte specifieke machtiging om rechtstreeks groepen van leerlingen in te schrijven. De betaling wordt 
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rechtstreeks gekoppeld waardoor pasjes ter plaatse door de gemachtigde gebruikers geprint kunnen worden. Alle gegevens komen rechtstreeks in één 
databank en zitten niet meer versnipperd over de 32 zones. Dit is duidelijker en correcter wat betreft monitoring. 

Indicator Streefwaarden 2015 

Ontwikkelen nieuwe databank  September 2014 – juni 2015 

Online zetten van nieuwe databank eind augustus 2015 

Mijlpalen 

Jan-feb 2015: Overleg en productontwikkeling  
Maart 2015: Toelichting en test nieuwe databank (online inschrijving )  

Operationeel: september 2015 

 

PROJECT 1.1.6 

Titel Een sportaanbod op maat van de beroepsactieve bevolking 

Projectleider Sonia Vanden Broeck (Afdelingshoofd Sportpromotie en Kenniscentrum Sport) 

Omschrijving Ingaan op de vraag vanuit de beroepsactieve bevolking naar een kwalitatief en een aangepast sportaanbod op maat.  

Startdatum 2015 

Einddatum 2019 

Stand van Zaken 
Er is nog geen gestructureerd overleg tussen Bloso en de bedrijfssector. 

Planning 2015 
Sportpromotionele acties die opgezet worden voor deze doelgroep vormen een belangrijk onderdeel van de nieuwe sportpromotionele 
sensibiliseringscampagne voor Vlaanderen (zie project 6.4.1). De bestaande sportpromotionele acties zullen waar mogelijk aangepast worden aan de noden 
van de beroepsactieve bevolking. 
Met diverse partners binnen de bedrijfssector wordt er op zoek gegaan naar potentiële samenwerkingsverbanden, ten einde een draagvlak te creëren voor 
een kwalitatief en aangepast sportaanbod binnen de werkcontext. 
In een eerste fase wordt in overleg met de betrokken partners gepeild naar de behoeften/noden van de werknemers, de doelgroep wordt in kaart gebracht 
aan de hand van een (digitale) bevraging. Deze bevraging peilt naar het beweeg- en sportgedrag van de werknemer, de motivatie en beweegredenen om te 
bewegen en te sporten, wensen over de invulling van het sport- en beweegprogramma en de mate van interesse om mee te doen. 
Op basis van de bevraging kunnen programma’s worden uitgewerkt om het activiteitsniveau van de werknemer te verhogen en het sedentair gedrag te 
verminderen. 

Indicator Streefwaarden 2015 

Overleg tussen Bloso en de bedrijfswereld om de beroepsactieve bevolking 
te stimuleren om te sporten en te bewegen is opgestart. 

 

Een bevraging organiseren i.s.m. de betrokken actoren. De bevraging is opgemaakt. 
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Mijlpalen  

Tegen juni 2015 is een eerste overleg gerealiseerd. 
Tegen november 2015 is de bevraging opgemaakt. 

 

OPERATIONELE DOELSTELLING 1.3  

Titel Vergroten van de sociale inclusie in de sport  

Verantwoordelijke Philippe Paquay (Administrateur-generaal Bloso) 
Christine Claus (Secretaris-generaal Departement CJSM) 

 
Processen 
Hieronder volgt een overzicht van de processen die ressorteren onder deze operationele doelstelling 
 

PROCES 1.3.1  

Titel Strategische Structuur Armoede 

Omschrijving De Strategische Structuur Armoede is een platform voor kennisuitwisseling en adviesverlening tussen en voor de bovenlokale 
(sport)actoren en organisaties die werken met de beoogde doelgroep. De Strategische Structuur fungeert met andere woorden als 
lerend netwerk voor de deelnemende organisaties. Het belangrijkste doel van de Strategische Structuur Armoede is om met diverse 
partners een gemeenschappelijke visie en strategie te formuleren om meer mensen in armoede kansen tot sportparticipatie te 
bieden. 

Startdatum November 2013 

Proceseigenaar Sonia Vanden Broeck (Afdelingshoofd Sportpromotie en Kenniscentrum Sport) 

Stand van Zaken 
De Strategische Structuur Armoede is samengesteld uit vertegenwoordigers van kabinet Sport, departement CJSM, Demos, Netwerk Tegen Armoede, ISB 
vzw, VSF, Belgian Homeless Cup, VVSG, KULeuven, VGC. Bloso-KICS is trekker.  
Om te komen tot een gemeenschappelijke visie en strategie werd een conceptnota opgemaakt waarin wordt stil gestaan bij de meest relevante 
armoedecijfers en de resultaten van voorbije en huidige initiatieven inzake sport en armoede. Op basis van deze gegevens heeft de Strategische Structuur 
Armoede 4 werklijnen bepaald: 

- Lokaal sociaal sportbeleid 
- De sociale sportclub 
- Competentie-ontwikkeling 
- Laagdrempelig (school)sportaanbod 

Daarnaast bewaakt de Strategische Structuur Armoede de afstemming met het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding (VAPA) en de uitvoering van de 
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actiefiches m.b.t. sport.  

Planning 2015 
In 2015 worden de 4 werklijnen verder geconcretiseerd: 

- Lokaal sociaal sportbeleid: dit item wordt als vast agendapunt geagendeerd. Elke lid van de Strategische Structuur Armoede signaleert evoluties en 
tendenzen die zij waarnemen op het terrein, zeker naar aanleiding van de huidige bestuurlijke veranderingen (provincies, opheffing decreet lokaal 
sportbeleid). 

- De sociale sportclub: VSF en Bloso-KICS werken de Dynamobrochure ‘De sociale sportclub’ uit. 
- Competentie-ontwikkeling: in opdracht van de Strategische Structuur Armoede werken Demos, Netwerk Tegen Armoede, ISB vzw, en VSF de 

vorming ‘Sport en armoede’ uit. Hiervoor ontvangt het Netwerk Tegen Armoede een projectsubsidie via het departement CJSM. De vorming wordt 
georganiseerd in februari 2015. Na grondige evaluatie wordt een verderzetting van de vorming bekeken. 

- Laagdrempelig (school)sportaanbod: er wordt gestreefd naar een samenwerking tussen Uitpas en SNS-pas.  

Indicator Streefwaarde 2015 

Overleg strategische structuur armoede Min. 2x/jaar 

Dynamobrochure ‘De sociale sportclub’ De Dynamobrochure is gerealiseerd 

Vorming Sport en armoede De vorming is gerealiseerd + Aantal deelnemers 

Aantal VTE Zit vervat in proces 6.2.2 Actieve rol als kennisbemiddelaar vervullen 

Rechtstreeks toewijsbare uitgaven  

 
 

OPERATIONELE DOELSTELLING 1.6  

Titel Faciliteren van niet- of licht georganiseerde sportbeoefening 

Verantwoordelijke Philippe Paquay (Administrateur-generaal Bloso) 

 
Processen 
Hieronder volgt een overzicht van de processen die ressorteren onder deze operationele doelstelling. 
 

PROCES 1.6.1  

Titel Het promoten van niet-georganiseerde sport via het faciliteren van laagdrempelige infrastructuur  

Omschrijving Naast het sporten in clubverband, sport een groeiend aantal mensen op individuele basis of met vrienden. Deze verandering in 
sportgedrag vraagt van de overheid een aangepast antwoord. Sportmogelijkheden creëren waarbij zelforganisatie, tijdsautonomie 
en flexibele vormen van ontmoeting centraal staan, vormen hierbij belangrijke sleutels. 

Startdatum Continu 

Proceseigenaar Sonia Vanden Broeck (Afdelingshoofd Sportpromotie en Kenniscentrum Sport) 
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Stand van Zaken 
De niet- of anders georganiseerde sport wordt ook gefaciliteerd via een uitnodigende infrastructuur in de nabije omgeving van de gebruiker. De laatste 
jaren werd sterk ingezet op de aanleg van laagdrempelige sportinfrastructuur zoals mountainbikeparcours, Finse pistes, loopomlopen en fit-o-meters.  

Planning 2015 
Via aangepaste informatie en communicatie zorgen we voor een maximale promotie en toeleiding van niet- of andersgeorganiseerde en individuele 
sporters naar deze laagdrempelige sportinfrastructuren. Samen met de minister van Toerisme, bekijken we hoe vormen van laagdrempelige 
sportinfrastructuur kunnen bijdragen aan het toerisme in Vlaanderen o.a. door de ontwikkeling van eenvormig bewegwijzerde kano, kajak of peddelroutes 
(zie projectfiche). 

Indicator Streefwaarde 2015 

Realisatie van bewegwijzerde loop- trim- en joggingpaden in samenwerking 
met de lokale overheden 

2 extra omlopen per provincie  

Bestaande MTB-routes worden via netwerken met elkaar verbonden Realisatie van 3 netwerken op Vlaams niveau 

Het Fit-o-Meter concept wordt vernieuwd en gepromoot Promotie en uitwerking specifieke oefenstof wordt gerealiseerd 

Systematische opvolging, controle en onderhoud van bestaande routes via 
meter en peter systeem 

Om de 2 jaar worden alle bestaande routes gecontroleerd. 

Realisatie eenvormig bewegwijzerde kano-, kajak- of peddelroutes 2 Vlaamse projecten  

Aantal VTE 3,65 VTE 

Rechtstreeks toewijsbare uitgaven Begrotingsartikel: HG0-1HFG2AS-WT_Werking en toelagen – Sport voor allen beleid 
175.000 euro 

 

PROCES 1.6.2 

Titel Organiseren van sportkampen, sportklassen & andere sportpromotionele activiteiten in de Bloso-centra 

Omschrijving Organiseren van sportkampen, sportklassen & andere sportpromotionele activiteiten in de Bloso-centra 

Startdatum Continu 

Proceseigenaar Peter Janssens (Afdelingshoofd Bloso-centra) 

Stand van Zaken 
Het plannen, coördineren en organiseren van de Bloso-sportkampen in de Bloso-centra tijdens de vakantieperiodes. 
De programmatie van de sportkampen wordt opgemaakt rekening houdend met de beschikbare sport- en verblijfsinfrastructuur, de aanvragen van stages 
door federaties en clubs, de beschikbaarheid van het nodige sportmateriaal, de sporttechnische mogelijkheden van het betreffende Bloso-centrum en de 
resultaten van de voorbije jaren.  
Nieuwe en trendgevoelige sporten worden in een eerste fase in beperkte mate uitgetest om hun potentieel te kunnen inschatten om ze, in een latere fase, 
verder te kunnen ontplooien.  
Van de 1.123 geprogrammeerde Bloso-sportkampen in 2014 werden er in het totaal 1.096 georganiseerd. Er waren 10.188 plaatsen. Met in het totaal 9.524 



 
25 

deelnemers (7.612 in internaat en 1.912 in externaat) bedroeg het bezettingspercentage 93,5 %.  
Voorrang wordt gegeven aan internaatskampen met het oog op een zo hoog mogelijke bezettingsgraad van de verblijfsaccommodatie. Externaatskampen 
worden als aanvullend beschouwd aan de internaatskampen.  
Het absoluut aantal deelnemers steeg in 2014 met 275 deelnemers maar omdat ook de maximum capaciteit met 326 eenheden steeg bleef de 
bezettingsgraad nagenoeg onveranderd. ( 93.8 % in 2013 - 93.5 % in 2014)  
Avonturenkampen, zeilen en paardrijden blijven het grootst aantal deelnemers aantrekken. De krokusvakantie en in mindere mate de paasvakantie blijven 
aandachtspunten naar bezettingsgraad.  
Niet alle centra zijn al klaar met de verwerking van de evaluatieformulieren.   
Van 3.227 deelnemers zijn de resultaten bekend (34% van het totaal aantal deelnemers).  Uit dit representatief staal blijkt dat 36% van de deelnemers onze 
kampen een totaalscore geeft van uitstekend, 51% vindt de kampen zeer goed en 12.6% oordeelt goed.  
Bloso-sportkampen 2014 stonden voor 98.6% onder leiding van gekwalificeerde lesgevers (minstens niveau I - initiators of geassimileerden).  
 
Het consolideren van het aantal kansarmen in de Bloso-sportkampen door het bestendigen van een gerichte sociale politiek 
Sinds 2009 wordt in de Bloso-sportkampen een gediversifieerde prijzenpolitiek voor kansarmen toegepast door het toekennen van een korting van 50% 
voor leden van een gezin met een beperkt jaarlijks gezamenlijk belastbaar inkomen en voor leden van een gezin dat financiële steun geniet via een OCMW 
of CAW.  
Eind 2013 werd er hiervoor een samenwerkingsakkoord afgesloten met het Steunpunt Vakantieparticipatie van Toerisme Vlaanderen.  
Deze samenwerking is tweeërlei: 
- een promotioneel luik om het aanbod kenbaar te maken aan deze doelgroep. Het aanbod van de Bloso-sportkampen 2014 werd op die manier aan 1.300 
sociale organisaties door het Steunpunt bekend gemaakt 
- een arbitrair luik waarbij het Steunpunt onderzoekt in hoeverre de kandidaat-deelnemers in aanmerking komen om van de korting van 50% te kunnen 
genieten m.a.w. aan de voorwaarden als kansarm voldoen. Het Steunpunt baseert zich daarbij op de Europese normen voor het bepalen van de 
armoedegrens.  
Bloso bleef de bestaande korting van 50% hanteren maar door tussenkomst van het Vrijetijdsparticipatiefonds werd er nog een extra korting van 30% 
voorzien wat resulteert in een totaalkorting van 80% voor de deelnemer. Het Bloso recupereerde de extra 30 % korting via het Fonds Vrijetijdsparticipatie. 
In 2014 maakten 376 kinderen gebruik van de 80% korting aan de Bloso-sportkampen wat neerkomt op 3,9 % van het totaal aantal deelnemers dat kan 
genieten van de extra ondersteuning voor kansarme gezinnen. Daarnaast waren er 3.472 deelnemers uit een gezin met minimaal 3 kinderen ten laste (15% 
korting) en waren er 121 deelnemers die een korting genoten van 50% als persoon met beperking.  
Dit betekent dat globaal 3.969 kinderen of 41,6% van het totaal aantal deelnemers van een korting konden genieten. 
 
Het plannen, coördineren en organiseren van sportklassen in de Bloso-centra tijdens het schooljaar, in samenwerking met de koepelorganisaties (VOK, SOK-
Gepos en GO!). 
In het schooljaar 2013-2014 organiseerden 395 scholen met in het totaal 17.969 leerlingen een sportklas in een Bloso-centrum. De exacte berekening van 



 
26 

het aantal leerlingen uit kansarme gezinnen kan op dit moment nog niet gebeuren. In maart zullen we beschikken over de exacte cijfers. 
 
Het plannen, coördineren en organiseren van andere Bloso-organisaties, waaronder sportlessen en weekendarrangementen. 
In 2014 werden in 6 Bloso-centra sportlessen georganiseerd, vnl. in de sporttakken ruitersport, ijsschaatsen en zwemmen. In totaal volgden ongeveer 3.300 
deelnemers een Bloso-sportles.  
In 2014 werden in 9 Bloso-centra diverse weekendarrangementen om te fietsen georganiseerd. In 2014 waren er 1.583 deelnemers, dit zijn er 44 meer dan 
in 2013. Een stijging die zich jaarlijks verder zet.  

Planning 2015 
Het plannen, coördineren en organiseren van de Bloso–sportkampen in de Bloso–centra tijdens de vakantieperiodes. 
- Bloso programmeert in 2015 in het totaal 1.063 sportkampen: 627 in internaat en 436 in externaat. Tijdens de zomermaanden 2015 kunnen, anders dan 

in 2014, geen 9 weken sportkampen worden georganiseerd. Aangezien de zomervakantie officieel pas op woensdag 1 juli van start gaat, beschikken we 
in 2015 slechts over 8 volwaardige weken. Om die eerste halve week toch niet helemaal te laten verloren gaan, organiseren we in een aantal centra 
mini-sportkampen (1-3 juli). Deze kampen worden gepromoot als ‘opfrisser’ of eerste gewenning voor de allerjongsten maar er kunnen uiteraard geen 
sporttechnische brevetten uitgereikt worden.  

- Nieuw in 2015 is de samenwerking tussen Bloso-centrum Genk en de diabetesliga in het aanbieden van sportkampen. Bloso zorgt voor de 
sporttechnische omkadering en de Diabetes Liga voor de medische begeleiding. Gedurende de sportweek is een diabeteseducator aanwezig en is een 
arts telefonisch stand-by. Deze sportkampen worden aangeboden tijdens de eerste week van het paasverlof ( 6-10 april). De diabetesliga voert de 
communicatie naar zijn leden. Leden kunnen zich voor de reguliere inschrijvingen laten registreren. De resterende vacante plaatsen worden nadien voor 
iedereen opengesteld.  

- De tarieven van de Bloso-sportkampen 2015 zijn met 5% verhoogd. 
De brochure ‘Bloso-sportkampen 2015’ werd verstuurd op maandag 19 januari.  
We zullen opnieuw aan de hand van een vragenlijst de tevredenheid bij de deelnemers aan de sportkampen onderzoeken. 
Het blijft de bedoeling om enkel beroep te doen op gekwalificeerde lesgevers. De VTS-gediplomeerde initiators van 2014 worden bij het verschijnen van 
de brochure ‘Bloso-sportkampen 2015’ geïnformeerd over lesgeven in de Bloso-sportkampen. 

- In 2015 zullen we binnen een werkgroep de toegekende kortingen en het opvragen van de kortingsbewijzen herevalueren en indien opportuun een 
nieuw voorstel uitwerken, dat we daarna kunnen implementeren vanaf 2016. 

 
Het consolideren van het aantal kansarmen in de Bloso-sportkampen door het bestendigen van een gerichte sociale politiek 
- De kortingen blijven behouden:  

o 15% voor leden van een gezin met minstens 3 kinderen ten laste.  
o 50% voor kinderen uit kansarme gezinnen, mindervalide deelnemers. 

- De samenwerking met het Steunpunt Vakantieparticipatie van Toerisme Vlaanderen blijft bestaan, de samenwerking met het participatiefonds werd 
niet meer hernieuwd. Het fonds kon geen garantie bieden over voldoende financiële middelen te beschikken om de korting gedurende het hele jaar te 
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kunnen uitbetalen. De korting voor kansarmen wordt daardoor teruggebracht tot 50% (bijdrage Bloso). 
 
Het plannen, coördineren en organiseren van sportklassen in de Bloso-centra tijdens het schooljaar, in samenwerking met de koepelorganisaties (VOK, SOK-
Gepos en GO!). 
Door het wegvallen van de Bloso-sportkaart en de erbij horende 10% korting op 1 september 2014, werd met de koepels overeengekomen om de tarieven 
voor het schooljaar 2014-2015 en 2015-2016 niet te verhogen. De korting van 50% voor leerlingen die een studietoelage genieten blijft behouden. 
Streefdoel blijft een deelname van minimum 17.000 leerlingen. 

Indicator Streefwaarde 2015 

Het tevredenheidsonderzoek bij de deelnemers v/d sportkampen. 
 

80% van de deelnemers geeft een tevredenheidsscore van minimum 
“goed” 

Timing: de programmering en de prijszetting van de sportkampen moeten 
tijdig klaar zijn zodat de promotie tijdig kan starten 

De brochure is beschikbaar uiterlijk eind januari 2014 

Het percentage gekwalificeerde lesgevers in de Bloso-sportkampen Alle aangestelde lesgevers in de Bloso-sportkampen beschikken over een 
sport-pedagogische kwalificatie. 

De bezettingsgraad per Bloso-centrum tijdens de schoolvakanties Een bezetting van 95%, d.w.z. 9.600 deelnemers voor zover de 
overnachtingsaccommodatie niet door andere gebruikers (sportfederaties, 
sportclubs, belangrijke wedstrijden en evenementen…) werd gereserveerd 
en uitgaande van een programma van 9 weken in de zomervakantie 

Meten van de aanwezigheid van kansarmen in de Bloso-sportkampen.  Een deelname van minimum 2% kinderen uit een kansarm gezin 

Het aantal leerlingen en scholen die deelnemen aan de sportklassen tijdens 
een schooljaar 

Een globale deelname van minimum 17.000 leerlingen 
 

Het aantal kansarmen dat deelnemen aan de sportklassen tijdens een 
schooljaar 

Minimum 5% van het totaal aantal deelnemers aan de sportklassen zijn 
kansarm (genieten een studiebeurs) 

Het aanbieden van sportlessen in minstens de helft van de Bloso-centra In 7 Bloso-centra worden sportlessen georganiseerd 

Het aantal deelnemers dat een sportles volgt in een Bloso-centrum In totaal minstens 3.000 deelnemers 

Het organiseren van weekendarrangementen in de Bloso-centra  In 10 Bloso-centra worden weekendarrangementen georganiseerd 

Het aantal deelnemers aan de weekendarrangementen In totaal minstens 1.500 deelnemers 

Aantal VTE 70 VTE 

Rechtstreeks toewijsbare uitgaven Begrotingsartikels: 
- HG0-1HFG2AS-WT_Werking en toelagen – Sport voor allen beleid 
- HG0-1HFG2AS-LO_Lonen – Sport voor allen beleid 
3.146.570 euro  
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PROCES 1.6.3 

Titel Bloso-infrastructuur openstellen voor organisaties derden, sportclubs en individuele sporters 

Omschrijving Planning, logistieke ondersteuning, sporttechnische begeleiding en openstellen infrastructuur van de Bloso-centra 

Startdatum Niet van toepassing 

Proceseigenaar Peter Janssens (Afdelingshoofd Bloso-centra) 

Stand van Zaken 
De 13 Bloso-centra hebben voornamelijk een bovenlokale opdracht. Sommige Bloso-centra zijn ook internationaal gekend als topsportcentrum. In eerste 
instantie zijn de Bloso-centra uitgebouwd om de sportparticipatie van de Vlaamse jeugd te verhogen door de organisatie van sportkampen en sportklassen. 
De bij het Bloso geregistreerde elitesporters, beloftevolle jongeren en geïdentificeerde topsporttalenten, sportfederaties en sportclubs verkiezen steeds 
meer de Bloso-centra voor de organisatie van hun trainingen en stages. Uiteraard staan de Bloso-centra ook ter beschikking voor de VTS-cursussen en 
evenementen van de afdeling Sportpromotie en Kenniscentrum Sport. Aanvullend kunnen ook lokale sportclubs en individuele sporters in de Bloso-centra 
terecht.  
Als streefwaarde werd hier een bezetting van minimum 3.000.000 manuren naar voor geschoven. Manuren zijn het totaal aantal uren dat alle deelnemers 
samen hebben gesport in de Bloso-centra.  
De exacte cijfers hiervan zijn pas in maart gekend. Het totaal aantal manuren is uiteraard onderhevig aan de beschikbare verblijfs- en sportinfrastructuur. 

Planning 2015 
Pas vanaf 2016, na de evaluatie van de Bloso-centra (project), zullen eventueel indicatoren over de bezetting worden bepaald met een opdeling 
lokaal/bovenlokaal gebruik.  

Indicator Streefwaarde 2015 

Optimale bezetting van de sportinfrastructuur Een bezetting van minimum 3.000.000 manuren.  

Aantal VTE 99,2 VTE + 218,3 VTE voor de exploitatie v/d centra en coördinatie op het hoofdbestuur. 

Rechtstreeks toewijsbare uitgaven HG0-1HFG2AS-WT_Werking en toelagen – Sport voor allen beleid 
821.430 euro + 4.167.000 euro voor facilitaire uitgaven 

 
 
Projecten 
Hieronder volgt een overzicht van de projecten die ressorteren onder deze operationele doelstelling. 
 

PROJECT 1.6.1 

Titel Proefproject realisatie eenvormig bewegwijzerde kano-, kajak- of peddelroutes 

Projectleider Sonia Vanden Broeck (Afdelingshoofd Sportpromotie en Kenniscentrum Sport) 

Omschrijving Naar analogie van de Vlaamse mountainbikeroutes en Vlaamse loopomlopen wordt een proefproject opgezet ter realisatie van 
eenvormig bewegwijzerde kano-, kajak- of peddelroutes.   
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Startdatum 2015 

Einddatum - 

Stand van Zaken 
Momenteel zijn er in Vlaanderen 150 permanente mountainbikeroutes en 14 netwerken, 41 loopomlopen en 95 fit-o-meter parcours. Dit zijn initiatieven 
die inzetten op het faciliteren van niet- of licht georganiseerd sporten in een natuurlijke leefomgeving via een uitnodigende infrastructuur. 
Er zijn nog geen eenvormig bewegwijzerde kano-, kajak- of peddelroutes. 

Planning 2015 
Om het huidige gamma aan (natuur)sportmogelijkheden uit te breiden zal worden ingezet op de ontwikkeling van kano- en kajakroutes ten einde ook deze 
routes toegankelijker te maken voor de recreatieve sportbeoefenaar. 
Er wordt met Toerisme Vlaanderen bekeken hoe deze routes ook kunnen bijdragen aan het toerisme. 
Naast Toerisme Vlaanderen wordt er ook samen gewerkt met de Vlaamse Milieumaatschappij, de provincies en de kano- en kajakfederatie. 
Er wordt gezocht naar een uniform kader: infopanelen, bewegwijzering, opmaak van een convenant, ten einde de kano- en kajakroutes toegankelijker te 
maken. Daarnaast wordt de bestaande infrastructuur: steigers, trappen, ladders, ... heraangelegd of vernieuwd. 

Indicator Streefwaarden 2015 

Overleg tussen VMM, de betrokken provincies, de betrokken gemeenten, de 
kano- en kajakfederatie en Bloso om een aantal proefprojecten uit te 
werken 

Minimum 4 x overleg is gerealiseerd. 

Een uniform kader voor infopanelen, bewegwijzering, convenant wordt 
opgemaakt. 

Ontwerpen voor infopaneel, bewegwijzering zijn opgemaakt en gerealiseerd 
voor de Demer en de Dijle; 
Het convenant voor de Dijle is door alle partijen ondertekend. 

De bouwaanvraag voor (her)aanleg van de steigers, trappen/ladders op de 
Demer en de Dijle wordt ingediend. De bestekken worden opgemaakt. 

De (her)aanleg van de steigers, trappen/ladders is gerealiseerd. 

Mijlpalen  

In het najaar 2015 zijn twee proefprojecten (de Demer en de Dijle) operationeel. 

In het voorjaar 2016 is een derde proefproject (de Nete) operationeel. 

Vanaf najaar 2016 uitrol over Vlaanderen 
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STRATEGISCHE DOELSTELLING 2 

Titel:  Optimaliseren van het aanbod aan sportinfrastructuur 

Verantwoordelijke: Philippe Paquay (Administrateur-generaal Bloso) 
Christine Claus (Secretaris-generaal Departement CJSM) 

 

OPERATIONELE DOELSTELLING 2.1  

Titel Uitwerken van een planmatig en duurzaam sportinfrastructuurbeleid  

Verantwoordelijke Philippe Paquay (Administrateur-generaal Bloso) 
Christine Claus (Secretaris-generaal Departement CJSM) 

 
Projecten 
Hieronder volgt een overzicht van de projecten die ressorteren onder deze operationele doelstelling. 
 

PROJECT 2.1.1 

Titel Opstellen van een globaal sportinfrastructuurplan (zgn ‘globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen’) met focus op bovenlokale 
sportinfrastructuur 

Projectleider Michel Van Espen (Afdelingshoofd Infrastructuur) 

Omschrijving Vertrekkend van een actuele inventaris van bestaande sportinfrastructuur en van een gedegen kennis van de specifieke noden van 
de sector, zal een behoeftestudie worden opgesteld. Op basis hiervan zal een lange termijnvisie en meerjarenplanning worden 
uitgewerkt inzake bovenlokale en lokale sportinfrastructuur  en topsportinfrastructuur 

Startdatum Januari 2015 

Einddatum Juni 2017 

Stand van Zaken 
Oprichting van een werkgroep Bloso-departement-kabinet én overleg met alle betrokken actoren (VSF, ISB, Vlaamse Sportraad, provinciebesturen) ten 
einde een concrete aanpak op te stellen 

Planning 2015 
- omschrijving van het begrip “bovenlokale sportinfrastructuur” 
- opstelling, verspreiding en verwerking (voor wat betreft de bovenlokale sportinfrastructuur) van een vragenlijst naar lokale besturen (en eventueel naar 
andere representatieve sportactoren) 

Indicator Streefwaarden 2015 

Afronding van de behoeftestudie voor bovenlokale sportinfrastructuur Het in december afleveren van de behoeftestudie voor bovenlokale 
sportinfrastructuur 

Mijlpalen 
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- omschrijving van “bovenlokale sportinfrastructuur” 

- opmaak en verspreiden van vragenlijst aan lokale besturen en andere representatieve sportactoren 

- verwerking van vragenlijst 

 
 

OPERATIONELE DOELSTELLING 2.2  

Titel Verdere inhaalbeweging m.b.t. sportinfrastructuur met focus op zwembaden  

Verantwoordelijke Philippe Paquay (Administrateur-generaal Bloso) 
Christine Claus (Secretaris-generaal Departement CJSM) 

 
Projecten 
Hieronder volgt een overzicht van de projecten die ressorteren onder deze operationele doelstelling. 
 

PROJECT 2.2.1 

Titel Opmaken van een decretaal kader voor de subsidiëring van sportinfrastructuur in Vlaanderen 

Projectleider Michel Van Espen (Afdelingshoofd Infrastructuur) 

Omschrijving Opmaken van een decretaal kader dat de basis zal vormen voor de subsidiëring van sportinfrastructuur in Vlaanderen 

Startdatum Februari 2015 

Einddatum Juni 2016 

Stand van Zaken 
Oprichting van een werkgroep Bloso-departement-kabinet 
Onderzoek + inventarisatie van verschillende subsidiëringsstelsels in andere beleidsdomeinen 

Planning 2015 
Opstellen van tekstvoorstellen en begeleiding van de procedure 

Indicator Streefwaarden 2015 

Aanwezigheid van een ontwerp van decreet gerealiseerd 

Mijlpalen  

Het tijdig inwinnen van de verschillende adviezen 
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OPERATIONELE DOELSTELLING 2.3  

Titel Evaluatie van de Bloso-centra  

Verantwoordelijke Philippe Paquay (Administrateur-generaal Bloso) 

 
Projecten 
Hieronder volgt een overzicht van de projecten die ressorteren onder deze operationele doelstelling. 
 

PROJECT 2.3.1 

Titel Evaluatie van de Bloso-centra 

Projectleider Peter Janssens (Afdelingshoofd Bloso-centra) 

Omschrijving De bovenlokale functie van de Bloso-centra evalueren 

Startdatum 01/02/2015 

Einddatum 01/05/2015 

Stand van Zaken 
De Beleidsnota Sport stelt dat de Bloso-centra geëvalueerd worden in functie van hun bovenlokale gebruik, noden en behoeften. Investeringen in de Bloso-
centra zullen steeds gebeuren met het oog op hun bovenlokale taak en hun rol als topsporttrainingscentra. Tenslotte moeten de Bloso-centra ook 
dynamische bovenlokale sportcentra zijn, niet alleen met aandacht voor een aantal gemeenschappelijke kerntaken, maar ook met de nadruk op 
plaatsgebonden eigenheden en opportuniteiten in verband met onder meer topsport en G-sport. Het aspect ‘bovenlokaal’ behelst daarom drie 
verschillende deelaspecten, namelijk de infrastructuur, het gebruik en de taak van de Bloso-centra. 
De definitie die werd opgemaakt in het kader van de opmaak van het Globaal Sportinfrastructuur Vlaanderen door de diverse partners in het overleg, wordt 
als basis gehanteerd.  

Planning 2015 
- Begin februari 2015 werd er een ‘meetmethodiek’ ontwikkeld om deze 3 elementen in kaart te brengen. Deze methodiek werd ook overlegd met de 

afdeling ‘Infrastructuur’ van het Bloso. 
- Aan de hand van de ontwikkelde ‘meetmethodiek’ wordt zowel het bovenlokale gebruik, de bovenlokale infrastructuur en de bovenlokale taak van de 

Bloso-centra in kaart gebracht. De bovenlokale infrastructuur wordt bepaald door een vergelijking van de Bloso sportinfrastructuur met de 
sportinfrastructuur in de regio van het Bloso-centrum, de bovenlokale taak wordt omschreven aan de hand van het “Sport & Community” gegeven 
(overnachtingen, wedstrijden, stages en het unieke van de infrastructuur) van elk Bloso-centrum en het bovenlokale gebruik wordt nagegaan aan de 
hand van de gebruikers van de Bloso-sportinfrastructuur. Deze ‘meetmethodiek’ wordt afzonderlijk toegepast op ieder Bloso-centrum. Immers, de 
omgevingsfactoren zijn voor elk centrum verschillend. 

- Eind maart 2015 is de “nul-meting” van deze drie elementen volledig afgerond (op basis van het cijfermateriaal 2014). Deze ‘nul-meting’ zal de basis 
vormen om jaarlijks de 3 deelaspecten van het bovenlokale in beeld te brengen en te evalueren. Deze meting heeft ook tot doel - en dit conform de 
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Beleidsnota Sport - om investeringen met betrekking tot de bovenlokale taak van de Bloso-centra te evalueren en implementeren. 
- De meting van het ‘bovenlokale’ van de Bloso-centra vormt ook een belangrijk onderdeel van het nog op te stellen ‘Actieplan 2020 voor de Bloso-

centra’. Aangezien de Beleidsnota Sport een belangrijk aandachtspunt maakt van het ‘bovenlokale’ van de Bloso-centra, zal dit actieplan ook verder dit 
principe invullen en uitbouwen. 

- Ten slotte is het belangrijk te benadrukken dat in de loop van april 2015 een enquête zal plaatsvinden in de verschillende Bloso-centra. Deze enquête 
zal ondermeer peilen naar ‘bovenlokale’ aspecten zoals de afstand tot het Bloso-centrum, de bereikbaarheid ervan en de beschikbare 
(unieke)sportinfrastructuur. Aan de hand van ondermeer de resultaten van deze enquête zal het ‘bovenlokale’ in het algemeen en voor ieder centrum 
afzonderlijk verder ontwikkeld en gepreciseerd worden. Uiteraard zal deze enquête en de verwerking van de resultaten ervan, ter sprake komen in het 
Actieplan 2020 van de Bloso-centra. 

Indicator Streefwaarden 2015 

oplijsting bovenlokale / lokale sportinfrastructuur van elk Bloso-centrum 2015 = nulmeting 

% bovenlokale gebruik van elk Bloso-centrum 2015 = nulmeting 

% bovenlokale taak (“Sport & Cummunity”) van elk Bloso-centrum 2015 = nulmeting 

Mijlpalen 

- eind februari 2015: validatie methodologie ‘bovenlokale’ (zie planning 2015) 
- eind maart 2015: nulmeting van elk Bloso-centrum aan de hand van de gevalideerde methodiek 
- april 2015: enquête in elk Bloso centrum waarbij onder meer gepeild zal worden naar het ‘bovenlokale gebruik’ 
- oktober 2015: tussentijdse meting bovenlokale aan de hand van de ontwikkelde methodiek 

 

PROJECT 2.3.2 

Titel Opmaak actieplan 2020 voor de Bloso-centra 

Projectleider Peter Janssens (Afdelingshoofd Bloso-centra) 

Omschrijving Uittekenen van een tijdspad voor de uitbating van de Bloso-centra voor de periode 2015-2020 

Startdatum 01/03/2015 

Einddatum 31/12/2015 

Stand van Zaken 
In overeenstemming met de beleidsnota Sport 2015-2019 zullen de Bloso-centra geëvalueerd worden in functie van “hun bovenlokale gebruik, de noden en 
de behoeften”. Een dergelijke evaluatie hoeft geen statisch gegeven te zijn: ten einde te kunnen beschikken over dynamische Bloso-centra is het 
aangewezen om een tijdspad uit te tekenen voor de komende 5 jaren. Dit kan het best gebeuren aan de hand van een actieplan waarin de verschillende 
strategische en operationele doelstellingen voor de Bloso-centra vastgelegd worden. Aan deze doelstellingen zullen per jaar meetbare acties gevoegd 
worden zodat een objectieve en duidelijke opvolging van de uitvoering van dit actieplan mogelijk wordt. 

Planning 2015 
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Opmaak en validatie van het actieplan 2020 voor de Bloso-centra 

Indicatoren Streefwaarden 2015 

Opmaak van het actieplan 2020 voor de Bloso-centra Gerealiseerd 

Mijlpalen  

Voor de zomer 2015 eerste draft versie 

Half oktober 2015 en na overleg met de verschillende Bloso-centra, definitieve versie actieplan 2020 Bloso-centra 

Validatie Actieplan door Macoblo uiterlijk december 2015 

 

PROJECT 2.3.3 

Titel Opstelling van een nieuw meerjarenprogramma 2015- 2020 voor investeringen in de Bloso-centra 

Projectleider Michel Van Espen (Afdelingshoofd Infrastructuur) 

Omschrijving Met het oog op de bovenlokale taak van de Bloso-centra en hun rol als topsporttrainingscentra, het evalueren van het vorig 
investeringsprogramma 2007-2014 en het opstellen van een nieuw meerjarenprogramma 2015-2020 

Startdatum Juni 2015 

Einddatum December 2015 

Stand van Zaken 
 Evaluatie van de Bloso-centra in functie van hun bovenlokaal gebruik en hun behoeften 

Planning 2015 
Afhankelijk van een beleidsstandpunt over het bovenlokale karakter van de Bloso-centra, zal met dit proces in juni 2015 worden gestart. Het kan in 
december 2015 worden afgerond 

Indicator Streefwaarden 2015 

De aanwezigheid van een voorstel van een nieuw meerjarenprogramma 
voor investeringen in de Bloso-centra 

Het voorleggen aan de minister van een nieuw meerjarenprogramma voor 
investeringen in de Bloso-centra 

Mijlpalen 

medio 2015, bepaling van een beleidsstandpunt door de minister over het bovenlokale karakter van de Bloso-centra 

Aantal VTE  

Rechtstreeks toewijsbare uitgaven  
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OPERATIONELE DOELSTELLING 2.4  

Titel Stimuleren van een inventief, duurzaam en innovatief sportinfrastructuurbeleid 

Verantwoordelijke Philippe Paquay (Administrateur-generaal Bloso) 

 
Processen 
Hieronder volgt een overzicht van de processen die ressorteren onder deze operationele doelstelling. 
 

PROCES 2.4.1 

Titel Stimuleren van nieuwbouw en renovatie van sportinfrastructuur 

Omschrijving Dit proces omvat de volgende deelprocessen:  
A. Het stimuleren van nieuwbouw en renovatie van sportinfrastructuur in de Bloso-centra met nadruk op een maximaal 

 rendement, duurzaamheid en een optimaal gebruik in functie van de prioritaire noden 
B. De opvolging en afhandeling van de gesubsidieerde sportinfrastructuurprojecten (kleinschalige sportinfrastructuur) 
C. De opvolging en afhandeling van het Vlaams Sportinfrastructuurplan - DBFM 

Startdatum Januari 2015 

Proceseigenaar Michel Van Espen (Afdelingshoofd Infrastructuur) 

Stand van Zaken 
A. De infrastructuur in de Bloso-centra wordt voortdurend uitgebouwd en gerenoveerd om de beoogde voorbeeldfunctie te behouden en  het 

bovenlokale karakter te bestendigen  
B. Uitbetaling van de subsidies met betrekking tot de gesubsidieerde sportinfrastructuurprojecten waarvoor door de minister uitstel werd verleend voor 

de indiening van de  
 eindafrekeningen 

C. Periodieke vergaderingen met sportfacilitator, het voordurend opvolgen van de projecten en het bieden van ondersteuning bij eventuele  
 problemen 

Planning 2015 
A. Op basis van het goedgekeurde investeringsprogramma 2015 voor de uitbouw en renovatie van de Bloso-centra en eventueel rekening houdend met 

een aantal dringende behoeften, het verder uitbouwen en renoveren van de Bloso-centra 
B. Uitbetaling van de subsidies met betrekking tot de gesubsidieerde sportinfrastructuurprojecten waarvoor door de minister uitstel werd verleend voor 

de indiening van de  
 eindafrekeningen 

C. Periodieke vergaderingen met sportfacilitator, het voordurend opvolgen van de projecten en het bieden van ondersteuning bij eventuele  
 problemen 

Indicator Streefwaarde 2015 



 
36 

-De dossiers zijn vastgelegd binnen het betreffende begrotingsjaar -95% van de kredieten 2015  zijn vastgelegd 
- Beëindiging van de werken binnen de vooropgestelde 
uitvoeringstermijnen 

-Uitbetaling van de subsidies op basis van de ingediende eindafrekeningen -Uitbetaling van de subsidies binnen de 3 maanden na indiening van de    
 eindafrekeningen, het regelmatig bezoeken van de projecten en de 
evaluatie ervan 

-De opvolging van het Vlaams Sportinfrastructuurplan - DBFM -Het regelmatig bezoeken van de DBFM - infrastructuurprojecten, de 
evaluatie ervan en het ondersteunend optreden bij het oplossen van 
eventuele problemen 

Aantal VTE  6,5 VTE 

Rechtstreeks toewijsbare uitgaven HGO-1HFG2AE-LE – Leningen – Het voeren van een planmatig infrastructuurbeleid 
HGO-1HFG2AE-WT – Werking en toelagen – Het voeren van een planmatig infrastructuurbeleid 
6.829.000 euro 

 

PROCES 2.4.2 

Titel Dienstverlening en onderzoek i.v.m. sportinfrastructuur 

Omschrijving Adviesverlening en ondersteuning van derden voor de realisatie van lokale en bovenlokale sportinfrastructuurprojecten 

Startdatum Januari 2015 

Proceseigenaar Michel Van Espen (Afdelingshoofd Infrastructuur) 

Stand van Zaken  
In functie van de (uiteenlopende) vragen wordt opzoekingswerk verricht en advies verstrekt over diverse sportinfrastructuuraspecten en nieuwe 
sportinfrastructuurontwikkelingen. 

Planning 2015 
Het verder ondersteunen van de sportsector door adviserend op te treden bij problemen in verband met de realisatie van sportaccommodaties 

Indicator Streefwaarde 2015 

Het verstrekken van informatie Zo maximaal mogelijke dienstverlening binnen een periode van 30 dagen 
vanaf het moment van de vraagstelling 

Aantal VTE 0,5 VTE 

Rechtstreeks toewijsbare uitgaven / 
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OPERATIONELE DOELSTELLING 2.5  

Titel Aandacht voor de ruimtelijke dimensie van het sportinfrastructuurbeleid 

Verantwoordelijke Philippe Paquay (Administrateur-generaal Bloso) 
Christine Claus (Secretaris-generaal Departement CJSM) 

 
Processen 
Hieronder volgt een overzicht van de processen die ressorteren onder deze operationele doelstelling. 
 

PROCES 2.5.1 

Titel Planning van sportinfrastructuur en planningsprocessen inzake ruimtelijke ordening, milieu en natuur 

Omschrijving Dit proces omvat volgende deelprocessen:  
A. de advisering van planningsprocessen inzake ruimtelijke ordening, milieu en natuur, in relatie met “sport”; 
B. het zoeken naar duurzame oplossingen voor geluidsproducerende en ruimtebehoevende sporten; 
C. het beheer van de sportinfrastructuurdatabank “Spakki”: permanente actualisatie en behoeftebepaling van sportinfrastructuur 

in Vlaanderen.  

Startdatum Januari 2015 

Proceseigenaar Michel Van Espen (Afdelingshoofd Infrastructuur) 

Stand van Zaken 

A. Het Bloso vertegenwoordigde de sportsector en adviseerde planningsprocessen op gemeentelijk, provinciaal en Vlaams niveau (continu proces) 
B. Er werd samen met het kabinet van minister Muyters en vertegenwoordigers van de sportsector in eerste instantie gezocht naar potentiële terreinen 

in havengebieden.  
C. De Sportinfrastructuurdatabank werd continu geactualiseerd. Dit is van essentieel belang: 

- voor het uitvoeren van behoefteonderzoeken; 
- om betrouwbare data te kunnen verspreiden aan een groot publiek. In 2014 werden de data bijkomend verspreid via de ‘GEOPUNT’-toepassing 

van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen.  
- om parlementaire vragen en vragen van andere overheden en van derden te kunnen beantwoorden.  

Het analyseren van de data wordt momenteel bemoeilijkt door de verouderde structuur van de databank. Daarom werd, in overleg met de informaticacel, 
gestart met het uittekenen van een nieuwe databankstructuur. De realisatie hiervan is noodzakelijk om een kwaliteitsvolle dienstverlening te kunnen 
blijven garanderen.   

Planning 2015 

A. Het Bloso vertegenwoordigt de sportsector en adviseert de planningsprocessen op gemeentelijk, provinciaal en Vlaams niveau (continu proces); 
B. Het project wordt verder gezet: ruimtelijke analyse van potentiële terreinen voor geluidsproducerende en ruimtebehoevende sporten, overleg met 
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havenbesturen en eigenaars van gronden, terreinbezoeken;  
C. -    In 2015 wordt een volledige update van de “Spakki”-databank uitgevoerd. 

- In december 2015 wordt een overzicht gemaakt van de nog bestaande behoeften aan overdekte zwembaden, sporthallen en grassportvelden in 
Vlaanderen. 

- Er zal verder samengewerkt worden met de informaticacel aan een nieuwe databankstructuur. 

Indicator Streefwaarde 2015 

De behandeling van adviesvragen Advies verlenen binnen de wettelijk voorziene termijnen. 

Project geluidsproducerende en ruimtebehoevende sporten Uitvoeren van het project 

Jaarlijkse update van de “Spakki”-databank Uitvoering van de update. 

Bepalen van behoeften aan overdekte zwembaden, sporthallen en 

grassportvelden 

Uitvoering tegen uiterlijk december 2015 

Nieuwe structuur “Spakki”-databank Medewerking verlenen aan een opstartproces van een nieuwe 

databankstructuur 

Aantal VTE 2,8 VTE 

Rechtstreeks toewijsbare uitgaven / 
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STRATEGISCHE DOELSTELLING 5   

Titel Investeren in kwaliteit, professionalisering en tewerkstelling 

Verantwoordelijke Philippe Paquay (Administrateur-generaal Bloso) 
Christine Claus (Secretaris-generaal Departement CJSM) 

 

OPERATIONELE DOELSTELLING 5.1  

Titel Via een kwaliteitsvol aanbod aan opleidingen en bijscholingen, het niveau van trainers en sportbegeleiders verhogen  

Verantwoordelijke Philippe Paquay (Administrateur-generaal Bloso) 

 
Processen 
Hieronder volgt een overzicht van de processen die ressorteren onder deze operationele doelstelling. 
 

PROCES 5.1.1 

Titel Organiseren en erkennen van sportkaderopleidingen voor trainers en sportbegeleiders in Vlaanderen 

Omschrijving Het organiseren en erkennen van sportkaderopleidingen voor trainers en sportbegeleiders in Vlaanderen is een basisopdracht van 
de afdeling Sportkaderopleiding en de Vlaamse Trainersschool. 
De Vlaamse Trainersschool organiseert zelf sportkaderopleidingen binnen 4 opleidingsrichtingen: sporttakgerichte opleidingen 
(meerdere sporttakken en opleidingsniveaus), beroepsgerichte opleidingen (bv. Hoger Redder of Sportfunctionaris), 
begeleidingsgerichte opleidingen (bv. Multimovebegeleider of Bewegingsanimator) en aanvullende opleidingen voor begeleiders 
van specifieke doelgroepen (bv. sporters met een handicap of sportende senioren). 
Daarnaast kunnen er – gebaseerd op het Huishoudelijk Reglement en specifieke reglementen – erkende cursussen door derden (bv. 
sportfederaties, onderwijsinstellingen, sportdiensten, enz.) worden georganiseerd. 
Tot slot certificeert de Vlaamse Trainersschool ook andere opleidingstrajecten wanneer aan bepaalde afspraken en voorwaarden is 
voldaan. Het gaat hier over zogenaamde assimilaties (A, gelijkstelling van kwalificaties), inschalingen van studenten (I), erkennen 
van eerder/elders verworven kwalificaties/competenties (EVK en EVC) of Geïndividualiseerde Opleidingstrajecten (GOT). 
 
Tot dit proces behoren een aantal deelprocessen zoals bv.: 

 Beheer van opleidingsstramienen 

 Organiseren van cursussen 

 Erkennen van cursussen (incl. Aspirant-Initiator) 

 Certifiëren van andere opleidingstrajecten (A, I, EVC, EVK, generieke assimilaties, GOT) 

 Docenten (rekrutering, opleiding, begeleiding, bijscholing, enz.) 

 Beheren, bewaken en optimaliseren van de denkcelwerking 
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 Screening en remediëring van de opleidingen en koppeling VTS-kwalificaties met VKS en EQF 

 Communicatie en promotie over de cursussen (brochure, sociale media, folders, affiches, enz.) en opleidingen 

Startdatum Permanent 

Proceseigenaar Hans Ponnet (Afdelingshoofd Sportkaderopleiding) 

Stand van Zaken 
- In 2014 werden 1.327 (voorlopige cijfers) cursussen (modules) gepland waarvan er 1.220 georganiseerd of in uitvoering zijn (91,9%) en 107 afgelast bij 

gebrek aan voldoende deelnemers (8,1%). Het percentage afgelaste cursussen is het laagste percentage van de laatste jaren. Van de bovenstaande 
cursussen werden 260 modules als erkende cursus georganiseerd, waarvan er 4 werden afgelast. 

- Erkende cursussen worden georganiseerd door onderwijsinstellingen uit het secundair of hoger onderwijs, sportdiensten van Vlaamse steden, 
gemeenten of provincies, Syntra Vlaanderen  en bepaalde sportfederaties. Deze cursussen worden georganiseerd op het niveau Aspirant-Initiator 
(sportfederaties en sportdiensten), de basismodule Algemeen Gedeelte Initiator (secundair onderwijs), sporttakspecifieke modules Initiator, Instructeur 
B  en Trainer B (sportfederaties, Syntra Vlaanderen, hogescholen en universiteiten LO), en beroepsgerichte opleidingen (sportfederaties en 
hogescholen). 

- Dit zorgt voor een totaal van 22.043 (voorlopige cijfers) modulaire inschrijvingen. Het slaagpercentage (voorlopige cijfers) bedraagt 81,55% voor de 
cursusorganisaties van 2014. Er werden op dit ogenblik reeds 6.581 kwalificaties uitgereikt in 2014 (voorlopige cijfers); waarvan 1.235 assimilaties 
(voornamelijk generieke assimilaties voor LO-gediplomeerden), 351 inschalingen voor LO-studenten, 6 kwalificaties via een EVC-procedure en 27 
kwalificaties via een EVK-procedure. 

- De globale tevredenheid van de cursisten over de cursusorganisaties blijft ongeveer constant op 90%. 
- De opleidingen van het niveau Aspirant-Initiator richten zich momenteel in 18 verschillende sporttakken op niet-gekwalificeerden die onder leiding van 

een aanwezig hoger opgeleide willen assisteren in de sportclub bij de sporttechnische begeleiding. De erkende cursussen Aspirant-Initiator worden 
georganiseerd door de gemeentelijke/provinciale sportdiensten of de sportfederaties. 
In 2014 werden 102 cursussen (103 in 2013) Aspirant-Initiator georganiseerd, verspreid over 16 sporttakken. Er werden er 105 gepland, maar er werden 
er 3 afgelast. Er werden 1.152 attesten (voorlopige cijfers) voor Aspirant-Initiator uitgereikt in 2014 (8.564 sinds de opstart in 2009). 

- De doorstromingsgraad van de opgeleiden Aspirant-Initiator naar Initiator wordt permanent gemonitored en bedraagt op dit ogenblik 13,31%. In het 
najaar van 2014 is ook een grondige evaluatie gebeurd van de opleiding Aspirant-Initiator die in het voorjaar van 2015 wordt doorgepraat met de 
sportfederaties en de Stuurgroep van de Vlaamse Trainersschool. Hieruit zullen aanbevelingen worden geformuleerd om de opleiding Aspirant-Initiator 
te optimaliseren. 

- De brochure sportkaderopleidingen 2014 met daarin opgenomen de planning, werd op 80.000 exemplaren verspreid naar alle sportfederaties, 
sportdiensten, universiteiten en hogescholen LO, het secundair onderwijs, andere VTS-partners en het ruime publiek, waaronder 23.300 sportclubs.  
Er werden eveneens specifieke promotie- en communicatieacties gevoerd naar de bijzondere doelgroepen (personen met een handicap en senioren) en 
via een Boodschap van Algemeen Nut op EEN en Canvas. De instroom in de VTS-opleidingen en de doorstroming naar de hogere opleidingsniveaus 
wordt hierdoor gefaciliteerd. 

- Er zijn momenteel ongeveer 1.365 docenten met de status van VTS-docent, d.w.z. dat zij kunnen doceren als hun opleiding georganiseerd wordt. Dit is 
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ongeveer hetzelfde aantal docenten dan een jaar eerder. In overleg met de denkcellen wordt een steeds correctere registratie van actieve docenten 
mogelijk gemaakt.  
In 2014 werd opnieuw een aantal initiatieven genomen om de docentenpool VTS uit te breiden. De docentenbundel, het document dat alle 
basisinformatie voor actieve docenten bevat, werd opnieuw geactualiseerd zodat kandidaat-docenten correct geïnformeerd zijn. Het online 
sollicitatieformulier werd eveneens geoptimaliseerd en meer toegankelijk gemaakt. Ongeveer 160 kandidaat-docenten vulden het formulier in en 
kregen een gepast antwoord en een gepast traject aangeboden om – indien mogelijk – ingeschakeld te worden als VTS-docent. De universitaire en 
hogeschoolliaisons werden herhaaldelijk gevraagd om de studenten of pas afgestudeerden LO te informeren over de mogelijkheden van een 
docentschap bij de Vlaamse Trainersschool. Hoeveel docenten ook effectief hieruit gerekruteerd werden, kan niet exact ingeschat worden. Een 
docentenbevraging werd nog niet uitgevoerd. 

- Specifiek voor de opleidingen tot ‘Multimovebegeleider’ werd actief gerekruteerd onder de Masters en Bachelors LO die ook reeds het diploma van 
‘Multimovebegeleider’ behaalden. De opleiding ‘Multimovebegeleider’ werd in de loop van 2014 binnen de begeleidingsgerichte opleidingen van de 
Vlaamse Trainersschool onder gebracht. Er werd een tiental nieuwe kandidaat-docenten gevonden die allen individueel werden begeleid en eerst een 
cursus assisteerden alvorens zelfstandig les te geven. 

- De VTS-website werd per dag door gemiddeld 609 unieke bezoekers geconsulteerd.  
De specifieke pagina’s voor docenten op het VTS-extranet werden in 2014 permanent geactualiseerd met nuttige informatie. Bovendien worden 
powerpoint-presentaties en voorbeeldlessen als didactische ondersteuning eveneens op het VTS-extranet geplaatst. Ook binnen de VOTAS-databank 
werd er sterk gewerkt aan een verbeterde communicatie met de docenten, zowel voor de aanstelling als docent, als voor de wijzigingen aan 
lesmomenten, ingeven van scores, enz. Tot slot werden er al in heel wat sporttakken docentenbijscholingen georganiseerd, doch voorlopig nog niet 
systematisch.  

- Momenteel is voor de meeste VTS-opleidingen een vergelijking met andere Europese lidstaten via EQF niet aan de orde. Toch is het belangrijk dat alle 
VTS-opleidingen in competenties worden beschreven, gekoppeld worden aan de Vlaamse Kwalificatiestructuur (VKS) en later aan EQF.  
AKOV heeft de Beroepskwalificatiedossiers (BKD’s) van Initiator en Instructeur B op niveau 4, Trainer B op niveau 5 en Trainer A op niveau 6 ingeschaald 
in de Vlaamse Kwalificatiestructuur in de loop van 2013. De Vlaamse Regering heeft deze inschalingsbeslissing van AKOV bekrachtigd op 29 november 
2013. Wanneer en hoe de volgende stap - die de erkenning als opleidingsverstrekker is – kan gezet worden, is nog steeds niet exact gekend. 

- In de loop van 2014 werd het screeningsproces van de sporttakgerichte opleidingen geïntensifieerd. Op dit ogenblik werden alle sporttakken 
uitgenodigd voor een opstartend informatiemoment waar wordt uitgelegd hoe de opleidingen uit de betrokken sporttak zullen vergeleken (gescreend) 
worden met de generieke competentieroosters van Initiator tot Trainer A (die afgestemd zijn op de BKD’s). Ongeveer in tweederde van de sporttakken 
is de screening ook effectief opgestart en werden één of meerdere opleidingen vergeleken met het generieke competentierooster. In heel wat 
sporttakken is de screening al afgelopen en werd het eindrapport gebruikt om de remediëring van de opleidingen op te starten. De remediëring van 
enkele opleidingen is ook al achter de rug.  

- In de loop van 2014 werd door de afdeling Sportkaderopleiding samen met ISB vzw en de Vlaamse Reddingsfederatie vzw onder begeleiding van AKOV 
ook gewerkt aan een Beroepskwalificatiedossier voor ‘Zwembadredder en Open Water Redder’. Dit Beroepskwalificatiedossier wordt op dit ogenblik 
nog getoetst met WOBRA (West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings- en Ambulancediensten) om te kijken of er overlapping is met 
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de competenties van een ‘Redder aan Zee’. Normaal zal dit BKD in de loop van 2015 worden ingediend bij AKOV voor validatie en inschaling. 

Planning 2015 
Het organiseren en erkennen van sportkaderopleidingen voor trainers en sportbegeleiders in Vlaanderen is ook in 2015 één van de basisopdrachten van de 
afdeling Sportkaderopleiding binnen het VTS-samenwerkingsverband. Er wordt permanent werk gemaakt van de onderstaande deelprocessen, waarvan de 
belangrijkste klemtonen voor 2015 de volgende zijn: 
- Beheer van opleidingsstramienen: De opleidingsstramienen, modules, vakken, competenties en alle onderliggende of gerelateerde elementen van alle 

aangeboden sportkaderopleidingen blijven centraal beheerd worden door de afdeling Sportkaderopleiding. 
- Organiseren van cursussen: In 2015 worden opnieuw meer dan 1.100 cursussen (modules) gepland. Hierbij wordt opnieuw gestreefd naar een zo laag 

mogelijk afgelastingspercentage. Er wordt gestreefd om minstens 22.000 modulaire inschrijven te realiseren die zouden moeten leiden tot minimaal 
4.500 kwalificaties, behaald door het volgen van een cursus, en een slaagpercentage van minstens 75%. Voor deze cursusorganisaties wordt opnieuw 
gestreefd naar een tevredenheidsscore van minstens 80%. 

- Erkennen van cursussen: Conform het Huishoudelijk Reglement en de reglementering rond erkende cursussen zal de afdeling Sportkaderopleiding in 
2015 opnieuw cursussen erkennen van onderwijsinstellingen uit het secundair of hoger onderwijs, sportdiensten van Vlaamse steden, gemeenten of 
provincies, Syntra Vlaanderen  en bepaalde sportfederaties. Deze cursussen worden georganiseerd op het niveau Aspirant-Initiator (sportfederaties en 
sportdiensten), de basismodule Algemeen Gedeelte Initiator (secundair onderwijs), sporttakspecifieke modules Initiator, Instructeur B  en Trainer B 
(sportfederaties, Syntra Vlaanderen, hogescholen en universiteiten LO), en beroepsgerichte opleidingen (sportfederaties en hogescholen). 
VTS ondersteunt, erkent en promoot in 2015 opnieuw opleidingen Aspirant-Initiator in de 18 sporttakken die een opleiding op dit niveau aanbieden. 
Om zicht te krijgen op de mate waarin de hoofddoelstelling van de opleidingen Aspirant-Initiator gerealiseerd wordt, zal de doorstromingsgraad van de 
cursisten naar de opleiding Initiator permanent opgevolgd worden. Tevens zal de relevantie van de opleiding Aspirant-Initiator in de verschillende 
sporttakken onderzocht worden in overleg met de betrokken denkcel. 

- Certifiëren van andere opleidingstrajecten (A, I, EVC, EVK, generieke assimilaties, GOT): De afdeling Sportkaderopleiding zal in 2015 andere 
opleidingstrajecten blijven certifiëren conform de vigerende reglementen en procedures. Het gaat dan over (generieke) assimilaties, inschalingen, EVC- 
en EVK-trajecten en vanaf 2015 ook Geïndividualiseerde Opleidingstrajecten voor (ex-)topsporters (GOT). 

- Docenten: De afdeling Sportkaderopleiding zal samen met haar partners binnen het VTS-samenwerkingsverband een actief retentiebeleid voeren om de 
huidige docenten te behouden, bij te scholen en een beleid om nieuwe docenten te rekruteren en op te leiden.  
In overleg met de denkcellen zal een correcte registratie van actieve docenten mogelijk gemaakt worden zodat de docenten begeleid, geïnspecteerd en 
opgevolgd kunnen worden. Universiteiten en hogescholen LO wordt gevraagd om de pas afgestudeerden LO te informeren over de mogelijkheden van 
een docentschap bij de Vlaamse Trainersschool.  

- Beheren, bewaken en optimaliseren van de denkcelwerking: De VTS is een samenwerkingsverband dat geconcretiseerd wordt binnen VTS-denkcellen en 
overkoepeld wordt door de Stuurgroep VTS. De afdeling Sportkaderopleiding zal instaan voor een intensieve begeleiding van de denkcellen, de 
administratie en verslaggeving van de denkcelwerking, uitwisseling van good practices tussen denkcellen en de optimalisering en bijsturing van de 
denkcelwerking waar nodig. Dit proces zal verder gezet worden in 2015. 

- Screening en remediëring van de opleidingen en koppeling met VKS en EQF: Conform de screeningsprocedure zouden tegen eind 2015 in principe alle 
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sporttakken volledig gescreend moeten zijn. De afdeling Sportkaderopleiding is hier echter sterk afhankelijk van de input van de denkcelpartners, 
docenten en vrijwilligers. Van elke gescreende opleiding wordt een remediëringsrapport opgemaakt dat als basis dient voor de remediëring van de 
opleidingen. Er wordt verder overleg gepleegd met AKOV om de koppeling met de Vlaamse Kwalificatiestructuur, de erkenning als opleidingsverstrekker 
en de inkanteling binnen EQF op te volgen. 

- Communicatie en promotie: De sociale media van de Vlaamse Trainersschool worden actief gebruikt en uitgebouwd in functie van de promotie van de 
opleidingen. Hetzelfde gebeurt voor de VTS-website en het VTS-extranet. Er wordt voor specifieke initiatieven opnieuw gewerkt met affiches en folders 
en de brochure sportkaderopleidingen zal opnieuw op een oplage van minstens 80.000 exemplaren worden verspreid. 

Indicator Streefwaarde 2015 

Beheer opleidingsstramienen Alle opleidingsstramienen (incl. modules, vakken, uren en andere 
noodzakelijke informatie) worden permanent up-to-date gehouden in de 
VOTAS-databank 

Percentage van de geplande cursussen die effectief plaatsvinden 80% van de geplande cursussen werd effectief georganiseerd 

Aantal inschrijvingen (op module-niveau) 22.000 inschrijvingen op module-niveau 

Slaagpercentage van de deelnemers 75% van de deelnemers is geslaagd 

Aantal bezoekers op de VTS-website 500 unieke bezoekers per dag 

Tevredenheidscore bij de cursisten 80% van de respondenten geeft een tevredenheidscore van minimum 
‘goed’ 

Aantal verspreide brochures sportkaderopleiding 80.000 brochures sportkaderopleiding werden verspreid 

Aantal gescreende opleidingen 75% van de VTS-opleidingen is gescreend op basis van het generieke 
competentierooster 

Aantal geremedieerde opleidingen Minstens 50 opleidingen zijn geremedieerd conform het generieke 
competentierooster en op basis van het screeningsrapport 

Het ondersteunen van de opleidingen Aspirant-Initiator VTS bouwt een gestructureerde promotionele ondersteuning uit voor de 
opleidingen Aspirant-Initiator teneinde meer niet-gekwalificeerden te 
informeren over het ‘instapniveau’ 

Een ruim aanbod van Aspirant-Initiator opleidingen is uitgebouwd Minstens 80 erkende cursussen Aspirant-Initiator worden aangeboden 
over alle sporttakken heen 
Minstens 15 sporttakken bieden een opleiding Aspirant-Initiator die 
beantwoordt aan het functieprofiel 

Pool van docenten Er wordt een actief retentiebeleid voor bestaande en rekruteringsbeleid 
naar nieuwe docenten gevoerd 

Docenten bijscholen en opleiden Minstens 20 sporttakken hebben een docentenbijscholing of opleiding 
georganiseerd 
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Aantal VTE 21,0 VTE 

Rechtstreeks toewijsbare uitgaven Begrotingsartikel: HG0-1HFG2AS-WT_Werking en toelagen – Sport voor allen beleid 
2.494.000 euro 

 

PROCES 5.1.2 

Titel Organiseren, erkennen en financieren van bijscholingen voor trainers en sportbegeleiders in Vlaanderen 

Omschrijving Het organiseren, erkennen, financieren en kenbaar maken van bijscholingen (VTS Plus, VTS-medewerkers, decretaal verplichte 
bijscholingen, Dag van de VTS-medewerker, bijscholingen in het kader van Basisopdracht 3 voor sportfederaties, enz.) is een 
basisopdracht van de afdeling Sportkaderopleiding binnen de Vlaamse Trainersschool. 

Startdatum Permanent 

Proceseigenaar Hans Ponnet (Afdelingshoofd Sportkaderopleiding) 

Stand van Zaken 
- In 2014 werden 669 bijscholingen georganiseerd of erkend voor in totaal 2.802 uren (voorlopige cijfers).  
- Wat betreft de erkende en/of gefinancierde bijscholingen, gaat het over 6 verschillende categorieën van bijscholingen:  
1. Bijscholingen georganiseerd door sportfederaties (decretale basisopdracht = BO3): Er werden 225 bijscholingen gemeld en op de VTS-website geplaatst 

(in totaal hebben 44 van de 65 gesubsidieerde sportfederaties hun bijscholingen gemeld in 2014). Dit vertegenwoordigt 67,7% van de sportfederaties). 
De deelnemers aan deze bijscholingen kunnen een – per sportfederatie en deelnemer – gepersonaliseerd attest consulteren in de VOTAS-databank. 

2. Decretaal verplichte bijscholingen voor Coördinatoren van sportfederaties: Conform het decreet op de sportfederaties (13/09/2001) en de bijhorende 
uitvoeringsbesluiten zijn de coördinatoren van de sportfederaties verplicht om jaarlijks 6 uur erkende bijscholing te volgen. De organisatie van deze 
bijscholingen ligt in handen van één van de partners van het samenwerkingsverband VTS (VSF, Universiteiten, hogescholen of het Bloso), het BOIC of de 
Vlaamse Overheid. Er is ook een reglement beschikbaar waarmee extra bijscholingen kunnen erkend worden, ook individueel aangevraagd of van 
andere partners. 
85 bijscholingen werden erkend voor de verschillende types coördinatoren (administratieve, sporttechnische, sporttechnisch recreatieve, topsport).  
In 2014 werden 85 bijscholingen  erkend waarvan 472,5 uren bijscholing voor administratief coördinatoren (AC), 266 uren voor coördinatoren topsport 
(CT), 275 uren voor sporttechnische coördinatoren (STC) en voor sporttechnische coördinatoren recreatieve sportbeoefening (STCR).  
Gelet op het grote verloop van de coördinatoren in de sportfederaties richt  VTS samen met de Vlaamse Sportfederatie vzw jaarlijks de ‘Basismodule 
voor (nieuwe) coördinatoren’ in. VSF neemt hierbij volgende thema’s voor haar rekening: vergadertechnieken, interne communicatie, personeelsbeleid, 
begeleiden van sportclubs, omgaan met vrijwilligers, financieel management en eventmanagement. Bloso verzorgt specifieke onderwerpen als 
beleidsplanning en -rapportering, sportstructuren en -organisaties, medisch en ethisch verantwoord sporten, sportwetgeving, sportdecreten met 
uitvoeringsbesluiten en sportkaderopleiding. In het najaar van 2014 werd het gedeelte van de Vlaamse Sportfederatie vzw van deze module 
georganiseerd. Het Bloso-gedeelte wordt in principe terug georganiseerd in de loop van februari 2015. 

3. Bijscholingen georganiseerd door Dynamo-project: 60 bijscholingen (alle effectief georganiseerde) werden opgenomen in VOTAS met als doelpubliek 
sportclubbestuurders. De sportclubbestuurders kunnen steeds een digitaal duplicaat van hun bijscholingsattest consulteren in VOTAS. 
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4. Bijscholingen van topsportfederaties: 9 bijscholingen (met buitenlandse topdocent) werden erkend in het kader van het Topsportactieplan en financieel 
ondersteund met maximaal 600 euro per topsportfederatie. 

5. Bijscholingen redders: 217 bijscholingen (voorlopige cijfers) werden erkend als jaarlijks verplichte bijscholing voor de actieve redders en werden als 
dusdanig in VOTAS opgenomen. Alle deelnemers aan deze bijscholingen kunnen hun digitaal bijscholingsattest consulteren en downloaden via VOTAS. 

6. Bijscholingen door OVUNOLO (overlegstructuur van de 3 universiteiten LO):  1 sporttakoverschrijdende bijscholing werd erkend en financieel 
ondersteund.  

Bij de bijscholingen die zelf georganiseerd worden bedraagt de globale tevredenheid van de deelnemers ongeveer 90%. 
 
- Het sporttakoverschrijdende bijscholingsplatform voor trainers (VTS Plus) werd eind april 2014 gelanceerd. In 2014 hebben 547 trainers één of 

meerdere van de 33 bijscholingen, georganiseerd door de Vlaamse Trainersschool gevolgd. Per sessie werden gemiddeld 17 trainers verwelkomd. 
Volgende thema’s kwamen aan bod: blessurepreventie voor knieletsels, de uitdagingen van een coach binnen een team, het belang van leiders voor een 
optimale teamprestatie, het sociale statuut trainers, houdingstraining, stressmanagement, i-training, ken jezelf en je sporters, coach-the-coach, plannen 
en periodiseren, polarized training, sport met grenzen (ethiek), talentdetectie en -identificatie, uithoudingstraining, sportspecialisatie of gevarieerd 
bewegen en kijkwijzers. 

- De gemiddelde tevredenheidscore van de VTS Plus bijscholingen bedraagt 78,6%. 

Planning 2015 
- In 2015 wordt opnieuw een ruim bijscholingsaanbod, georganiseerd door de verschillende VTS-partners, erkend. Het gaat hier over decretaal verplichte 

bijscholingen voor de Coördinatoren van de sportfederaties, verplichte jaarlijkse bijscholingen voor redders, bijscholingen van sportfederaties in het 
kader van Basisopdracht 3, de financiering van topclinics van topsportfederaties of clinics van OVUNOLO en de erkenning en attestering van de 
bijscholingen van het Dynamo-project voor sportclubbestuurders. Hierbij zal rekening gehouden worden met de behoeften en noden van het Vlaamse 
sportlandschap. Bij elke eigen organisatie zal een kwaliteitsbevraging worden uitgevoerd. 

- Een bijzondere inspanning zal geleverd worden om de sportfederaties te stimuleren om de door hen georganiseerde bijscholingen in het kader van de 
basisopdracht ‘Kaderopleiding en bijscholing’ nog correcter te melden aan de VTS. Hierdoor kan enerzijds het bijscholingsaanbod vanuit de 
sportfederaties meer gedetailleerd in kaart worden gebracht en kan anderzijds een extra promotionele ondersteuning aan deze initiatieven worden 
geboden via de Bloso/VTS-website. 

- Naar analogie met voorgaande jaren zal VTS een zo breed mogelijk en relevant aanbod aan onderwerpen voor de bijscholingen van de verschillende 
coördinatoren opstellen en erkennen.  

- Er zal ook opnieuw een ruim aanbod aan VTS Plus bijscholingen gepland worden, verspreid over Vlaanderen en over allerlei sporttakoverschrijdende 
thema’s. De populaire thema’s van 2014, zullen in 2015 herhaald worden. Het aanbod van VTS Plus wordt regelmatig gepromoot via nieuwsbrieven, via 
federaties en via sociale media. 

Indicator Streefwaarde 2015 

Het in kaart brengen van de bijscholingen, georganiseerd door sportfederaties 
in het kader van hun basisopdracht ‘Kaderopleiding en bijscholing’. 

50% van de Vlaamse sportfederaties maakt melding van hun 
bijscholingsaanbod 
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Het erkennen van bijscholingen van topsportfederaties in het kader van het 
Topsportactieplan 

8 bijscholingen van topsportfederaties worden erkend 

Het aanbieden van een voldoende aantal uren decretaal verplichte bijscholing 
voor Coördinatoren van sportfederaties 

Er worden jaarlijks minimum 250 uren erkende bijscholing aangeboden 

De kwaliteitsscore van de bijscholingsinhoud en de docent/spreker wordt 
bepaald a.d.h.v. een kwaliteitsenquête bij de deelnemers van de 
bijscholingen. 

80% van de respondenten is tevreden over de kwaliteit van de 
bijscholingen 

Het erkennen van jaarlijks verplichte bijscholingen voor Redders in het kader 
van Vlarem II 

Er worden jaarlijks minimaal 200 bijscholingen voor redders aangeboden. 
Alle aangeboden bijscholingen voor Redders worden conform het 
reglement ‘Bijscholingen redders’ gemeld en erkend. 
Alle deelnemers aan de jaarlijkse verplichte bijscholingen voor redders 
worden geïnventariseerd in VOTAS en kunnen hun digitaal attest 
consulteren en downloaden 

Het aantal sporttakoverschrijdende bijscholingen voor trainers Er worden jaarlijks minstens 30 sporttakoverschrijdende bijscholingen voor 
trainers aangeboden binnen VTS Plus 

Het aantal trainers dat een VTS Plus bijscholing volgt Jaarlijks volgen minstens 500 trainers een VTS Plus bijscholing. 

Aantal VTE 2,0 VTE 

Rechtstreeks toewijsbare uitgaven Begrotingsartikel: HG0-1HFG2AS-WT_Werking en toelagen – Sport voor allen beleid 
100.000 euro 

 

PROCES 5.1.3 

Titel Beheren en optimaliseren van het samenwerkingsverband met de verschillende partners binnen de Vlaamse Trainersschool 

Omschrijving  

Startdatum Permanent 

Proceseigenaar Hans Ponnet (Afdelingshoofd Sportkaderopleiding) 

Stand van Zaken 
De Vlaamse Trainersschool is een samenwerkingsverband tussen Bloso (via de afdeling Sportkaderopleiding), de Vlaamse sportfederaties en de 
universiteiten en hogescholen met een opleiding Lichamelijke Opvoeding. De Vlaamse Trainersschool wordt aangestuurd door een Stuurgroep VTS die in 
2014 drie keer vergaderde en alle noodzakelijke beslissingen heeft getroffen om een vlotte werking te garanderen. Per sporttak (en enkele andere clusters) 
worden de beslissingen genomen door denkcellen. In 2014 kwamen de verschillende denkcellen ongeveer 100 keer samen (gemiddeld ongeveer 2 keer per 
denkcel). Ook hier konden in consensus alle noodzakelijke beslissingen genomen worden. 
De samenwerking met de universiteiten LO wordt geconcretiseerd via een takenpakket (goedgekeurd door Stuurgroep VTS) waarin de liaisons een 
belangrijke rol opnemen. De samenwerking met de hogescholen LO wordt via een actieplan (goedgekeurd door Stuurgroep VTS) gerealiseerd op basis van 
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een aansturing en opvolging van de liaisons. Er is regelmatig overleg tussen de universitaire partners, hogeschoolpartners en het VTS-secretariaat. 
Om de samenwerking met de sportfederaties en het beleid van de sportfederaties rond sportkaderopleiding (Basisopdracht 3 binnen decreet 
sportfederaties) te optimaliseren werden in 2014 in 6 sporttakken professionele DSKO’s gefinancierd. In de andere sporttakken gebeurde de aansturing nog 
steeds door een vrijwillige DSKO (doorgaans de STC van de sportfederatie), maar werd de begeleiding geïntensifieerd door 3 Managers Sportkaderopleiding 
en door het VTS-secretariaat. Er werd ook een structureel overleg opgestart binnen een Overlegplatform rond de Professionalisering van de 
sportkaderopleidingen waarbij beslissingen werden voorbereid die met de denktank sportkaderopleiding van de Vlaamse Sportfederatie vzw werden 
afgetoetst ter voorbereiding van de beslissing door de Stuurgroep VTS. 

Planning 2015 
In 2015 zal het partnership binnen de Vlaamse Trainersschool worden geoptimaliseerd binnen de budgettaire marges. De Stuurgroep VTS zal 3 keer 
samenkomen om beslissingen te nemen rond de dossiers die in het Huishoudelijk Reglement tot de taken van de Stuurgroep VTS behoren. Er zal door het 
VTS-secretariaat een actieve aansturing gebeuren van alle denkcellen zodat deze voldoende (doch niet teveel) vergaderen en in consensus de noodzakelijke 
beslissingen nemen. In februari 2015 zal tijdens de Stuurgroep VTS een aangepast takenpakket voor de hogescholen en universiteiten LO (uit te voeren via 
de liaisons) worden goedgekeurd dat rekening houdt met de beperking van de financiering van de liaisons tot 100% financiering van 80% tewerkstelling. 
In 2015 wordt gestreefd om in maximaal 8 sporttakken een voltijdse of deeltijdse professionele DSKO aan te stellen. De andere sporttakken worden 
begeleid door de Managers Sportkaderopleiding en het VTS-secretariaat zodat de opleidingsplannen van de verschillende denkcellen in optimale 
omstandigheden kunnen gerealiseerd worden. Wanneer dit nodig is zal een Overlegplatform Professionalisering Sportkaderopleidingen worden 
samengeroepen dat een aantal voorstellen van beslissing kan voorbereiden voor de denktank sportkaderopleidingen van VSF en de Stuurgroep VTS. 

Indicator Streefwaarde 2015 

Overlegmodel met de universiteiten LO 100% financiering van 80% tewerkstelling van 3 universitaire liaisons o.b.v. 
een ondertekende overeenkomst 
Goedgekeurd takenpakket door de Stuurgroep VTS voor de periode 2015-
2016 

Overlegmodel met de hogescholen LO 100% financiering van 80% tewerkstelling van 2 hogeschoolliaisons o.b.v. 
een ondertekende overeenkomst 
Goedgekeurd actieplan door de Stuurgroep VTS voor de periode 2015-
2016 

Overlegmodel met de sportfederaties 75% financiering van professionele DSKO’s in maximaal 8 sporttakken 
Minstens 2 vergaderingen van het Overlegplatform Professionalisering 
sportkaderopleidingen per jaar 

Het aantal vergaderingen van de Stuurgroep VTS Minstens 3 vergaderingen van de Stuurgroep VTS per jaar 

Denkcellen Elke denkcel vergadert op regelmatige basis 

Aantal VTE 1,0 VTE 

Rechtstreeks toewijsbare uitgaven Begrotingsartikel: HG0-1HFG2AS-WT_Werking en toelagen – Sport voor allen beleid 
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700.000 euro 

 
Projecten 
Hieronder volgt een overzicht van de projecten die ressorteren onder deze operationele doelstelling. 
 

PROJECT 5.1.1 

Titel Het tweejaarlijks organiseren van de Dag van de Trainer 

Projectleider Hans Ponnet (Afdelingshoofd Sportkaderopleiding) 

Omschrijving De Dag van de Trainer is een tweejaarlijks bijscholings-, informatie- en netwerkmoment voor trainers in Vlaanderen met heel wat 
sporttakoverschrijdende en sporttakspecifieke workshops en een informatiemarkt. 

Startdatum Januari 2016 (om de twee jaar) 

Einddatum December 2016 (om de twee jaar) 

Stand van Zaken 
De Dag van de Trainer is een tweejaarlijks initiatief van de Vlaamse Trainersschool en werd voor de zesde keer georganiseerd op 13 december 2014. 
Het inhoudelijke programma bestond uit 49 verschillende workshops die opgesplitst waren  in 22 sporttakoverschrijdende en 27 sporttakspecifieke. 
Er waren 61 verschillende standhouders die op de informatiemarkt informatie hebben gedeeld met de 1.727 aanwezige deelnemers. De deelnemers waren 
zowel VTS-gekwalificeerde trainers als (nog) niet gekwalificeerde trainers. Ongeveer 91% van de deelnemers heeft een tevredenheidscore van minimum 
“goed” gegeven. 
De voorbereidingen voor de Dag van de Trainer van december 2016 zijn nog niet opgestart. Dit gebeurt eind 2015. 

Planning 2015 
In de loop van 2015 worden geen concrete voorbereidingen getroffen. Alleen de exacte datum voor 2016 en de accommodaties worden vastgelegd. 

Indicator Streefwaarden 2015 

De Dag van de Trainer wordt georganiseerd Niet van Toepassing 

Een representatief aantal workshops Niet van Toepassing 

Een representatief aantal deelnemers Niet van Toepassing 

Een representatief aantal standhouders Niet van Toepassing 

Tevredenheidscore van de deelnemers Niet van Toepassing 

Mijlpalen 

Er zijn twee belangrijke mijlpalen te detecteren bij de tweejaarlijkse organisatie van de Dag van de Trainer:  
1) de opbouw de dag op voorhand;  
2) het effectief doorgaan van de Dag van de Trainer 
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PROJECT 5.1.2 

Titel Automatisering processen afdeling Sportkaderopleiding 

Projectleider Hans Ponnet (Afdelingshoofd Sportkaderopleiding) 

Omschrijving Binnen de afdeling Sportkaderopleiding van het Bloso (tevens secretariaat Vlaamse Trainersschool) wordt volop ingezet op een 
automatisering van verschillende processen teneinde deze efficiënter te doen verlopen. Niet alleen de communicatie met andere 
Bloso-afdelingen, maar ook de communicatie met de occasionele VTS-medewerkers en de cursisten wordt geautomatiseerd. 

Startdatum Januari 2015 

Einddatum December 2015 

Stand van Zaken 
- De VOTAS-databank is de centrale databank waarmee de werking van de Vlaamse Trainersschool wordt beheerd/aangestuurd. De huidige versie van 

deze databank werd operationeel in het cursusjaar 2010. Sindsdien hadden verdere ontwikkelingen tot doel om te automatiseren en efficiënter te 
werken.  

- In de loop van 2014 werd een klantgerichte zoekmodule ingebouwd waardoor cursisten sneller de informatie konden vinden die men nodig had over de 
geplande cursusorganisaties. De inschrijvingsprocedure voor cursussen en bijscholingen van de Vlaamse Trainersschool werd verder geautomatiseerd. 
Ongeveer tweederde van de inschrijvingen kunnen volledig automatisch verwerkt worden omdat de controle van de toelatingsvoorwaarden 
automatisch gebeurt (bv. leeftijd of reeds behaalde kwalificaties). Het gaat over de inschrijvingen voor opleidingen waar geen bewijsstukken van 
individuele kandidaten dienen gecontroleerd te worden. Hierdoor steeg de tevredenheid over de inschrijvingsprocedure met ongeveer 10% in 2014. 

- Het ter beschikking stellen van deelname- en betalingsattesten, slagingsattesten, duplicaten van attesten en diploma’s, scorelijsten, enz. werd eveneens 
verder geautomatiseerd. Cursisten kunnen deze in hun persoonlijk profiel steeds gratis digitaal raadplegen en downloaden. Vrijstellingen worden vanaf 
2014 ook automatisch aan bissers toegekend en de andere vrijstellingen worden (na controle van bewijsstukken) nagenoeg allemaal automatisch 
toegekend aan een cursist. 

- De mobiele applicatie ‘SportDB’ werd in 2014 uitgebreid met heel wat functionaliteit voor de Vlaamse Trainersschool.  
Cursisten kunnen alle informatie over hun inschrijving, lessenrooster (incl. wijzigingen), betalingen, scores, kwalificaties, enz. opvolgen via de app.  
Voor docenten werd het via de mobiele applicatie mogelijk om hun docentenrooster (lessen en examens) op te volgen.  
De occasionele VTS-medewerkers (bv. docenten) en de cursisten worden automatisch verwittigd wanneer zich wijzigingen voordoen aan het 
lessenrooster. Dankzij intensieve sensibilisering voeren de meeste docenten ook zelf hun scores in voor de cursisten. 

- Vanuit de VOTAS-databank wordt informatie over sportgekwalificeerden uitgewisseld met andere Bloso-afdelingen, o.a. voor de controle van 
subsidiedossiers, ledenaangifte (trainers) van sportfederaties, opmaak van arbeidsovereenkomsten voor lesgevers en docenten, enz. De VOTAS-
databank werd in 2014 (na positief advies van de privacy-commissie) ook gedeeltelijk opengesteld voor de sportfederaties zodat zij de 
sportgekwalificeerden kunnen opzoeken binnen de denkcel waarvan ze lid zijn. Enkele gemachtigde gebruikers (via een gebruiksovereenkomst en 
toegangscontrole) kunnen zelf de gegevens consulteren wanneer dit nodig is om in de eigen databank van de sportfederaties controles uit te voeren en 
gegevens synchroon te houden met de VOTAS-databank. 
De liaisons van de universiteiten en hogescholen LO hebben toegang tot een afgeschermd deel van de VOTAS-databank en kunnen de gewenste 
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informatie raadplegen. 

Planning 2015 
- In 2015 zal de VOTAS-databank verder worden uitgebouwd zodat de communicatie met cursisten, occasionele VTS-medewerkers en andere Bloso-

afdelingen verder wordt geautomatiseerd. Waar mogelijk wordt het automatisch informeren van al deze gebruikers, het automatisch ter beschikking 
stellen van attesten of informatie, het automatisch melden van wijzigingen, enz. verder uitgebreid. 

- In het voorjaar van 2015 zal ook de koppeling tussen de VOTAS-databank en Orafin worden gerealiseerd waarbij schuldvorderingen van cursisten (op 
het ogenblik van hun inschrijving wordt een schuldvordering aangemaakt) automatisch via een interface worden opgeladen in Orafin. Elke nacht worden 
via een andere interface ook automatisch de betalingen die via Orafin binnenkomen, doorgestuurd naar VOTAS en automatisch verwerkt. Dit is 
enerzijds een efficiëntiewinst voor de afdeling Sportkaderopleiding (en het secretariaat van de Vlaamse Trainersschool), anderzijds worden cursisten 
veel sneller op de hoogte gebracht dat hun betaling verwerkt is. Er zijn ook belangrijke efficiëntiewinsten voor de cursusverantwoordelijken, DSKO en 
docenten die veel sneller op de hoogte zijn of er voldoende cursisten zijn die hebben betaald om de cursus te kunnen laten starten. Tot slot is er ook 
een veel accuratere rapportage mogelijk op de inkomsten voor de verschillende cursusorganisaties en kan de stand van zaken in de uitvoering van de 
begroting correcter opgevolgd worden. 

- Er zal ook onderzocht worden of de opmaak van AOP-contracten die via Vlimpers verloopt niet (gedeeltelijk) kan geautomatiseerd worden. Momenteel 
dient nog informatie manueel van het ene systeem (VOTAS) naar het andere systeem (Vlimpers) te worden overgebracht. 

- De mobiele applicatie zal verder uitgebreid worden met functionaliteit voor cursisten en occasionele VTS-medewerkers. Ook de gebruikerservaring zal 
worden geoptimaliseerd voor iOS en Android en de app zal aan de modernste technologische standaarden blijven beantwoorden. 

- Er zal onderzocht worden of en hoe informatie over opleidingen en/of bijscholingen kan beschikbaar gesteld worden om te integreren in websites van 
bv. sportfederaties of sportdiensten. 

Indicator Streefwaarden 2015 

Inschrijving van een cursist 100% van de cursisten met een geldig e-mailadres ontvangt na de 
inschrijving een bevestiging van inschrijving en een uitnodiging tot betaling 
wanneer betaling vereist is. 
100% van de cursisten met een geldig e-mailadres ontvangt na registratie 
van de betaling een bevestiging dat de betaling werd geregistreerd 
Bissers krijgen automatisch een korting toegekend 

Er is een automatische verwittiging bij annulatie van een inschrijving 100% van de cursisten die annuleren en over een geldig e-mailadres 
beschikken, ontvangt na annulatie een bevestiging van de annulatie en 
informatie over mogelijke terugbetalingsmodaliteiten 

Er is een automatische verwittiging bij wijzigingen aan een les- of 
examenmoment 

100% van de cursisten met een geldig e-mailadres ontvangt na wijzigingen 
aan les- of examenmomenten die minder dan 10 dagen in de toekomst 
vallen, automatisch een melding van de wijziging (via e-mail of via de app) 
100% van de docenten ontvangt na wijzigingen aan les- of 
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examenmomenten die minder dan 10 dagen in de toekomst vallen, 
automatisch een melding van de wijziging (via e-mail of via de app) 

Er is een automatische controle van de toelatingsvoorwaarden van de 
deelnemers bij de start van een opleiding 

De leeftijd van alle cursisten wordt automatisch gecontroleerd zodat 
cursisten die te jong zijn voor een bepaalde cursusorganisatie niet kunnen 
inschrijven. 
De controle van de toelatingsvoorwaarden (bv. kwalificaties, attesten, …) 
gebeurt automatisch voor zoverre geen bewijsstukken van de cursist dienen 
gecontroleerd te worden. 
100% van de cursisten met een geldig e-mailadres ontvangt na controle van 
de toelatingsvoorwaarden een bevestiging of weigering van de deelname 
aan de cursus. 

Cursisten kunnen hun eigen voortgangstraject (inschrijving tot voltooiing van 
de opleiding) opvolgen. 

100% van de cursisten van de door VTS zelf georganiseerde cursussen, 
kunnen hun eigen voortgangstraject opvolgen via hun MijnBloso-
gebruikersprofiel of via de mobiele applicatie 

Cursisten hebben de mogelijkheid tot online consultatie van een eigen 
portfolio met de nodige bewijsstukken (opladen en consulteren), alle scores 
en beoordelingen en verwittiging per mail, deelname-, betalings- en 
slagingsattesten en duplicaten van diploma’s. 

100% van de cursisten die er recht op hebben, krijgt automatisch een 
deelname- en betalingsattest na het beëindigen van een module. 
100% van de cursisten die er recht op hebben, krijgt automatisch een 
slagingsattest na het beëindigen van een module. 

Er is een automatische toekenning van vrijstellingen/gelijkstellingen voor 
cursisten. 

90% van de vrijstellingen/gelijkstellingen wordt automatisch (na controle 
van evt. bewijsstukken) toegekend aan de cursist. 

De informatie over de gevolgde bijscholingen en opleidingen van personen is 
toegankelijk in het kader van subsidiëringdossiers. 

De informatie over de gevolgde bijscholingen en opleidingen van personen is 
toegankelijk in het kader van subsidiëringdossiers voor de bevoegde 
personeelsleden van de afdeling Subsidiëring. 

Up-to-date informatie over de kwalificaties van personen is toegankelijk 
voor de opmaak van arbeidsovereenkomsten van lesgevers en docenten. 

De VOTAS-databank is beschikbaar met up-to-date informatie over de 
kwalificaties van personen voor de opmaak van arbeidsovereenkomsten van 
lesgevers en docenten. 

De VOTAS-databank is beschikbaar voor de universitaire liaisons en de 
andere partners van de VTS (hogescholen L.O. en sportfederaties). 

De liaisons van de universiteiten en hogescholen LO hebben toegang tot de 
VOTAS-databank en kunnen de gewenste informatie raadplegen 
Gemachtigde gebruikers van de sportfederaties uit een denkcel van de 
Vlaamse Trainersschool hebben toegang tot de sportgekwalificeerden uit de 
betrokken denkcel. 

Docenten hebben correcte en actuele informatie Docenten hebben steeds een actueel overzicht van de hen toegewezen les- 
of examenmomenten ter beschikking en worden automatisch geïnformeerd 
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over wijzigingen 
Alle docenten van de Vlaamse Trainersschool kunnen zowel via hun 
MijnBloso-gebruikersprofiel als de mobiele applicatie scores invoeren. 
65% van de actieve docenten geeft online de scores in voor cursisten 

Mijlpalen 

Nieuwe versie mobiele applicatie is beschikbaar via de iOS en Google Play Store 

 

PROJECT 5.1.3 

Titel Organiseren van een strategisch overleg met de partners van de Vlaamse Trainersschool om de langetermijnvisie (2025) vast te 
leggen 

Projectleider Hans Ponnet (Afdelingshoofd Sportkaderopleiding) 

Omschrijving De strategische doelstellingen voor de Vlaamse Trainersschool worden vastgelegd in een vierjaarlijks beleidsplan, momenteel voor 
de periode 2013-2016. 
Door de verschillende VTS-partners wordt een nood aangegeven om de strategische doelstellingen op langere termijn (bv. tot 2025) 
te formuleren. 

Startdatum 13 februari 2015 

Einddatum  

Stand van Zaken 
Het organiseren en erkennen van sportkaderopleidingen en bijscholingen voor trainers en sportbegeleiders in Vlaanderen is al enkele decennia één van de 
basisopdrachten van de afdeling Sportkaderopleiding binnen de Vlaamse Trainersschool als samenwerkingsverband tussen het Bloso, de erkende Vlaamse 
sportfederaties en de universiteiten en hogescholen met een opleiding LO.  
Voor de periode 2013-2016 wordt gewerkt op basis van een beleidsplan dat werd goedgekeurd door de Stuurgroep VTS en waarin voor een periode van 
vier jaar 12 strategische doelstellingen werden vooropgesteld. 
Op 13 februari 2015 werd aan de Stuurgroep VTS de vraag gesteld of de VTS-partners bereid waren om nu reeds een strategische denkoefening op te 
starten rond de langetermijnvisie (in functie van 2025) op het VTS-samenwerkingsverband, de rol en verantwoordelijkheden van elke VTS-partner hierin en 
de koers die de Vlaamse Trainersschool wenst te varen m.b.t. het organiseren en erkennen van de sportkaderopleidingen en bijscholingen. 
Alle VTS-partners gaven aan vragende partij te zijn voor een dergelijk strategisch overleg. 

Planning 2015 
Op 13 februari 2015 werd aan de Stuurgroep VTS de vraag gesteld of de VTS-partners bereid waren om nu reeds een strategische denkoefening op te 
starten rond de langetermijnvisie (in functie van 2025) op het VTS-samenwerkingsverband, de rol en verantwoordelijkheden van elke VTS-partner hierin en 
de koers die de Vlaamse Trainersschool wenst te varen m.b.t. het organiseren en erkennen van de sportkaderopleidingen en bijscholingen. 
Alle VTS-partners gaven aan vragende partij te zijn voor een dergelijk strategisch overleg. 
In de loop van maart 2015 wordt een eerste overlegvergadering gehouden tussen de verschillende VTS-partners waarin de werkwijze wordt afgesproken 
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om het strategisch overleg te organiseren en strategische visienota op lange termijn (in functie van 2025) op te stellen. 
Tussen april en december 2015 wordt een strategisch overleg (meerdere overlegmomenten) gehouden tussen vertegenwoordigers van de verschillende 
VTS-partners in een evenwichtige verhouding. Binnen dezelfde periode wordt getracht om een strategische visienota op te stellen die de langetermijnvisie 
(in functie van 2025) op het VTS-samenwerkingsverband, de rol en verantwoordelijkheden van elke VTS-partner hierin en de koers die de Vlaamse 
Trainersschool wenst te varen m.b.t. het organiseren en erkennen van de sportkaderopleidingen en bijscholingen, kan vastleggen. De effectieve 
haalbaarheid hiervan is afhankelijk van de bepaalde werkwijze en de input van de verschillende VTS-partners. 

Indicator Streefwaarde 2015 

Samenstelling van de strategische overlegstructuur De verschillende VTS-partners (Bloso, sportfederaties, universiteiten en 
hogescholen LO) zijn vertegenwoordigd in de strategische overlegstructuur 

Werkwijze om tot een strategische visienota te komen De strategische overlegstructuur heeft de werkwijze bepaald om tot een 
strategische visienota te komen. 

Het aantal vergaderingen van de strategische overlegstructuur om de 
krijtlijnen voor de strategische visienota te bepalen. 

 

Mijlpalen 

Samenstelling strategische overlegstructuur: maart 2015 
Strategische visienota VTS 2025: eind 2015 

 
 

OPERATIONELE DOELSTELLING 5.2  

Titel Sportclubbestuurders ondersteunen om een kwaliteitsvolle werking uit te bouwen 

Verantwoordelijke Philippe Paquay (Administrateur-generaal Bloso) 

 
Processen 
Hieronder volgt een overzicht van de processen die ressorteren onder deze operationele doelstelling. 
 

PROCES 5.2.1 

Titel Uitvoering van het decreet van 13 juli 2001 houdende de regeling van de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties, 

de koepelorganisatie en de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding – bijkomende opdracht koepelorganisatie: 

managementondersteuning sportclubs 

Omschrijving Het proces van uitvoering van het decreet inzake de opdracht ‘sportverenigingen ondersteunen   met   als   doel   een   duurzame   
kwaliteitsverbetering en professionalisering te realiseren op het vlak van administratieve, bestuurlijke en logistieke clubwerking’ van 
de koepelorganisatie omvat: 
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- de beoordeling van de subsidieaanvraag 
- de subsidiëring van de koepelorganisatie 
- de inhoudelijke en kwalitatieve begeleiding van de koepelorganisatie 
- de controle op de subsidievoorwaarden van de koepelorganisatie  

Startdatum 2008 proeftuin ‘verenigingsondersteuning’ (participatiedecreet) – 2014 decretale verankering in het decreet sportfederaties 

Proceseigenaar Sonia Vanden Broeck (Afdelingshoofd Subsidiëring) 

Stand van Zaken 
In het kader van het decreet houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport van 18 
januari 2008 (participatiedecreet) werd gedurende de periode december 2008 – oktober 2013 een proeftuin ‘verenigingsondersteuning’ (gekend als 
‘Dynamo Project’) gefinancierd die via verenigingsondersteuning een duurzame professionalisering en kwaliteitsverbetering van de sportclubs tot doel 
heeft. 
Volgend op een positieve eindevaluatie werd beslist om deze proeftuin vanaf 1 januari 2014 structureel te verankeren binnen het decreet van 13 juli 2001, 
waarbij een extra opdracht en bijhorende subsidie toegekend wordt aan de koepelorganisatie die binnen het decreet van 13 juli 2001 erkend wordt 
(decreet van 20 december 2013 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2014). Op dit ogenblik is de Vlaamse Sportfederatie vzw (VSF) als 
koepelorganisatie erkend tot en met 31 december 2016.  
Deze extra opdracht bestaat erin om sportverenigingen te ondersteunen met als doel een duurzame kwaliteitsverbetering en professionalisering te 
realiseren op het vlak van administratieve, bestuurlijke en logistieke clubwerking. 
In 2014 werd de VSF naast haar 4 al bestaande decretale opdrachten bijkomend gesubsidieerd voor deze 5e decretale opdracht.  

Planning 2015 

Vermits het Dynamo Project van de koepelorganisatie VSF sinds 1 januari 2014 verankerd werd binnen haar decretale opdrachten in het kader van het 
decreet van 13 juli 2001 dient hiervoor niet langer een afzonderlijke procesfiche opgesteld te worden. 
Deze bijkomende 5de decretale opdracht maakt dan ook integraal deel uit van het proces ‘Uitvoering van het decreet van 13 juli 2001 houdende de regeling 
van de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisatie en de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding’ ter 
realisatie van de strategische doelstelling ‘faciliteren van breedtesport via diverse partnerships’ met operationele doelstelling ‘Een kwalitatief sportaanbod 
op maat in elke levensfase’. 

Indicator* Streefwaarde 2015* 

Voldoen aan de timing vastgelegd in het decreet van 13 juli 2001 en de 
uitvoeringsbesluiten 

 14/1/2015: mededeling beslissing minister inzake subsidieaanvraag 2015 
 februari, april, juli en oktober 2015: uitbetaling trimestriële 

voorschotten op de subsidies 2015 
 30/6/2015: uitbetaling saldo toegekende subsidies 2014 
 30/9/2015: desgevallend mededeling onontvankelijkheid 

subsidieaanvraag 2016 
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 14/12/2015: advies aan de minister inzake subsidieaanvraag 2016 

Aantal VTE Zit vervat in proces 1.1.1 

Rechtstreeks toewijsbare uitgaven Zit vervat in proces 1.1.1 

 
 

OPERATIONELE DOELSTELLING 5.5  

Titel Faciliteren van tewerkstelling via Vlabus  

Verantwoordelijke Philippe Paquay (Administrateur-generaal Bloso) 

 
Processen 
Hieronder volgt een overzicht van de processen die ressorteren onder deze operationele doelstelling. 
 

PROCES 5.5.1  

Titel Uitvoering van het decreet van 8 november 2013 houdende het stimuleren, het coördineren en het subsidiëren van de 
tewerkstelling in de sport. 

Omschrijving 
 
 

Het proces omvat: 
1. een organisatie voor de coördinatie en de tewerkstelling van een pool van sportbegeleiders en sportondersteuners 
- de erkenning  
- afsluiten van beheersovereenkomst 
- de subsidiëring  
- de controle op de subsidievoorwaarden 

Startdatum 2014 

Proceseigenaar Sonia Vanden Broeck (Afdelingshoofd Subsidiëring) 

Stand van Zaken*: 
Op 1 januari 2014 trad het decreet houdende het stimuleren, het coördineren en het subsidiëren van de tewerkstelling in de sportsector en het bijhorende 
besluit in werking. Vlabus wordt erkend voor de periode 2014-2018, gesubsidieerd voor het werkjaar 2014 en er werd een beheersovereenkomst voor vijf 
jaar afgesloten met Vlabus. 

Planning 2015 
In 2015 worden de erkenningsvoorwaarden gecontroleerd en wordt Vlabus gesubsidieerd. 
Het voorschot 2015 en de controle op de subsidie 2014 inclusief de uitbetaling van saldo 2014 zal gebeuren op basis van de subsidieprocedure. 

Indicator Streefwaarde 2015 

Voldoen aan de timing vastgelegd in het decreet van 3 april 2009 en het  Vóór 15/1/2015: advies aan de minister inzake jaaractieplan 2015 
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uitvoeringsbesluit van 3 juli 2009. 
 

 Vóór 15/2/2015: mededeling beslissing minister inzake jaaractieplan 
2015 

 Vóór 1/4/2015: indienen werkingsverslag en financieel verslag 2014 
door Vlabus  

 Vóór 1/6/2015: advies aan de minister inzake werkingsverslag en 
financieel verslag 2014 

 Vóór 1/7/2015: mededeling beslissing minister inzake werkingsverslag 
en financieel verslag 2014 

 Vóór 15/11/2015: indienen jaaractieplan 2016 door  Vlabus 

Aantal VTE 0,20 VTE 

Rechtstreeks toewijsbare uitgaven Begrotingsartikel: HG0-1HFG2AS-WT_Werking en toelagen – Sport voor allen beleid 
2.752.000 euro (Bloso) 
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STRATEGISCHE DOELSTELLING 6   

Titel:  Ontwikkelen en delen van kennis en promoten van de sport 

Verantwoordelijke: Philippe Paquay (Administrateur-generaal Bloso) 
Christine Claus (Secretaris-generaal Departement CJSM) 

 

OPERATIONELE DOELSTELLING 6.2  

Titel Uitbouw van het Kennis- en Informatiecentrum Sport (Bloso-KICS)  

Verantwoordelijke Philippe Paquay (Administrateur-generaal Bloso) 

 
Processen 
Hieronder volgt een overzicht van de processen die ressorteren onder deze operationele doelstelling. 
 

PROCES 6.2.1 

Titel Verzamelen, ontwikkelen en ontsluiten van kennis, informatie en data 

Omschrijving Het proces bestaat uit 2 verschillende componenten met zowel een interne als een externe component: 
Het verzamelen en ontwikkelen van kennis, informatie en data (hierna genoemd ‘kennis’): 
Het gaat om kennis relevant voor de sportsector in het algemeen, sporttakoverschrijdend en met een accent op sportbeleid. Er 
wordt hierbij gefocust op volgende prioritaire thema’s: diversiteit, sportparticipatie, innovatie en tewerkstelling in de sport. Bij het 
verzamelen van kennis gaat het zowel om de kennis die binnen het Bloso aanwezig is (interne component) als om kennis van onze 
partners (kenniskring en kennisschakels) en onderzoekers (externe component). In functie van de noden zal kennis worden bewerkt 
of ontwikkeld via bvb analyse van bestaande gegevens of het zelf ontwikkelen van data en kennis. 
Het ontsluiten van kennis, informatie en data (hierna genoemd ‘kennis’): 
De verzamelde/ontwikkelde kennis dient ter beschikking te staan en actief verspreid te worden, zowel intern (binnen Bloso) als 
extern (beleidsmakers van de verschillende bestuursniveaus, onderzoekers, studenten, vrijwilligers en professionelen in de sport, 
sporters, burgers). De kanalen en middelen worden gekozen i.f.v. het efficiënt ter beschikking stellen/verspreiden van de 
verzamelde en ontwikkelde kennis. Hiervoor worden i.f.v. de noden deelprocessen of projecten opgezet. 

Startdatum 2015 

Proceseigenaar Sonia Vanden Broeck (Afdelingshoofd Sportpromotie en Kenniscentrum Sport) 

Stand van Zaken 
Verzamelen en ontwikkelen van kennis (dit is een continu proces). De samenwerking met Vlabus werd in 2014 verder uitgediept in een 
samenwerkingsovereenkomst. 
Voor de ontsluiting van kennis zijn in 2014 volgende deelprocessen opgestart: 

 de digitale bibliotheek voor sport in Vlaanderen (digibib) is operationeel (intern vanaf mei 2014 en extern vanaf oktober 2014) 
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 nieuwsbrieven (intern): 3 

 middagsessies (intern Bloso) waar telkens rond een bepaald thema kennis wordt gedeeld (intern): 4 met als onderwerpen innovatie, diversiteit, de 
uitbouw van KICS en semi-agorale arbeid  

Planning 2015 
Verzamelen en ontwikkelen van kennis (continu proces) en het verder uitdiepen van de samenwerking met minimum 1 externe partner in het kader van het 
verzamelen en ontwikkelen van kennis 
Ontsluiten van kennis: 

 ontsluiten van verzamelde en ontwikkelende kennis via de digitale bibliotheek voor sport in Vlaanderen (intern en extern) 

 interne deelprocessen: nieuwsbrief en middagsessies 

 externe deelprocessen en projecten: nieuwsbrief en het realiseren van minimaal 1 project i.s.m. de partners van KICS 

Indicator Streefwaarde 2015 

De twee verschillende onderdelen van het proces, zowel intern als extern  Er wordt minimaal een deelproces/project gerealiseerd in de 2 
verschillende onderdelen van het proces, zowel intern als extern 

Aantal VTE 2,4 VTE 

Rechtstreeks toewijsbare uitgaven Begrotingsartikel: HG0-1HFG2AS-WT_Werking en toelagen – Sport voor allen beleid 
25.000 euro 

 

PROCES 6.2.2 

Titel Actieve rol als kennisbemiddelaar vervullen 

Omschrijving Om het potentieel aan collectieve kennis optimaal te benutten en te delen en een optimale valorisatie en afstemming met het veld 
te bekomen zal KICS als kennisbemiddelaar optreden. Dit proces omvat twee pijlers. 
Enerzijds zal er overleg en samenwerking zijn met relevante partners. Hiervoor worden de belangrijkste sportactoren en 
onderzoeksinstellingen structureel samengebracht in een ‘kenniskring’. Daarnaast worden in functie van de thema’s waarrond 
gewerkt wordt bilateraal/multilateraal en ad hoc overlegd en samengewerkt met andere partners (zowel binnen als buiten de 
sportsector) gegroepeerd onder de term ‘kennisschakels’. 
Anderzijds zal KICS overleg aansturen en vertegenwoordigd zijn in strategische structuren en overlegplatformen. 

Startdatum 2015 

Proceseigenaar Sonia Vanden Broeck (Afdelingshoofd Sportpromotie en Kenniscentrum Sport) 

Stand van Zaken 
In het kader van overleg en samenwerking met partners werd een kenniskring opgericht met de voor de uitbouw van KICS belangrijke 
sportactoren/onderzoekers. De startvergadering met VSF, ISB, ICES, Vlabus, departement CJSM, de universiteiten Brussel, Gent en Leuven en 
vertegenwoordigers van de hogescholen vond plaats op 19 september 2014. 
KICS had overleg/werkte ad hoc en bilateraal/multilateraal samen met leden van de kenniskring en de kennisschakels:  
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 Steunpunt G-Sport Vlaanderen, ICES, Demos en De Rode Antraciet i.k.v. brainstorming over diversiteit en gelijke kansen 

 Steunpunt Vakantieparticipatie i.k.v. kortingsbeleid sportkampen Bloso 

 Cultuurnet i.k.v. de UiTPAS 

 Demos i.k.v. de trefdag diversiteit en de Dynamobrochure ‘De sociale sportclub’ 

 Sociale Innovatie Fabriek, Flanders DC, Innovatiecentrum Vlaanderen, VDAB, Victoris, iMinds,NOC-NSF, NISB e.a. i.k.v. sportinnovatiecongres  
Wat de aansturing en het overleg in structuren en overlegplatformen betreft: 

 Strategische structuur Sport en Armoede kwam samen op 14/01, 05/05, 20/06 en 21/11/2014 

 Strategische Structuur Seniorensport had overleg op 06/02, 03/07 en 26/09/2014  

 Verder was KICS vertegenwoordigd in de Stuurgroep G-sport, de Strategische Structuur Interculturaliteit, VPAO, HPAO, de stuurgroep UiTPAS, 
Commissie Sport en Bewegen van de Vlaamse Ouderenraad, het Steunpunt Sport en verschillende klankbordgroepen, de Reflectiegroep Jeugd- en 
Kinderrechtenbeleid, de werkgroep werk van het Departement, het Overlegplatform Sport voor Allen, het Permanent Overlegorgaan 
Sportpromotie, klankbordgroep EU sport link en Platform Buurtsport 

Planning 2015 
Structureel samenbrengen van de partners van de kenniskring en ad-hoc bilateraal/multilateraal overleg en samenwerking waar relevant met de leden van 
de kenniskring en kennisschakels, o.a. in het kader van de opmaak van de Dynamobrochure ‘De Sociale Sportclub’ en het 1ste Sportinnovatiecongres in 
Vlaanderen.  
KICS trekt de Strategische Structuren Sport en Armoede en Seniorensport en is vertegenwoordigd in de Stuurgroep G-sport, de Strategische Structuur 
Interculturaliteit, VPAO, HPAO, de stuurgroep UiTPAS, de Commissie Sport en Bewegen van de Vlaamse Ouderenraad, het Steunpunt Sport en verschillende 
klankbordgroepen, de Reflectiegroep Jeugd- en Kinderrechtenbeleid, het Overlegplatform Sport voor Allen en de werkgroep tewerkstelling van het 
Overlegplatform, de Expert Group Human Resources Development in Sports, het Overlegplatform Sportpromotie, het Permanent Overlegorgaan 
Sportpromotie, klankbordgroep EU sport link en het Platform Buurtsport 

Indicator Streefwaarde 2015 

Structureel overleg van de kenniskring 2x/jaar 

Overleg met relevante kennisschakels per thema   

Overleg strategische structuur Seniorensport Min. 2x/jaar 

Overleg strategische structuur Armoede Min. 2x/jaar 

Aantal VTE 1 VTE 

Rechtstreeks toewijsbare uitgaven Begrotingsartikel: HG0-1HFG2AS-WT_Werking en toelagen – Sport voor allen beleid 
2.000 euro 

 
  



 
60 

PROCES 6.2.3 

Titel Creëren van betrokkenheid, draagvlak en interactie m.b.t. diversiteit en gelijke kansen 

Omschrijving Via sensibiliseren, samenwerking en communicatie is er, zowel intern als extern, in zoveel mogelijk projecten en processen 
aandacht voor diversiteit en gelijke kansen. 

Startdatum 2015 

Proceseigenaar Sonia Vanden Broeck (Afdelingshoofd Sportpromotie en Kenniscentrum Sport) 

Stand van Zaken 
Aandacht voor diversiteit en gelijke kansen in volgende deelprocessen en -projecten: 

 Draagvlak creëren voor de toepassing van de UiTPAS in de sport 

 Creëren van een intern draagvlak en betrokkenheid bij de organisatie van de sportmarkten, VTS-opleidingen en bijscholingen 

Planning 2015 
Aandacht voor diversiteit en gelijke kansen in volgende deelprocessen en -projecten: 

 Draagvlak creëren voor de toepassing van de UiTpas in de sport 

 Interactie opstarten met Vigez en Departement WVG i.f.v. seniorensport 

 Creëren van een intern draagvlak en betrokkenheid bij de organisatie van het ruime sportpromotie/aanbod, VTS-opleidingen en bijscholingen 

 Zichtbaarheid creëren van de aandacht voor diversiteit en gelijke kansen via de Bloso communicatiekanalen 

Indicator Streefwaarde 2015 

De aandacht voor diversiteit en gelijke kansen  minimum 2 deelprocessen of -projecten 

Aantal VTE 0,5 VTE 

Rechtstreeks toewijsbare uitgaven Begrotingsartikel: HG0-1HFG2AS-WT_Werking en toelagen – Sport voor allen beleid 
2.000 euro 

 
Projecten 
Hieronder volgt een overzicht van de projecten die ressorteren onder deze operationele doelstelling. 
 

PROJECT 6.2.1 

Titel Het tweejaarlijks organiseren van het sportinnovatiecongres 

Projectleider Kris De Coorde  

Omschrijving Het sportinnovatiecongres is een tweejaarlijks informatie, inspiratie- en netwerkmoment voor de brede sportsector en andere 
belanghebbenden (sportfederaties, sportdiensten, sportclubs, hogescholen en universiteiten, bedrijven, beleidsmakers, 
ondernemers, …) 

Startdatum Januari 2015  
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Einddatum Oktober 2015  

Stand van Zaken 
Het sportinnovatiecongres is een nieuw initiatief van Bloso-KICS en zal voor de eerste keer georganiseerd worden op 15 oktober 2015. Hoofdthema van dit 
congres: Hoe kunnen we excelleren in Vlaanderen op vlak van innovatie in de sport?  
Eind november 2014 vond een eerste ontmoeting plaats tussen Bloso-KICS en al zijn partners: wetenschappers, creatievelingen, sporfederaties, 
sportverenigingen en sportbeoefenaars. Ze worden allemaal vriendelijk aangespoord om bij te dragen tot een wezenlijke vernieuwing in de sport. Op de 
eerste brainstormnamiddag in de Gentse Blaarmeersen brachten ze in amper vier uur tijd 600 ideeën samen, waarvan er 9 werden uitgewerkt in een 
projectfiche. 

Planning 2015 
In de loop van 2015 worden concrete voorbereidingen getroffen om het eerste sportinnovatiecongres in Vlaanderen te organiseren. 
Dit grootschalig informatie, inspiratie- en netwerkmoment richt zich tot de brede sportsector en andere belanghebbenden (sportfederaties, sportdiensten, 
sportclubs, hogescholen en universiteiten, bedrijven, beleidsmakers, ondernemers,…).  
Bloso-KICS wil een maximaal aantal geïnteresseerden inspireren. Er wordt via vijf plenaire sessies en 30 inspiratietafels gewerkt rond een aantal vastgelegde 
thema’s die vanuit de invalshoek innovatie belicht zullen worden. Hiertoe wordt samen gewerkt met diverse organisaties (Sociale Innovatie Fabriek, 
Flanders DC, Innovatiecentrum Vlaanderen, VDAB, Victoris, iMinds, NOC-NSF, NISB e.a) en klankbordgroepen.  
Er wordt op het sportinnovatiecongres een infomarkt georganiseerd, in de vorm van een innovatietestparcours. De bedoeling is om op een interactieve 
wijze kennis te maken met innovatieve sportconcepten. 
Er wordt een communicatieplan opgesteld. 
Op basis van een grondige evaluatie van de eerste editie van het sportinnovatiecongres zullen de nodige maatregelen getroffen worden zodat tijdens de 
voorbereidingen van de tweede editie (2017) rekening kan gehouden worden met eventuele verbeterpunten die gedetecteerd werden of noodzakelijk 
bijsturingen doorgevoerd kunnen worden. 

Indicator Streefwaarden 2015 

Het sportinnovatiecongres wordt georganiseerd Gerealiseerd 

Aantal workshops 30 

Aantal deelnemers 500 

Aantal standhouders 25 

Tevredenheidscore van de deelnemers 80% van de aanwezigen geeft een tevredenheidsscore van minimaal ‘goed’. 

Mijlpalen 

Begin maart: het totaalconcept is klaar 
Voorjaar 2015: opstart promotie 
Start inschrijving (datum nog te bepalen) 
Tweede week van oktober: opbouw 
15/10/2015: het effectief doorgaan van sportinnovatiecongres 
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Evaluatie Congres: 2de helft oktober – november 2015  

 

OPERATIONELE DOELSTELLING 6.3  

Titel Informatie over het sportaanbod  

Verantwoordelijke Philippe Paquay (Administrateur-generaal Bloso) 

 
Processen 
Hieronder volgt een overzicht van de processen die ressorteren onder deze operationele doelstelling. 
 

PROCES 6.3.1 

Titel Subsidiëring Sportimonium 

Omschrijving Subsidiëring van een dynamisch kwalitatief museum inzake sport 

Startdatum 2009 

Proceseigenaar Sonia Vanden Broeck (Afdelingshoofd Subsidiëring) 

Stand van Zaken 
In 2014 werd het Sportimonium gesubsidieerd op basis van een samenwerkingsovereenkomst. 

Planning 2015 
In 2015 wordt het Sportimonium gesubsidieerd op basis van een samenwerkingsovereenkomst. Het addendum wordt in 2015 aangepast. 
Het voorschot 2015 en de controle op de subsidie 2014 inclusief uitbetaling van saldo 2014 zal gebeuren op basis van de samenwerkingsovereenkomst. 

Indicator Streefwaarde 2015 

Voldoen aan de timing vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst  1ste trimester: uitbetaling voorschot 80% op de subsidie 2015 
 Na 1/4/2015: uitbetaling saldo toegekende subsidies 2014 

Aantal VTE 0,06 VTE 

Rechtstreeks toewijsbare uitgaven HG0-1HFG2AS-WT_Werking en toelagen – Sport voor allen beleid  
108.000 euro 

 
Projecten 
Hieronder volgt een overzicht van de projecten die ressorteren onder deze operationele doelstelling. 
 

PROJECT 6.3.1 

Titel Het verder uitbouwen en implementeren van de Sportdatabank Vlaanderen teneinde een efficiënte dataverzameling te realiseren 
via één centrale databank met betrekking tot personen en organisaties die consulteerbaar is 
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Projectleider Hans Ponnet (Afdelingshoofd Sportkaderopleiding) 

Omschrijving De Sportdatabank Vlaanderen is een platform waarbij informatie over sportorganisaties, sportinfrastructuren, VTS-
gekwalificeerden, enz. gebundeld wordt en (gedeeltelijk) via allerlei platformen ter beschikking gesteld wordt van het publiek om de 
sportparticipatie te stimuleren. De Sportdatabank Vlaanderen is te consulteren op de Bloso-website door elke burger, via een 
mobiele applicatie, via websites van sportdiensten, sportraden, sportfederaties en andere actoren (o.a. www.gsportvlaanderen.be). 
De gegevens van de sportclubs van alle erkende Vlaamse sportfederaties en van alle 308 gemeenten zijn in deze databank 
opgenomen. Dit vertegenwoordigt een totaal van 23.300 sportclubs. Alle Bloso-afdelingen hebben toegang tot de centrale databank 
met de gegevens van de sportorganisaties (sportclubs, sportfederaties, sportdiensten, sportraden, enz.). Er werden ook heel wat 
nieuwe interactieve kaarten ontwikkeld die op tal van andere websites gebruikt worden, zoals bv. kaarten per sporttak, per 
provincie, per sportfederatie, per infrastructuurtype, per sportclub, enz. De Sportdatabank Vlaanderen wordt dagelijks door 
ongeveer 2.000 unieke gebruikers geconsulteerd. De gegevens worden via diverse kanalen permanent geactualiseerd of aangevuld. 

Startdatum Januari 2015 (permanent) 

Einddatum December 2015 (permanent) 

Stand van Zaken 
De Sportdatabank Vlaanderen bevat eind 2014 ongeveer 23.000 sportclubs en 3.000 andere sportorganisaties. Er werden linken gelegd tussen sportclubs 
en ongeveer 20.000 sportinfrastructuren. De gegevens van sportorganisaties en sportinfrastructuren worden permanent geactualiseerd. Er worden 
bijvoorbeeld samenwerkingsovereenkomsten met de sportfederaties afgesloten, waarbij sportfederaties minstens per 6 maanden een actualisatie van de 
gegevens doorgeven aan de databeheerder. De burger kan zelf wijzigingen aan de gegevens van een sportorganisatie melden en nieuwe sportclubs 
doorgeven.  
De Sportdatabank Vlaanderen is te consulteren via de Bloso-website, websites van sportfederaties en sportdiensten, G-Sport Vlaanderen, Transsport, 
Geopunt Vlaanderen, individuele sportclubs, mobiele applicatie, enz. Momenteel wordt de Sportdatabank Vlaanderen door meer dan 2.000 unieke 
gebruikers per dag (via de diverse platformen) geconsulteerd. 
In 2014 werd een vijfde versie van de mobiele applicatie met heel wat verbeteringen uitgebracht voor iOS en Android.  
Er werden ook heel wat nieuwe interactieve kaarten ontwikkeld die op tal van andere websites gebruikt worden, zoals bv. kaarten per sporttak, per 
provincie, per sportfederatie, per infrastructuurtype, per sportclub, enz. 

Planning 2015 
Er worden permanent nieuwe mogelijkheden ontwikkeld voor de Sportdatabank Vlaanderen en dit voor burgers, sportfederaties, sportdiensten en andere 
sportactoren. 
In 2015 ligt de focus op: 

 Permanent blijven actualiseren van de gegevens van de sportorganisaties en sportinfrastructuren zodat een maximale datakwaliteit wordt 
nagestreefd. 

 Verder uitbouwen en optimaliseren van de functionaliteit van de website (www.sportdatabankvlaanderen.be) 

 Verder uitbouwen van de mogelijkheden en gebruikerservaringen van de mobiele applicatie 

http://www.gsportvlaanderen.be/
http://www.sportdatabankvlaanderen.be/
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 Ontwikkelen van extra mogelijkheden in functie van G-sport en aanbieden van extra functionaliteiten aan G-Sport Vlaanderen 
(www.gsportvlaanderen.be) 

 Aanbieden van actuele gegevens over de sportinfrastructuren in Vlaanderen aan AGIV in functie van www.geopuntvlaanderen.be via een open data 
overeenkomst 

 Uitbouwen van een systeem waarbij sportclubbestuurders en trainers zich zelf (conform privacy-wetgeving = opt-in principe) via een afgebakende 
lijst van functies kunnen koppelen aan een sportclub waarbij zij zelf kunnen aangeven of en welke gegevens beschikbaar zijn (bv. alleen de functie 
en naam; of uitgebreid met contactgegevens en evt. VTS-kwalificaties). Er is eveneens een meldingsprincipe van mogelijk misbruik voorzien. Een 
persoon kan dit alleen voor zichzelf doen, er worden geen gegevens van personen opgeladen door andere gebruikers. 

 Start van de ontwikkeling van een gratis vacaturewebsite voor sportvacatures, in overleg met en complementair aan aanbod van o.a. VDAB. 
Sportclubs (of andere sportorganisaties) kunnen vacatures plaatsen, trainers of andere sportprofessionals kunnen vacatures zoeken. 

Indicator Streefwaarden 2015 

Verzamelen en up-to-date houden van de gegevens van 
sport(gerelateerde)organisaties en personen in één centrale databank op 
permanente basis. 

Elke MijnBloso-gebruiker kan op permanente basis zijn/haar gegevens up-
to-date houden. 
De burger kan wijzigingen aan sportorganisaties melden via een speciaal 
daarvoor voorzien formulier. 
De burger kan nieuwe sportclubs doorgeven via een speciaal daarvoor 
voorzien formulier. 
De gegevens van de sportorganisaties worden door een databeheerder van 
Bloso actief gecontroleerd en indien nodig aangepast. 

Consulteerbaar zijn van de Sportdatabank Vlaanderen door alle relevante 
sportactoren zoals sportfederaties, gemeentelijke en provinciale besturen, 
de VGC,… en het publiek 

De Sportdatabank Vlaanderen is via diverse platformen beschikbaar voor het 
publiek. 
Aan sportfederaties wordt via een systeem van iframes de mogelijkheid 
geboden een interactieve kaart met alle sportclubs van de eigen 
sportfederatie op de website van de sportfederatie te integreren (gratis). 
Aan sportdiensten wordt via een systeem van iframes de mogelijkheid 
geboden een interactieve kaart met alle sportclubs van de eigen gemeente 
en deelgemeenten op de website van de sportdienst of sportraad te 
integreren (gratis). 
Aan G-Sport Vlaanderen wordt via een systeem van iframes de mogelijkheid 
geboden om informatie over alle G-sportclubs op de website 
www.gsportvlaanderen.be te integreren. 
Alle sportclubs die van G-Sport Vlaanderen een label voor een duurzamen G-
sport werking hebben ontvangen, hebben dit label eveneens in de 

http://www.gsportvlaanderen.be/
http://www.geopuntvlaanderen.be/
http://www.gsportvlaanderen.be/
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Sportdatabank Vlaanderen. 

Koppeling van de Sportdatabank Vlaanderen met de databank van de 
Vlaamse Trainersschool (VOTAS) 

Organisatiegegevens uit de Sportdatabank Vlaanderen zijn gekoppeld met 
de VOTAS-databank van de Vlaamse Trainersschool. 

Mijlpalen 

/ 

 
 

OPERATIONELE DOELSTELLING 6.4  

Titel Een gedragen sportpromotionele sensibiliseringscampagne voor Vlaanderen 

Verantwoordelijke Philippe Paquay (Administrateur-generaal Bloso) 

 
Projecten 
Hieronder volgt een overzicht van de projecten die ressorteren onder deze operationele doelstelling. 
 

PROJECT 6.4.1 

Titel Een gedragen sportpromotionele sensibiliseringscampagne voor Vlaanderen  

Projectleider Sonia Vanden Broeck (Afdelingshoofd Sportpromotie en Kenniscentrum Sport) 

Omschrijving Om zoveel mogelijk mensen te bereiken en te overtuigen van het belang van levenslang sporten, zowel vanuit sportief oogpunt als 
vanuit gezondheidsoogpunt, zal een algemene sportpromotionele sensibiliseringscampagne gevoerd worden met een hierop 
afgestemd evenementenbeleid. Een dergelijke campagne dient een algemene sportieve levensstijl te promoten waarin sport een 
vooraanstaande plaats inneemt en waarbij sport als sterk merk gepromoot wordt. Samen met sportfederaties, sportclubs, 
gemeentelijke sportdiensten, scholen, clubs en bedrijven wordt op die manier gebouwd aan een sportvriendelijke leefomgeving, 
waarin iedereen gestimuleerd wordt tot bewegen en sporten. ‘Tijdsgebrek’ blijkt de belangrijkste drempel te zijn om aan sport te 
doen. We zullen dan ook via deze algemene sensibiliseringscampagne focussen op het bewust tijd vrij maken voor sport en op de 
meerwaarde van ‘tijdsinvestering’ in sport. Hierbij zullen de belangrijkste voordelen die een regelmatige sportbeoefening biedt, 
zowel op korte als op lange termijn, en zowel voor het individu als voor de samenleving in de schijnwerpers geplaatst worden. Het 
spreekt voor zich dat toekomstige sportpromotionele evenementen en acties creatief dienen afgestemd te worden op de nieuwe 
sensibiliseringscampagne. Daarnaast moet innovatief ingespeeld worden op nieuwe sportieve en maatschappelijke trends die zich 
tijdens de komende legislatuur aandienen.  

Startdatum Najaar 2015 

Einddatum 2019 

Stand van Zaken 

 Het actieve sportcontact (minstens 2x per jaar sporten) bij de 12 tot 75-jarigen is gestegen van 21,8% in 1969 tot 64,3% in 2009. Deze positieve 
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evolutie is mede te danken aan de volgehouden sensibiliserings- en sportpromotiecampagnes van de overheid in het kader van Sport voor Allen. 

 35,7% van de 12 tot 75-jarigen is echter nog nooit actief met sport in contact gekomen.  

 Slechts 21,9% van de vrouwen en 36,4% van de mannen is voldoende fysiek actief (2,5u/week) om gezondheidsbevorderend te zijn. Bij 50-65 
jarigen is dit slechts 16%. 

 De Vlaamse jeugd vertoont meer en meer een sedentair karakter, uit de basisgegevens van de participatiesurvey 2009 blijkt ondermeer dat 14 tot 
17 jarigen, tussen de 3 à 4 uur per dag doorbrengen voor een of ander scherm (televisie, PC, Spelconsole,..).  

 De recente Eurobarometer van de Europese Commissie toont aan dat 57% van de Belgische bevolking niet eens 4 dagen per week meer dan 10 
minuten wandelt! Sinds 1980 is het aantal Belgen dat kamp met overgewicht (een body mass index (BMI) van 25 of meer) gestegen met 6%. 
Momenteel  weegt  52% van onze bevolking te zwaar. Een recente Vlaamse studie wijst uit dat bij de Vlaamse 4 tot 6 jarige, 9% van de jongens en 
13% van de meisjes al zwaarlijvig is. Het sedentair karakter van onze maatschappij neemt dan ook toe, 42% van de bevolking zit meer dan 5,5 uren 
per dag stil, ook de dagindeling van onze jongste kinderen bestaat voor 50 tot 80% uit activiteiten waarbij ze stil (moeten) zitten . 

 ‘Tijdsgebrek’ blijkt de belangrijkste reden te zijn waarom mensen niet participeren aan sport (enkel bij 65+ zijn gezondheidsproblemen de 
belangrijkste hindernis om aan sport te doen). 

 Bij vrouwen in de leeftijdscategorie 14-64 jaar geeft gemiddeld 44% tijdsgebrek aan, bij de mannen is dit zelfs 53% (participatiesurvey 2009). 

 Conform algemene maatschappelijke ontwikkelingen, wordt er meer en meer individueel en in niet, anders of lichtgeorganiseerd verband gesport 
zo zoekt ongeveer 50% van de sporters in Vlaanderen een bos, plein of park op om zich sportief te ontspannen buiten (sport)clubverband. 

 Georganiseerde sport blijft echter zeer belangrijk voor het lifetime sporten omdat clubsport veel meer garantie biedt op duurzame sportbeoefening 
dan sporten in niet-georganiseerd verband. Sporten in clubverband op jonge leeftijd zorgt verder ook voor verhoogde garantie tot sporten in 
clubverband als volwassene. Daarnaast is ook de sociale rol (fair play, het belang van normen en waarden, ..) van een sportclub uitermate 
belangrijk. Onderzoek toont echter aan dat ‘slechts’ 29% van de Vlamingen participeert in clubsport. 

  

Planning 2015 

 Tijdens het voeren van een sensibiliseringscampagne is het dan ook belangrijk om een brug te slaan, een link te maken, tussen de niet- en/of anders 
georganiseerde sport en het sporten in clubverband. 

 Een brede campagne laat toe om waar nodig, in te spelen op directe noden en behoeften van diverse doel- en/of kansengroepen en/of groepen van 
sporters en niet-sporters. Een algemene campagne verruimt de kapstok om ook zeer specifieke acties te ondernemen en initiatieven uit te bouwen. 
Om tot een gedragen sensibiliseringscampagne te komen is overleg met en instemming van alle Vlaamse sportactoren noodzakelijk. Overleg binnen 
het permanent overlegplatform Sportpromotie moet hiertoe bijdragen. 

 Een gezamenlijke conceptnota wordt opgesteld en dient als basis voor een bestek voor het aanstellen van een reclameadviesbureau die 
verantwoordelijk wordt voor de creatieve uitwerking van de sensibiliseringscampagne.  

 Aan de hand van een te ontwikkelen monitoringsinstrument zal een nulmeting van de sportparticipatiegraad worden uitgevoerd. Deze nulmeting 
zal als maatstaf dienen om de uiteindelijke doelstellingen (qua sportparticipatiegraad) tegen 2019 te bepalen. 

 Een Vlaamse mediacampagne wordt opgestart in het najaar 2015.  
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Indicator Streefwaarden 2015 

Opmaak conceptnota Gerealiseerd 

Bestek opmaken en reclameadviesbureau aanstellen Reclameadviesbureau werd aangesteld 

Opstart mediacampagne Mediacampagne werd opgestart 

Mijlpalen 

Breed overleg organiseren tussen de Vlaamse sportactoren om te komen tot een algemeen gedragen conceptnota voor een sensibiliseringscampagne rond 
de promotie van een levensstijl waarin sport een vooraanstaande plaats inneemt (voorjaar 2015). 

Voorbereiding van een nieuwe campagne: 

 Bestek opmaken voor het toewijzen van de creatieve uitwerking van de campagne (voorjaar 2015) 

 Betrekken van de partners van het Permanent Overlegorgaan Sportpromotie bij de voorstelling van de ingediende dossiers door de adviesbureau’s 

 Aanstelling reclameadviesbureau (mei 2015) 

 Het ontwikkelen van een monitoringsinstrument (cfr. de NOC-NSF Sportdeelname Index) om op basis van maandelijkse gegevens de 
sportparticipatiegraad te nemen (oktober 2015) 

 Concrete cijfermatige doelstellingen formuleren i.f.v. de nulmeting 

Voeren van een ruime mediacampagne om de ‘boodschap’ te verspreiden (najaar 2015) 

 
 

OPERATIONELE DOELSTELLING 6.5  

Titel Samenwerking actoren Sport voor Allen (overlegorgaan sportpromotie) 

Verantwoordelijke Philippe Paquay (Administrateur-generaal) 

 
Processen 
Hieronder volgt een overzicht van de processen die ressorteren onder deze operationele doelstelling. 
 

PROCES 6.5.1 

Titel Breed draagvlak creëren voor sport via het permanent overlegorgaan Sportpromotie 

Omschrijving Het ‘Permanent overlegorgaan Sportpromotie’ is het forum om het sportpromotie- en evenementenbeleid van de verschillende 
actoren in Vlaanderen op elkaar af te stemmen. Het moet een breed draagvlak creëren voor o.a. een nieuwe Vlaamse 
sensibiliseringscampagne waarbij het werkveld maximaal betrokken is. De sportadministratie vervult hierbij een stimulerende en 
coördinerende rol. Er worden duidelijke afspraken gemaakt over de rolverdeling tussen de verschillende bestuursniveaus.  

Startdatum 2014 

Proceseigenaar Sonia Vanden Broeck (Afdelingshoofd Sportpromotie en Kenniscentrum Sport) 
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Stand van Zaken 
In 2014 werd overgegaan tot de oprichting van een permanent overlegorgaan sportpromotie. Dit overlegorgaan kwam 2 maal samen met het oog op het 
stroomlijnen van de diverse Vlaamse initiatieven die genomen worden om de sportparticipatie te verhogen. Een eerste conceptnota rond het voeren van 
een nieuwe sensibiliseringscampagne werd aan alle partners voorgelegd, besproken, geamendeerd en aangepast.  

Planning 2015 
Het permanent overlegorgaan komt jaarlijks minstens 2 maal samen met het oog op het stroomlijnen van de diverse Vlaamse initiatieven die genomen 
worden om de sportparticipatie te verhogen. In 2015 zal dit specifiek gebeuren in functie van de op te starten sensibiliseringscampagne. 

Indicator Streefwaarde 2015 

Aantal overlegmomenten van het permanent overlegorgaan sportpromotie Minstens 2 maal per jaar 

Aantal VTE 0,05 VTE 

Rechtstreeks toewijsbare uitgaven / 

 
 

OPERATIONELE DOELSTELLING 6.6  

Titel Overlegplatform Sport voor allen 

Verantwoordelijke Philippe Paquay (Administrateur-generaal Bloso) 

 
Processen 
Hieronder volgt een overzicht van de processen die ressorteren onder deze operationele doelstelling. 
 

PROCES 6.6.1 

Titel Breed draagvlak creëren voor sport via het Overlegplatform Sport voor Allen 

Omschrijving Binnen het kader van het tweesporenbeleid blijft Sport voor Allen een belangrijk strategisch aandachtspunt dat een specifiek 
platform vereist. Net zoals de stuurgroep Topsport dat is voor de topsport is het  ‘Overlegplatform Sport voor Allen’ dit voor de 
breedtesport.  
Het overlegplatform is een dynamisch gegeven: een instrument waar de verschillende Vlaamse sportactoren met elkaar kunnen 
overleggen over Sport voor Allen in de brede betekenis van het woord. Daarbij dient gefocust te worden op de belangrijkste 
uitdagingen (speerpunten) van een toekomstig breedtesportbeleid op maat voor alle burgers. 

Startdatum 2004  

Proceseigenaar Sonia Vanden Broeck (Afdelingshoofd Sportpromotie en Kenniscentrum Sport) 

Stand van Zaken 
Het ‘Overlegorgaan Sport voor Allen’ werd in juni 2014 opnieuw opgestart. In tegenstelling tot de werking tijdens de vorige beleidsperiode werd besloten 
om geen allesomvattende visienota en actieplan Sport voor Allen op te stellen voor de nieuwe beleidsperiode. Er zal gezocht worden naar een 
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gezamenlijk/gedragen actieplan rond enkele belangrijke speerpunten die gezamenlijk werden bepaald, met name: sportinfrastructuur, 
sportclubondersteuning, tewerkstelling in de sportsector en sportpromotie (sensibiliseringscampagne).   

Planning 2015 
Binnen het Overlegplatform Sport voor Allen worden rond de speerpunten specifieke werkgroepen opgericht die de thema’s verder zullen uitwerken. Alle 
partners zullen specialisten ter zake naar deze werkgroepen afvaardigen. Consensusteksten (projectfiches) zullen ter discussie en goedkeuring worden 
voorgelegd aan de plenumvergadering van het Overlegplatform en daarna aan de minister bezorgd. 

Indicator Streefwaarde 2015 

Tegen 15 januari 2015 worden de werkgroepen samengesteld. Gerealiseerd 

Tegen 15 maart 2015 worden de projectfiches aangepast aan de beleidsnota.  Gerealiseerd 

Aantal VTE 0,05 

Rechtstreeks toewijsbare uitgaven / 
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STRATEGISCHE DOELSTELLING 7   

Titel:  Meer rendement halen uit het beschikbare topsportpotentieel 

Verantwoordelijke: Philippe Paquay (Administrateur-generaal Bloso) 
Christine Claus (Secretaris-generaal Departement CJSM) 

 

OPERATIONELE DOELSTELLING 7.1  

Titel Uitvoering Topsportactieplan III  

Verantwoordelijke Philippe Paquay (Administrateur-generaal Bloso) 
Christine Claus (Secretaris-generaal Departement CJSM 

 
Processen 
Hieronder volgt een overzicht van de processen die ressorteren onder deze operationele doelstelling. 
 

PROCES 7.1.1 

Titel Subsidiëring Topsport via 4 luiken 

Omschrijving 
Financiële ondersteuning van de Topsport via decretale middelen Topsport o.b.v. strategische keuzes van te ondersteunen 
sporttakken. 

Startdatum 1 januari 2013 

Proceseigenaar Paul Rowe (Afdelingshoofd Topsport) 

Stand van Zaken 2014 
Op 12 december 2013 richtte Bloso – na controle van de subsidiëringsaanvragen – een  advies aan de Vlaamse minister van Sport voor de subsidiëring 
Topsport 2014 van 24 topsportfederaties via (één of meerdere van de) vier luiken van de facultatieve opdracht Topsport. De Vlaamse minister van Sport 
heeft op 11 januari 2014 beslist om deze 24 topsportfederaties te subsidiëren voor de facultatieve opdracht Topsport in 2014. De uitbetaling van de 
subsidievoorschotten in 2014 verliep trimestrieel. Het saldo van de aanvullende subsidies 2014 topsport wordt uitbetaald vóór 01 juli 2015, nadat Bloso de 
afrekeningsdossiers 2014 heeft goedgekeurd. 
Bloso vervulde in 2014 het voorzitterschap en het secretariaat van de begeleidingscommissie van het Topsportconvenant en van de gemengde 
selectiecommissie(s) van het Topsportconvenant. Bloso heeft met elk van de topsportfederaties met een topsportschool een convenant afgesloten m.b.t. 
de goedgekeurde selectiecriteria voor het daaropvolgende schooljaar. De gemengde selectiecommissie(s) van het Topsportconvenant  kende voor het 
schooljaar 2014-2015 een topsportstatuut toe aan 824 leerlingen/topsporters (cijfergegevens op 19/12/2014). 

Planning 2015 
Op 1 december 2014 richtte Bloso – na controle van de subsidiëringsaanvragen – een  advies aan de Vlaamse minister van Sport voor de subsidiëring 
Topsport 2014 van 24 topsportfederaties via (één of meerdere van de) vier luiken van de facultatieve opdracht Topsport. De Vlaamse minister van Sport 
heeft op 14 januari 2015 beslist om deze 24 topsportfederaties te subsidiëren voor de facultatieve opdracht Topsport in 2014. De uitbetaling van de 
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subsidievoorschotten in 2015 verloopt trimestrieel. Het saldo van de aanvullende subsidies 2015 topsport wordt uitbetaald vóór 01 juli 2016, nadat Bloso 
de afrekeningsdossiers 2015 heeft goedgekeurd. 
Bloso zal in 2015 het voorzitterschap en het secretariaat van de begeleidingscommissie van het Topsportconvenant en van de gemengde 
selectiecommissie(s) van het Topsportconvenant waarnemen. Bloso zal met elk van de topsportfederaties met een topsportschool een convenant afsluiten 
m.b.t. de goedgekeurde selectiecriteria voor het daaropvolgende schooljaar. De gemengde selectiecommissie(s) van het Topsportconvenant  zal voor het 
schooljaar 2014-2015 de aanvragen van de respectieve topsportfederaties bespreken i.f.v. de toekenning van een topsportstatuut. 

Indicator Streefwaarde 2015 

Vierjaarlijkse vastlegging van de Vlaamse topsporttakkenlijst (sporttakken en 
disciplines), bij aanvang van een nieuwe Olympiade 

De Vlaamse topsporttakkenlijst (sporttakken en disciplines) voor de 
Olympiade Rio 2013-2016 werd op 30/11/2012 goedgekeurd door de 
Vlaamse regering en is sindsdien ongewijzigd gebleven. 

De convenanten Topsport die Bloso jaarlijks afsluit met de topsportfederaties 
die een Jaaractieplan Topsport hebben ingediend. 

Met 24 topsportfederaties wordt een convenant Topsport afgesloten i.f.v. 
de subsidiëring Topsport via de 4 luiken.  

De convenanten die Bloso per schooljaar met elk van de topsportfederaties 
met een topsportschool afsluit, m.b.t. de goedgekeurde selectiecriteria voor 
het daaropvolgende schooljaar. 

16 (15+1) topsportfederaties participeren in een topsportschool. Voor 
aanvang van het schooljaar 2015-2016 zullen de convenanten met elk van 
deze topsportfederaties afgesloten worden m.b.t. de goedkeuring van de 
selectiecriteria voor het schooljaar 2016-2017. 

De per schooljaar toegekende topsportstatuten voor de basisscholen voor 
topsportbeloften en de topsportscholen aan getalenteerde jongeren die 
beantwoorden aan de criteria. 
Aantal toegekende statuten A 
Aantal toegekende statuten B 
Aantal toegekende statuten F 
Aantal toegekende statuten Topsportbelofte 

Alle aanvragen zijn binnen de vastgelegde timing verwerkt en beslissingen 
werden gecommuniceerd. 
Voor het schooljaar 2014-2015 worden 709 topsportstatuten toegekend: 
175 A-statuten, 422 B-statuten, 94 F-statuten en 18 statuten 
Topsportbelofte 
 

Aantal VTE 2,60 VTE 

Rechtstreeks toewijsbare uitgaven 
Begrotingsartikel: HG0-1HFG2AA-WT_Werking en toelagen – Topsportbeleid 
8.624.000 euro 

 

PROCES 7.1.2 

Titel Professionalisering van de Vlaamse topsportfederaties 

Omschrijving Professionalisering van de Vlaamse topsportfederaties door (1) de aanstelling van competente coördinatoren met relevante 
topsportervaring, (2) de vorming en aanstelling van ‘in service’ topsporttrainers en (3) de ondersteuning, opvolging en begeleiding 
van sportwetenschappelijke begeleiding en onderzoek inzake topsport. 

Startdatum 1 januari 2013 
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Proceseigenaar Paul Rowe (Afdelingshoofd Topsport) 

Stand van Zaken 2014 
Bloso voorzag in 2014 in de financiering van de structurele en/of individueel afgestemde topsportprojecten vanuit de werkingsmiddelen Topsport:  
- Pool van High Performance Managers: 3,0 VTE voor een bedrag van 168.500 euro; 
- Financiering van coördinatoren Topsport: 2,0 VTE voor een bedrag van 96.000 euro; 
- Pool van Toptrainers: 18,7 VTE voor een bedrag van 1.400.000 euro; 
- Pool van Projecttrainers Topsport: 9,0 VTE voor een bedrag van 594.000 euro; 
- Pool van Jeugdtrainers Topsport: 21,3 VTE voor een bedrag van 1.171.500 euro; 
- Aanstelling van een vormingscoördinator Topsport binnen Bloso: 1,0 VTE voor een bedrag van 75.000 euro; 
- Aanstelling van sportwetenschappelijke ‘domeinexperts’: 356.000 euro; 
- Financiering van de Vlaamse Leerstoelen Topsport (n=4): 246.200 euro; 
- Financiering van de sportwetenschappelijke begeleidingsprojecten Topsport t.a.v. de topsportfederaties: 1.057.300 euro;  
- Eenmalige bijkomende financiering van de topsportprogramma’s t.a.v. de topsportfederaties: 1.005.000 euro. 

Planning 2015 
Bloso voorziet in 2015 in de financiering van de structurele en/of individueel afgestemde topsportprojecten vanuit de werkingsmiddelen Topsport:  
- Pool van High Performance Managers: 3,0 VTE voor een bedrag van 158.000 euro; 
- Financiering van coördinatoren Topsport: 2,0 VTE voor een bedrag van 99.000 euro; 
- Pool van Toptrainers: 18,1 VTE voor een bedrag van 1.450.000 euro; 
- Pool van Projecttrainers Topsport: 8,9 VTE voor een bedrag van 570.000 euro; 
- Pool van Jeugdtrainers Topsport: 23,8 VTE voor een bedrag van 1.350.000 euro; 
- Aanstelling van een vormingscoördinator Topsport: 1,0 VTE voor een bedrag van 75.000 euro; 
- Aanstelling van sportwetenschappelijke ‘domeinexperts’: 417.500 euro; 
- Financiering van de Vlaamse Leerstoelen Topsport (n=4): 365.000 euro; 
- Financiering van de sportwetenschappelijke begeleidingsprojecten Topsport: 850.000 euro; 
- Eenmalige bijkomende financiering van de topsportprogramma’s: 388.500 euro. 

Indicator Streefwaarde 2015 

Het aantal VTE Toptrainers 
Het aantal VTE Projecttrainers 
Het aantal VTE Jeugdtrainers Topsport,  
Het aantal VTE lesgevers/trainers in de topsportschool  
Het aantal VTE trainers in het Be Gold project (= totale omkadering per 
sporttak) 
Deze aantallen staan in verhouding tot (1) de focus in het Vlaams 

Pool van Toptrainers: 18,1 VTE waarvan 16,0 VTE t.b.v. de focussporten; 
Pool van Projecttrainers: 8,9 VTE waarvan 6,9 VTE t.b.v. de focussporten; 
Pool van Jeugdtrainers Topsport: 23,8 VTE waarvan 17,8 VTE t.b.v. de 
focussporten; 
Lesgevers Topsportschool: 39,9 VTE waarvan 26,2 VTE t.b.v. de 
focussporten; 
Trainers Be Gold: 13,0 VTE waarvan 10,5 VTE t.b.v. de focussporten. 
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topsportbeleid en (2) het aantal bij de Vlaamse overheid geregistreerde 
topsporters. 
Aantal Elitesporters 
Aantal Beloftevolle jongeren 
Aantal geïdentificeerde talenten 

 
Aantal geregistreerde topsporters:  
Elitesporters: 335 (focussporten: 235) 
Beloftevolle jongeren: 344 (focussporten: 213) 
Geïdentif. Talenten: 851 (focussporten: 412) 

De uitwerking van het HRM-beleid en opvolging van de individuele 
vormingstrajecten per topsporttrainer door de vormingscoördinator Topsport. 

Bloso voorziet binnen de afdeling Topsport 1,0 VTE voor de aanstelling van 
een vormingscoördinator Topsport vanuit de werkingsmiddelen Topsport. 

Het aantal VTE High Performance Managers Pool van High Performance Managers: 3 VTE 

Het aantal VTE coördinatoren topsport  
die gefinancierd worden t.b.v. de focussporten. 

Financiering coördinatoren Topsport: 2,0 VTE 

Het aantal vergaderingen van de Taskforce Topsport. 
Bloso neemt het voorzitterschap en secretariaat waar van de Taskforce 
Topsport 

De Taskforce Topsport vergadert 10x/jaar inzake de toekenning van ad hoc 
noden 

Bloso rapporteert per kwartaal op de Taskforce Topsport over de besteding 
van de aan het Bloso toegewezen werkingsmiddelen Topsport. 

Viermaal per jaar zal het overzicht van de toegewezen werkingsmiddelen 
Topsport door het Bloso gerapporteerd worden aan de Taskforce 
Topsport. 

De toegekende financiering voor sportwetenschappelijke en 
medisch/paramedische projecten: aannemingsovereenkomsten zelfstandige 
domeinexperts, Vlaamse Leerstoelen Topsport en sportwetenschappelijke 
begeleidingstrajecten. 

Aannemingsovereenkomsten zelfstandige domeinexperts: 417.500 euro 
Vlaamse Leerstoelen Topsport: 365.000 euro 
Sportwetenschappelijke begeleidingsprojecten Topsport: 850.000 euro 

De coördinatie van de sportwetenschappelijke begeleidingsprojecten. Bloso voorziet binnen de afdeling Topsport 1,0 VTE voor de coördinatie van 
de sportwetenschappelijke begeleidingsprojecten vanuit de 
personeelssubsidies Bloso. 

Het aantal vergaderingen van de Taskforce Topsport / adviescommissie 
topsport en wetenschap. 
Bloso neemt het voorzitterschap en secretariaat waar van de Taskforce 
Topsport & Wetenschap. 

De Taskforce Topsport en Wetenschap vergadert minimaal 3x/jaar om de 
sportwetenschappelijke onderzoek- en begeleidingsprojecten door te 
lichten.  

Aantal VTE 2,75 VTE 

Rechtstreeks toewijsbare uitgaven 
Begrotingsartikel: HG0-1HFG2AA-WT_Werking en toelagen – Topsportbeleid 
5.723.500 euro 
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PROCES 7.1.3 

Titel Optimaliseren van de begeleiding, de omkadering en de leefsituatie van de Vlaamse topsporters 

Omschrijving Optimaliseren van de begeleiding, de omkadering en de leefsituatie van de Vlaamse topsporters door (1) de opvolging van de 
werking van de Vlaamse topsportscholen, (2) de opname van Vlaamse topsporters in een tewerkstellingsproject voor topsporters en 
(3) de begeleiding en omkadering van de Vlaamse topsporters via Carrièrebegeleiding Topsport. 

Startdatum 1 januari 2013 

Proceseigenaar Paul Rowe (Afdelingshoofd Topsport) 

Stand van Zaken 2014 
(1) De beleidsaanbevelingen in het aangepaste Globaal Topsportconvenant (o.b.v. de nota “Evaluatie van de Vlaamse topsportscholen 2010”) werden in 

2014 verder gerealiseerd, in nauw overleg met de betrokken Vlaamse topsportfederaties. 
In het schooljaar 2013-2014 werd gestart met een tweejarig proefproject “flexibel leertraject naast de topsportschool” voor de sporttakken tennis en 
voetbal. Het proefproject voorziet in een flexibel traject dat de klassenraad kan uitstippelen voor leerlingen met een topsportstatuut die buiten de 
topsportschool school lopen, teneinde deze leerling toe te laten om nog beter de combinatie topsport en schoollopen in een gewone school te kunnen 
maken. In het najaar van 2014 werd – op vraag van de Begeleidingscommissie – het proefproject inhoudelijk grondig geëvalueerd door een ad hoc 
werkgroep. 

(2) Het totaal contingent van het tewerkstellingsproject Topsport werd in november 2002 op 43 voltijdse equivalenten gebracht en is sindsdien ongewijzigd. 
Binnen dit contingent werden 24 elitesporters (20 VTE) in 2014 tewerkgesteld in functie van het leveren van topprestaties. 
De modaliteiten van het Bloso-Topsportstudentenproject Hoger Onderwijs  werden sinds 2013 – zoals beschreven in het Topsportactieplan Vlaanderen 
III – beter afgestemd op de noden van de individuele topsporters/studenten, waarbij een aangepaste financieringswijze volgens leeftijd wordt 
vooropgesteld: een onkostenvergoeding voor topsportgerelateerde programmakosten tot de leeftijd van 21 jaar, vanaf 21 jaar heeft de 
topsporter/student de keuze tussen een (deeltijds) tewerkstellingscontract Topsport en een onkostenvergoeding.  
In 2014 kregen 16 elitesporters en 3 beloftevolle jongeren een deeltijds tewerkstellingscontract Topsport via  het Bloso-Topsportstudentenproject. 
Voorts werd aan 31 topsporters/studenten een topsportspecifieke onkostenvergoeding toegekend, voor een totaalbedrag van 138.500 euro. 

(3) Carrièrebegeleiding werd op 1/01/2011 structureel geïntegreerd in de werking van de afdeling Topsport van Bloso. In 2014 stonden 2 
carrièrebegeleiders Topsport (1,3 VTE) in voor respectievelijk (1) de begeleiding van respectievelijk de leerlingen/topsporters en topsporters/studenten 
en (2) de uitwerking van het begeleidingsconcept voor elitesporters tijdens en na de topsportcarrière. 
Met het oog op de verdere ontwikkeling van het gedeelte met betrekking tot tewerkstelling werd een project opgestart in samenwerking met VDAB, 
namelijk ‘Loopbaanbegeleiding voor topsporters’ (Lerend netwerk: +18). De belangrijkste doelstelling van dit project is de basiswerking van 
carrièrebegeleiding te consolideren, een draagvlak te creëren voor de begeleiding van de combinatie topsport en werk en de na-topsportcarrière, een 
uitgebreid, transparant netwerk van experts te creëren en tenslotte een aanbod te hebben dat volledig afgestemd is op de noden van de doelgroep.  
Geïnteresseerde loopbaanbegeleidingscentra in Vlaanderen dienden uiterlijk 1 juni 2014 een portfolio in, waarna in juli 2014 de lijst van weerhouden 
loopbaanbegeleidingscentra werd bekendgemaakt. In het najaar 2014 werden 3 workshops georganiseerd voor de betrokken loopbaanbegeleiders. 
De selectienormen om in aanmerking te komen voor individuele carrièrebegeleiding (in de combinatie topsport & studie) werden voor het academiejaar 
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2014-2015 duidelijk afgebakend, met name een beperking tot de topsportfederaties behorende tot categorie 1 (focussporten) of 5 (G-topsport), met 
een maximum van 2 topsporters per topsportfederatie. Weliswaar bestaat de mogelijkheid van uitzondering in geval van een realistische kans op 
deelname aan de eerstvolgende Olympische Spelen. In 2014 werden 16 topsporters/studenten begeleid via een individuele begeleiding, 15 
topsporters/studenten via “e-coaching” (minder intensieve begeleiding via digitale media), 20 topsporters/studenten via het project “Hockey & studie” 
en 36 topsporters/studenten via het Bloso-Topsportstudentenproject. 

Planning 2015 
(1) De beleidsaanbevelingen in het aangepaste Globaal Topsportconvenant zullen in 2015 verder worden gerealiseerd, in overleg met de betrokken 

Vlaamse topsportfederaties. 
Het proefproject “flexibel leertraject naast de topsportschool” voor de sporttakken tennis en voetbal zal in januari 2015 worden geëvalueerd door de 
Begeleidingscommissie i.f.v. eventuele verlenging en/of verankering van het project. 

(2) Het contingent van 43 voltijdse equivalenten via het Bloso-tewerkstellingsproject Topsport zal ook in 2015 conform de noden ad hoc worden ingevuld. 
Het aantal topsporters/studenten met een tewerkstellingscontract en/of een onkostenvergoeding voor topsportgerelateerde programmakosten (tot 21 
jaar) in het Bloso-topsportstudentenproject zal in 2015 status quo blijven. 

(3) Dankzij het afsluiten van een convenant via het Bloso-Topsportstudentenproject zal vanaf 2015 (nog meer) de nadruk liggen op het responsabiliseren 
van de onderwijsinstellingen in de begeleiding van de topsporters/studenten. Carrièrebegeleiding Topsport & Studie kan hierdoor een (meer) 
ondersteunende en coachende rol aannemen ten aanzien van de studiecoaches en de contactpersonen topsport in de betrokken onderwijsinstellingen. 
Het realiseren van de supportfunctie gaat gepaard met de ontwikkeling van nieuwe tools in functie van de combinatie topsport en studie. Voorts zal in 
2015 prioriteit gegeven worden aan de professionalisering van Carrièrebegeleiding Topsport en Studie via o.a. het “Erasmus+ -project Gold in Education 
and Elite Sport” en via de opleiding “Certified Personal Coach”. 
In 2015 zal 1 carrièrebegeleider Topsport (0,5 VTE) instaan voor de optimale uitbouw van de topsportcarrière en na-topsportcarrière van Vlaamse 
topsporters via het project ‘Loopbaanbegeleiding voor topsporters’ (Lerend netwerk: +18). Vanaf januari 2015 zal gestart worden met de effectieve 
begeleiding van elitesporters tijdens en na de topsportcarrière. 

Indicator Streefwaarde 2015 

De Bloso-nota m.b.t. de remediëring van de topsportscholen vanaf het 
schooljaar 2011-2012. 

De beleidsaanbevelingen werden reeds grotendeels gerealiseerd door de 
respectieve topsportfederaties. 

Het aantal vergaderingen van de begeleidingscommissie van het 
Topsportconvenant. 
Bloso neemt het voorzitterschap en secretariaat waar van deze 
Begeleidingscommissie. 

De begeleidingscommissie van het Topsportconvenant zal plaatsvinden in 
januari 2015.  

Het aantal topsporters in het Bloso-tewerkstellingsproject Topsport  
 
Het aantal topsporters in het het Bloso-topsportstudentenproject Hoger 
Onderwijs (of een alternatieve regeling om de combinatie topsport en hoger 

Invulling ad hoc conform de criteria van het contingent in het Bloso-
tewerkstellingsproject Topsport, met een maximum van 43 VTE. 
Status quo van het aantal topsporters/studenten in het Bloso-
topsportstudenten-project met een tewerkstellingscontract: 18.  
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onderwijs te faciliteren). Status quo van het aantal topsporters/ studenten in het Bloso-
topsportstudentenproject Hoger Onderwijs met een onkostenvergoeding: 
30. 

Het jaarlijks werkingsverslag Carrièrebegeleiding Topsport Jaarlijkse rapportering van de werking van de carrièrebegeleiding aan de 
Taskforce Topsport. 

Het aantal topsporters dat kan genieten van een begeleiding via 
Carrièrebegeleiding Topsport door Bloso via  
- Individuele begeleiding 
- E-coaching 
- Project “Hockey & studie”  
- Bloso-Topsportstudentenproject:  

 
 
- Individuele begeleiding: 15 topsporters/studenten  
- E-coaching: 15 topsporters/studenten 
- Project “Hockey & studie”: 20 topsporters/studenten  
- Bloso-Topsportstudentenproject: 30 topsporters/studenten. 

Het aantal topsporters dat kan genieten van de voordelen van een structureel 
partnership inzake topsport tussen de Vlaamse overheid en het bedrijfsleven. 

Verdere uitbouw van het project ‘Loopbaanbegeleiding voor topsporters’ 
(Lerend netwerk: +18), in samenwerking met VDAB. 

Aantal VTE 1,85 VTE + 43 VTE Bloso-tewerkstellingsproject Topsport 

Rechtstreeks toewijsbare uitgaven 

Begrotingsartikels: 
- HG0-1HFG2AA-WT_Werking en toelagen – Topsportbeleid 
- HG0-1HFG2AA-LO_Lonen Topsportbeleid 

660.000 euro 

 

PROCES 7.1.4 

Titel Optimale dienstverlening t.a.v. de stakeholders 

Omschrijving 
Door de (verdere) uitbouw van de één-loketfunctie voor Topsport bij Bloso wordt een optimale dienstverlening inzake topsport 
t.a.v. de stakeholders beoogd, o.a. voor (1) beleidsonderzoek en –rapportering, (2) communicatie inzake Topsport en (3) 
ondersteuning van de Vlaamse topsportfederaties 

Startdatum 1 januari 2013 

Proceseigenaar Paul Rowe (Afdelingshoofd Topsport) 

Stand van Zaken 2014: 
Bloso nam in 2014 het voorzitterschap en het secretariaat waar van de Taskforce Topsport (21/1, 25/2, 18/3, 15/4, 20/5, 17/6, 23/9, 31/10, en 16/12), de 
Taskforce Topsport en Wetenschap (28/1, 15/4, 13/6 en 19/12), de begeleidingscommissie van het Topsportconvenant (15/5) en de gemengde 
selectiecommissies van het Topsportconvenant (2 periodes: juni en augustus). 
Volgende bevoegdheden vielen nog niet onder Bloso: de tewerkstellingsprojecten “Atletiek Vlaanderen” en de “Vlaamse Wielerploegen”en de financiering 
van uitstralingsgerichte evenementen. Deze topsportprojecten werden in 2014 gefinancierd vanuit de werkingsmiddelen van het Departement CJSM. 
(1) De deadlines voor het indienen van (voorbereidende) beleidsdocumenten werden 100% gerealiseerd: subsidiedocumenten Topsport, parlementaire 
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vragen (n=19), Bloso-ondernemingsplan, documenten Stuurgroep Topsport en Taskforce Topsport, … 
(2) De genomen initiatieven met betrekking tot het voeren van het logo Topsport Vlaanderen werden in 2014 voortgezet, o.a. via bijkomende richtlijnen in 

het jaarlijks topsportconvenant tussen het Bloso en de Vlaamse topsportfederaties m.b.t. de subsidies en financieringen Topsport en de addenda aan de 
contracten van de Vlaamse topsporters in het Bloso-tewerkstellingsproject Topsport en het Bloso-topsportstudentenproject. 

(3) Bloso voorziet in een optimale dienstverlening inzake Topsport t.b.v. de topsporters (dienstvrijstellingen en verzekering topsporters), de 
topsportfederaties en derden (vragen en klachten via mail en telefonische gesprekken). 

Planning 2015: 
Zoals voorzien in het Topsportactieplan Vlaanderen III en conform het Vlaams Regeerakkoord 2014-2019, zal de één-loketfunctie voor Topsport in de 
Olympiade 2013-2016 integraal worden gerealiseerd bij Bloso. Bloso zal het voorzitterschap en het secretariaat waarnemen van de Taskforce Topsport, de 
Taskforce Topsport en Wetenschap en de begeleidingscommissie en de gemengde selectiecommissies van het Topsportconvenant (topsportscholen). 
(1) De deadlines voor het indienen van (voorbereidende) beleidsdocumenten worden 100% gerealiseerd. 
(2) Bloso zal de topsportfederaties superviseren inzake de effectieve uitvoering van het uitdragen van het logo Topsport Vlaanderen via de genomen 

initiatieven. 
(3) Bloso voorziet in een optimale dienstverlening inzake Topsport t.b.v. de topsporters (dienstvrijstellingen en verzekering topsporters), de 

topsportfederaties en derden (mail en telefonische gesprekken) 

Indicator Streefwaarde 2015 

Het aantal vergaderingen van de Taskforce Topsport 
Het aantal vergaderingen van de Begeleidingscommissie van het 
Topsportconvenant Het aantal vergaderingen van de selectiecommissie van 
het topsportconvenant. 

Taskforce Topsport: 10 vergaderingen/jaar 
Begeleidingscommissie: 1 vergadering/jaar 
Selectiecommissie(s): min. 1 vergadering/jaar per topsportfederatie 
(n=15+1) die participeert in een topsportschool  

De deadlines voor het indienen van (voorbereidende) beleidsdocumenten  100% gerealiseerd. 

Het jaarlijks topsportconvenant tussen het Bloso en de Vlaamse 
topsportfederaties m.b.t. de subsidies Topsport. 

100% gerealiseerd. Ook in 2015 zal een paragraaf “return & visibiliteit” 
opgenomen worden in alle convenanten topsport met de Vlaamse 
topsportfederaties.  

De contracten tussen het Bloso en de Vlaamse topsporters en/of de door 
beide partijen ondertekende charters. 

100% gerealiseerd. Ook in 2015 zal een addendum “return & visibiliteit” 
opgenomen worden in de tewerkstellingscontracten met Vlaamse 
topsporters. 

De contracten tussen toptrainers, lesgevers/trainers in de topsportscholen en 
jeugdtrainers topsport en de betrokken Vlaamse topsportfederaties, en/of de 
door alle partijen ondertekende charters. 

100% gerealiseerd. Alle trainers van de topsportfederaties worden via 
convenanten topsport met de Vlaamse topsportfederaties verplicht om 
return & visibiliteit te verlenen t.a.v. de Vlaamse overheid. 

Het aantal behandelde vragen en klachten van topsporters, 
topsportfederaties en derden. 

Alle vragen en klachten worden beantwoord/behandeld 

Aantal VTE 1,25 VTE 
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Rechtstreeks toewijsbare uitgaven / 

 
 
Projecten 
Hieronder volgt een overzicht van de projecten die ressorteren onder deze operationele doelstelling. 
 

PROJECT 7.1.1 

Titel Project Be Gold 

Projectleider Paul Rowe (Afdelingshoofd Topsport) 

Omschrijving Participatie in het gemeenschappelijk project Be Gold voor jonge topsporttalenten, een samenwerkingsverband tussen de Vlaamse, 
Franstalige en Duitstalige Gemeenschap, het BOIC en de federale overheid. 

Startdatum 1 januari 2015 

Einddatum 31 december 2017, verlengbaar tot 31 december 2023 

Stand van Zaken 2014: 
Het project Be Gold heeft als doel om specifieke projecten te financieren op het vlak van talentdetectie, talentontwikkeling en talentbegeleiding van jonge 
topsporttalenten met het oog op het behalen van top-8 plaatsen op toekomstige Olympische Spelen. In dit project wordt een gemeenschappelijke “pot” 
aangelegd, waarin tot en met 2014 de Nationale Loterij (jaarlijks 1.250.000 euro), Bloso (jaarlijks 740.000 euro), het Adeps (jaarlijks 500.000 euro), de 
Duitstalige Gemeenschap (jaarlijks 10.000 euro) en het BOIC (jaarlijks 750.000 euro) investeren. De Vlaamse sportfederaties, de Waalse sportfederaties, de 
sportfederaties van de Duitstalige Gemeenschap, alsook de nationale sportbonden en de partners in ABCD kunnen projecten indienen. De ABCD-commissie 
beoordeelt de projecten en beslist over het bedrag, de aard en de periode van financiering. Middelen die binnen een kalenderjaar niet besteed zijn, blijven 
in de gemeenschappelijke pot en worden aldus overgedragen en besteed in de daaropvolgende jaren binnen dit topsportproject. 
In 2014 werden 14 Vlaamse topsportprojecten gefinancierd voor een bedrag van € 1.208.000, en 4 gemeenschapsoverschrijdende (nationale) 
topsportprojecten voor een bedrag van € 667.000. 

Planning 2015 
De jaarlijkse bijdrage van de partners in het project Be Gold werd bij de ondertekening van een nieuwe overeenkomst op 1/1/2015 aangepast, waarin tot 
en met 2017 de Nationale Loterij (jaarlijks 1.187.500 euro), Bloso (jaarlijks 740.000 euro), het Adeps (jaarlijks 500.000 euro), de Duitstalige Gemeenschap 
(jaarlijks 10.000 euro) en het BOIC (jaarlijks 350.000 euro) investeren. 
In 2015 worden 13 Vlaamse topsportprojecten toegekend voor een bedrag van 1.180.000 euro, en 2 gemeenschapsoverschrijdende (nationale) 
topsportprojecten voor een bedrag van 390.000 euro. 

Indicator Streefwaarden 2015 

De jaarlijkse beoordeling en beslissing van de ABCD-commissie inzake de 
toekenning van het bedrag, de aard en de periode van financiering. 

Toekenning van 13 Vlaamse projecten voor een bedrag van 1.180.000 euro 
en 2 gemeenschapsoverschrijdende (nationale) projecten voor een bedrag 
van 390.000 euro 
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Mijlpalen 

In de loop van 2017, na afloop van de Olympiade Rio, wordt het project Be Gold geëvalueerd in functie van een eventuele verlenging tot en met 2023. 

Aantal VTE 0,10 VTE 

Rechtstreeks toewijsbare uitgaven Begrotingsartikel: HG0-1HFG2AA-WT_Werking en toelagen – Topsportbeleid 
740.000 euro 

 
 

OPERATIONELE DOELSTELLING 7.2  

Titel Evaluatie en bijsturing beleid via opmaak topsportactieplan IV 

Verantwoordelijke Philippe Paquay (Administrateur-generaal Bloso) 

 
Processen 
Hieronder volgt een overzicht van de processen die ressorteren onder deze operationele doelstelling. 
 

PROCES 7.2.1 

Titel Evaluatie Vlaams topsportbeleid 2013-2016 

Omschrijving Evaluatie van het Vlaams topsportbeleid ter voorbereiding van het Topsportactieplan Vlaanderen IV 

Startdatum 1 januari 2013 

Proceseigenaar Paul Rowe (Afdelingshoofd Topsport) 

Stand van Zaken 2014 
Bloso maakt maandelijks een update van de Vlaamse Topsportindex en rapporteert ad hoc aan deTaskforce Topsport. 
Bloso rapporteert driemaal (6/5, 15/10 en 3/12) aan de Stuurgroep Topsport inzake de uitvoering van de (nog niet) gerealiseerde actiepunten van het 
Topsportactieplan Vlaanderen III.  

Planning 2015 
Bloso maakt maandelijks een update van de Vlaamse Topsportindex en rapporteert ad hoc aan deTaskforce Topsport. 
Bloso voorziet in een periodieke rapportering van de (nog niet) gerealiseerde actiepunten van het Topsportactieplan Vlaanderen III aan de Stuurgroep 
Topsport. 
De Stuurgroep Topsport legt in 2015 de timing en werkwijze vast voor de evaluatie van het topsportbeleid van de Vlaamse topsportfederaties voor de 
periode 2013-2016. 

Indicator Streefwaarde 2015 

Periodieke rapportering aan de Taskforce Topsport van de behaalde 
topsportresultaten van Vlaamse topsporters (tegenover de beoogde 
doelstellingen) via de Vlaamse Topsportindex. 

100% gerealiseerd. 



 
80 

Periodieke rapportering aan de Stuurgroep Topsport van de (nog niet) 
gerealiseerde actiepunten van het Topsportactieplan Vlaanderen III. 

100% gerealiseerd. 

Vierjaarlijkse vastlegging van de Vlaamse topsporttakkenlijst (sporttakken en 
disciplines), bij aanvang van een nieuwe Olympiade (2017-2020). 

De Stuurgroep Topsport legt in 2015 de timing en werkwijze voor de 
evaluatie per sporttak voor de periode 2013-2016. 

Aantal VTE 0,1 VTE 

Rechtstreeks toewijsbare uitgaven / 

 
 
Projecten 
Hieronder volgt een overzicht van de projecten die ressorteren onder deze operationele doelstelling. 
 

PROJECT 7.2.1 

Titel Opmaak van het Topsportactieplan Vlaanderen IV 

Projectleider Paul Rowe (Afdelingshoofd Topsport) 

Omschrijving Opmaak van het Topsportactieplan Vlaanderen IV (2017-2020) via (10) verschillende werkgroepen. De Stuurgroep Topsport legt in 
2015 de timing en werkwijze vast, Bloso neemt het secretariaat waar. 

Startdatum 1 januari 2015 

Einddatum 31 december 2017, verlengbaar tot 31 december 2023 

Stand van Zaken 2014 
Niet van toepassing.  

Planning 2015 
De Stuurgroep Topsport legt in 2015 de timing en werkwijze vast voor de opmaak van het Topsportactieplan Vlaanderen IV (2017-2020). 

Indicator Streefwaarde 2015 

Voorbereiding van actiepunten Topsport in (10) verschillende werkgroepen. De krijtlijnen van het Topsportactieplan Vlaanderen IV worden in een 
strategische werkgroep besproken en vastgelegd. 

Vastleggen van de beoogde doelstellingen op EK-WK-OS voor de Olympiade 
2017-2020 via een bevraging van de Vlaamse topsportfederaties. 

Niet van toepassing. 

De ontwerptekst wordt binnen de Stuurgroep Topsport besproken en 
aangepast tot het voorstel voor het Topsportactieplan Vlaanderen IV (2013-
2016), en voor 1/12/2016 aan de minister overgemaakt. 

Niet van toepassing. 

Mijlpalen  

De Stuurgroep Topsport legt in het voorjaar van 2015 de timing en werkwijze vast voor de opmaak van het Topsportactieplan Vlaanderen IV (2017-2020). 



 
81 

In het najaar van 2016 wordt een ontwerptekst, voorbereid in de verschillende werkgroepen, door de Stuurgroep Topsport besproken en aangepast tot het 
voorstel voor het Topsportactieplan Vlaanderen IV (2017-2020). Dit voorstel wordt voor 1/12/2016 aan minister Muyters overgemaakt. 

Het voorstel van het Topsportactieplan Vlaanderen IV (2017-2020) wordt goedgekeurd door minister Muyters en voorgedragen aan de Vlaamse Regering. 

Aantal VTE 0,25 VTE 

Rechtstreeks toewijsbare uitgaven / 
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Deel B. Doelstellingen opgelegd door regeringsafspraken 
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Operationalisering van de verbetertrajecten inzake de verhoging van de maturiteit 

 

Doelstellingen, proces- en risicomanagement (DPR)  

 
Processen 
Hieronder volgt een overzicht van de processen die ressorteren onder deze operationele doelstelling. 
 

PROCES DPR 1 

Titel Proces- en risicomanagement  

Omschrijving Evaluatie en opzet van een efficiënt proces- en risicobeheersysteem 

Startdatum 01/04/2015 

Proceseigenaar Serge Boydens 

Stand van Zaken 
Na de samenwerking met een consultancyfirma (2006-2008) voor het uittekenen van de Bloso-processen, werd beslist om een eigen praktische methode 
uit te werken voor het analyseren van processen en het oplijsten van de bijhorende risico’s. Het volledig uittekenen van alle deelprocessen, het oplijsten 
van alle taken met bijhorende risico’s en het uitwerken van de nodige beheersmaatregelen blijkt zeer nuttig, maar is ook tijdrovend.  
De vraag stelt zich om eventueel een meer pragmatische methode uit te werken. 

Planning 2015 
Evaluatie van de huidige methodologie en indien nodig deze te herwerken. 
Prioritering van te analyseren processen 
Vanaf tweede semester: start proces- en risico’s analyses. 

Indicator Streefwaarde 2015 

Evaluatie huidige methode Gerealiseerd op 01/06/2015 

Aantal geanalyseerde processen Afhankelijk van de gekozen methode 
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Monitoring (MON) 

 
Processen 
Hieronder volgt een overzicht van de processen die ressorteren onder deze operationele doelstelling. 
 

PROCES MON 1 

Titel Het gebruiken van de Monitoringstool ‘TRAJECT’ 

Omschrijving Opvolging van de beleidsdocumenten (regeerakkoord, beleidsnota, beleidsbrieven, transversale en horizontale beleidsplannen en 
de regelgevingsagenda) via de VO-brede Monitoringstool TRAJECT. 

Startdatum 2/02/2015 

Proceseigenaar Karolien Haepers 

Stand van Zaken 
Tot op heden werd er voor de monitoring voor VO-brede plannen, zoals het regeerakkoord gebruik gemaakt van de Monitoringstool. 
Op 5 december 2014 besliste de Vlaamse Regering dat alle entiteiten van de Vlaamse overheid gebruik zullen maken van een (nieuw) gemeenschappelijk 
monitoringssysteem voor de opvolging van volgende beleidsdocumenten: Vlaams Regeerakkoord, Transversale/horizontale beleidsplannen, 
Regelgevingsagenda, Beleidsnota’s en beleidsbrieven) 

Planning 2015 
Vanaf 2015 zal Bloso voor de monitoring van de beleidsdocumenten Vlaams Regeerakkoord, Beleidsnota Sport 2014-2019, bestaande transversale en 
horizontale beleidsplannen en de regelgevingsagenda gebruik maken van de VO-brede Monitoringstool TRAJECT. 
Om dit in goede banen te leiden wordt er binnen het Bloso een aanspreekpunt doelstellingenmanagement aangeduid en wordt er door de medewerkers 
die belast zijn met de monitoring van deze documenten een opleiding functioneel beheerder gevolgd. 
Bloso bekijkt in de loop van 2015 of dit monitoringssysteem ook kan gebruik worden voor andere beleids- of beheersplannen, meer bepaald voor het 
ondernemingsplan. 

Indicator Streefwaarde 2015 

Er is een aanspreekpunt doelstellingenmanagement binnen Bloso Gerealiseerd 

Aantal gevolgde opleidingen functioneel beheerder Monitoringssysteem  6  

Jaarlijkse monitoring via het monitoringssysteem Traject voor de verplichte 
beleidsdocumenten zoals bepaald door de Vlaamse Regering 

Gerealiseerd 
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Organisatiestructuur (ORG) 

 
Projecten 
Hieronder volgt een overzicht van de projecten die ressorteren onder deze operationele doelstelling. 
 

PROJECT ORG 1 

Titel Inkanteling afdeling sport Departement CJSM in het bestaande agentschap Sport (Bloso) 

Projectleider Philippe Paquay (Administrateur-generaal Bloso) 

Omschrijving Tegen 1 december 2016 zal de afdeling sport van het departement CJSM ingekanteld zijn bij het vernieuwde agentschap Sport 
Vlaanderen. 2015 wordt daarbij een overgangsjaar waar naast de uitvoering van de transitie-activiteiten de continuïteit van de 
huidige dienstverlening centraal staat. 

Startdatum 01/01/2015 

Einddatum 31/12/2015 

Stand van Zaken 
Momenteel bestaat er binnen het beleidsveld Sport een vrij artificiële scheiding tussen beleidsondersteuning binnen het departement CJSM (afdeling Sport 
en Jeugd) en beleidsuitvoering in het agentschap Bloso, welke risico’s induceert van overlappingen, beheersconflicten en minder oordeelkundige allocatie 
van middelen. Het samenbrengen van alle beleidsondersteunende en beleidsuitvoerende taken binnen één entiteit zal belangrijke efficiëntiewinsten met 
zich meebrengen. Het Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 voorziet in de samenvoeging van een aantal beleidsdomeinen en de vermindering van het aantal 
entiteiten volgens het nieuwe organogram van de Vlaamse overheid, dat als bijlage bij het Regeerakkoord gaat. Dat nieuwe organogram vermeldt voor het 
Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media drie entiteiten: Departement Cultuur, Jeugd en Media - Agentschap Sport - Vlaamse Regulator voor de Media  
De beleidsnota Sport 2014-2019 bevestigt dat de tweeledige structuur van de sportadministratie, met enerzijds het agentschap Bloso en anderzijds de 
afdeling Sport en Jeugd uit het departement CJSM, zal samensmelten tot één nieuwe sportadministratie. “Daarbij zal gestreefd worden naar de meest 
optimale structuur om de doelstellingen uit deze beleidsnota te realiseren.” 

Planning 2015 
De vooropgestelde hervorming dient gerealiseerd te worden tegen 1 januari 2016. 2015 wordt daarbij een overgangsjaar waar naast de uitvoering van de 
transitie-activiteiten de continuïteit van de huidige dienstverlening centraal staat. 
De transitie heeft een impact op de activiteiten en jobinhoud van een belangrijk aantal medewerkers van de betrokken organisaties. Dat vraagt extra inzet 
en flexibiliteit. Belangrijk hierbij is dat eenieders competentie en ervaring maximaal zal worden ingezet en benut. Alle expertise die vandaag aanwezig is, is 
ook in de toekomst van cruciaal belang voor het Vlaams sportbeleid. 
Het veranderingsproces vormt een prioritaire opdracht van het management van de twee betrokken entiteiten. De heer Philippe Paquay, administrateur-
generaal van het huidige agentschap Bloso, wordt aangeduid als coördinator van het veranderingstraject. Hij zal op geregelde tijdstippen rapporteren aan 
de bevoegde minister over het transitieproces. Er zal ook overleg zijn met de transitiemanager die aangesteld is in het departement om de afstemming met 
de transitie cultuur, jeugd en media te laten bewaken en waar nodig initiatief te laten nemen om het veranderingsproces te faciliteren. Werkgroepen zullen 



 
86 

worden opgestart om deze transitie uit te voeren. De medewerkers van beide entiteiten worden hierbij betrokken. 
Er wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen het Departement CJSM en het vernieuwde Agentschap Sport Vlaanderen waarin bepaald 
wordt hoe de transversale beleidsitems binnen het beleidsdomein CJSM zullen worden gecoördineerd en de onderlinge informatie-uitwisseling en 
gespecialiseerde dienstverlening zal worden geregeld. 
Gezien de specifieke positie NADO Vlaanderen zal onderzocht worden om NADO Vlaanderen louter administratief onder te brengen bij het vernieuwde 
sportagentschap met een afzonderlijk ondernemingsplan en een afzonderlijke begrotingslijn. Deze constellatie zal voorgelegd worden aan WADA. 

Indicator Streefwaarden 2015 

Eén agentschap Sport Vlaanderen Gerealiseerd 

Samenwerkingsovereenkomst Dept. CJSM – Agentschap Sport Vlaanderen 
ifv samenwerking transversale beleidsitems, onderlinge informatie-
uitwisseling en gespecialiseerde dienstverlening. 

Gerealiseerd 

Mijlpalen 

Medio maart: Opstart stuurgroep transitie Sport 

Opstart werkgroepen transitie sport waarbij medewerkers van beide entiteiten betrokken worden – april 2015 

Samenbrengen van de beleidskredieten sport en de refertekredieten voor de betrokken medewerkers en topsporters – timing 31.12.2015 

Aanbrengen van de nodige aanpassingen Vlimpers i.f.v. de uitkanteling van het beleidsprogramma HF (en bijhorende verrichtingen) uit de entiteit HB0 – 
timing 31.12.2015 

Aanbrengen van de nodige aanpassingen Orafin i.f.v. de uitkanteling van het beleidsprogramma HF (en bijhorende verrichtingen) uit de entiteit HB0 – 
timing 31.12.2015 

Aanpassingen van de organisatiestructuur van het huidige agentschap Sport (Bloso) – timing 31.12.2015 

 
 

Human Resources Management (HRM) 

 
Processen 
Hieronder volgt een overzicht van de processen die ressorteren onder deze operationele doelstelling. 
 

PROCES HRM 1 

Titel Specifiek wervings- en personeelsbeleid voeren. 

Omschrijving Er wordt enerzijds gericht gewerkt aan  sensibilisering/ cultuurverandering om de integratie van  personeelsleden uit de 
doelgroepen te bevorderen en de uitstroom te minimaliseren en anderzijds aan het professionaliseren (ontwikkelen van expertise) 
inzake diversiteit en expertise in personeelsbeleid.  

Startdatum Continu proces 
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Proceseigenaar Katia Verbelen 

Stand van Zaken 
Rekening houdend met de aanhoudende besparingen op personeelskredieten die aan het Bloso werden opgelegd en met de onvermijdelijke invloed 
daarvan op instroom, heeft het Bloso vooral ingezet op “duurzame verandering van de organisatiecultuur” en “duurzame verankering in de 
organisatiestructuur”. 
Concrete acties die m.b.t. duurzaam personeelsbeleid reeds succesvol werden doorgevoerd zijn: 
- duurzame verandering van de organisatiecultuur door: 

 de organisatie van inleefsessies en sensibiliseringsacties m.b.t. de doelgroepen “personen met een migratieachtergrond” en “personen met een 
handicap of chronische ziekte” 

 het blijvend verder sensibiliseren van personeelsleden/leidinggevenden door informatie te verspreiden over en deel te nemen aan door de dienst 
Diversiteit aangereikte campagnes  

 het gericht aanbieden van en toestaan aan personeelsleden/leidinggevenden tot het volgen van vorming m.b.t diversiteit, gender en 
loopbaanontwikkeling. 

 extra aandacht voor neutraal, helder en toegankelijk taalgebruik in alle vacatures 
- duurzame verankering van diversiteit en gelijke kansen in de organisatiestructuur door: 

 het zoveel mogelijk beperken van de uitstroom van de doelgroepen “personen met een migratieachtergrond” en “personen met een handicap of 
chronische ziekte”  

 een gerichte registratie van stagiairs uit de kansengroepen “personen met een arbeidshandicap” en “personen met een migratieachtergrond” om 
opportuniteiten tot instroom te optimaliseren . 

Planning 2015 
Blijven inzetten op duurzaam personeelsbeleid en nog verder uitbouwen van het professionaliseren (ontwikkelen van expertise) inzake diversiteit en 
expertise in personeelsbeleid.  

Indicator Streefwaarde 2015 

Concrete acties inzake duurzaam personeelsbeleid zijn geïntegreerd in het 
Bloso-ondernemingsplan. 

Gerealiseerd 

HR-medewerkers hebben vorming gekregen die bijdraagt tot de ontwikkeling 
van hun expertise inzake diversiteit. 

Gerealiseerd 

% personeelsleden uit de doelgroepen 33% vrouwen in middenmanagement 
4,5% personen met een handicap of chronische ziekte 
4% personen met een migratieachtergrond 
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Projecten 
Hieronder volgt een overzicht van de projecten die ressorteren onder deze operationele doelstelling. 
 

PROJECT HRM 1 

Titel Actualiseren van alle functiebeschrijvingen 

Projectleider Katia Verbelen 

Omschrijving Actualiseren van alle functiebeschrijvingen waarbij alle functies gewogen worden en toegewezen aan de functieniveaumatrix 

Startdatum Maart 2015 

Einddatum Februari 2016 

Stand van Zaken 
Sinds enkele jaren wordt voor alle instroom en doorstroom de functiebeschrijving opgemaakt aan de hand van de functiefamilies. Voor enkele van deze 
functiebeschrijvingen is een actualisering noodzakelijk omwille van de verfijning van de functieniveaumatrix die inmiddels doorgevoerd werd. 
Voor de andere personeelsleden is de functie toegewezen aan de functieniveaumatrix maar is er een grondige actualisering van de bestaande 
functiebeschrijving noodzakelijk met mogelijk een nieuwe weging tot gevolg. 
Eerder werden ook de evaluatielijnen grondig herbekeken en kregen nieuwe leidinggevenden een opleiding prestatiemanagement. 

Planning 2015 
Vanuit de afdeling Personeel zal er voor elk personeelslid een ontwerp van functiebeschrijving opgesteld worden dat gebaseerd is op de oude 
functiebeschrijving en rekening houdend met de initiële toewijzing aan de functieniveaumatrix. Uiterlijk begin 2016, maar bij voorkeur in de loop van 2015, 
zal op basis hiervan een gesprek plaatsvinden tussen de functiehouder en de evaluator dat moet leiden tot een nieuwe functiebeschrijving. 
Deze functiebeschrijving zal dan opnieuw gewogen worden en toegewezen aan de functieniveaumatrix. Vervolgens kan de procedure voor de validatie 
opgestart worden. 
Hiervoor zal er uiterlijk einde april 2015 een projectvoorstel met een plan van aanpak voorgelegd worden aan het managementcomité.  

Indicator Streefwaarden 2015 

Aantal geactualiseerde functiebeschrijvingen > 50% 

Aantal gewogen functiebeschrijvingen 25% 

Aantal gevalideerd  (pas in 2016) 

Mijlpalen 

April 2015: Door het management goedgekeurd projectplan 

Mei 2015: Verder verfijnen van de evaluatielijnen 

Juni 2015: Toelichting aan het managementcomité 

Planningsfase 2016 
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PROJECT HRM 2 

Titel Opmaak van een nieuw personeelsplan 

Projectleider Jan Vandenabeele (Afdelingshoofd Personeel) 

Omschrijving Opmaak van een personeelsplan met de kwalitatieve en kwantitatieve personeelsbehoeften, geactualiseerd en rekening houdend 
met de opgelegde  personeelsbesparingen, dat uiteindelijk zal leiden tot een personeelsplan dat ook uitgedrukt wordt in 
functiefamilies. 

Startdatum mei 2015 

Einddatum Maart 2017 

Stand van Zaken 
Bloso heeft een personeelsplan dat doorheen de jaren en mede omwille van de doorgevoerde en nog door te voeren besparingen, niet meer volledig 
beantwoordt aan de realiteit doordat heel wat functies niet meer ingevuld worden. Pogingen om dit te herzien werden de voorbije jaren doorkruist door 
budgettaire besparingen en besparingen in het aantal personeelsleden. 
Los van het theoretische personeelsbehoeftenplan wordt de invulling echter nauwgezet bijgehouden. 

Planning 2015 
Op basis van het oude personeelsbehoeftenplan wordt een geactualiseerd personeelsplan as is opgesteld waarbij rekening gehouden worden met alle 
soorten functies (permanente, tijdelijke en specifieke, mandaatfuncties, hooggekwalificeerde…) uitgedrukt in rangen en graden en opgesplitst naar de 
functionele organisatiestructuur.  
De as is situatie zal rekening houden met de reeds doorgevoerde personeelsbesparingen en wijzigingen in processen en opdrachten van het Bloso 
(cfr.inkanteling). 
In een volgende fase zal op basis van de personeelsbehoeften vanuit de diverse afdelingen en een grondige screening van de vacatures door uitstroom, een 
to be situatie vooropgesteld worden waarbij de geplande besparingen in het aantal personeelsleden doorgevoerd worden en waarbij het aantal 
bevorderingsfuncties zal opgetrokken worden teneinde de doorstroming van personeelsleden te bevorderen en de personeelsbehoeften meer adequaat in 
te vullen. Hiervoor zal gebruik gemaakt worden van de functieniveaumatrix en het instrument van de functieweging. 
In een later stadium zal dit verder vertaald worden naar een personeelsplan waarbij de personeelsbehoeften ook uitgedrukt worden in functiefamilies en 
functiefamilieniveaus. 

Indicator Streefwaarden 2015 

As is personeelsplan Gerealiseerd tegen 1.6.2015 

To be personeelsplan Gerealiseerd tegen 1.10.2015 

Mijlpalen 

Definitief uitsluitsel over kerntakenplan en reorganisatie binnen het beleidsdomein CJSM 

As is personeelsplan 

Een goedgekeurd personeelsplan voor einde 2015 dat de uitgangsbasis is voor de verdere vertaling in functiefamilies 

Uiterlijk op 1/4/2017 een personeelsplan dat ook uitgedrukt is in functiefamilies en waarbij alle gewogen functies gevalideerd zijn. 
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PROJECT HRM 3 

Titel Verder automatiseren van het personeelsbeheer en verminderen van de administratie werklast (Vlimpers) 

Projectleider Dirk Van Huffel 

Omschrijving De administratieve en papieren werklast verminderen door maximaal in te zetten op de mogelijkheden van Vlimpers en het verder 
uitrollen van de selfservice 

Startdatum mei 2015 

Einddatum Maart 2017 

Stand van Zaken 
In 2014 werd Vlimpers in gebruik genomen waarbij de klemtoon lag op de salarisberekening en –betaling en het introduceren van de werkstromen en het 
bijhouden van het elektronisch personeelsdossier. Enkele procedures werden herbekeken, maar hier is nog een ganse weg af te leggen. 

Planning 2015 
De selfservice en de werkstromen zullen verder uitgerold worden naar alle personeelsleden die toegang hebben tot het intranet/internet, maar ook door 
het implementeren van de modules fietsvergoedingen en woon-werkverkeer waarbij de administratieve- en papieren werklast verder vereenvoudigd 
wordt. 
Implementeren van de module arbeidsplaatsbeheer. 
Verder uitbouwen van de rapportering, zowel voor operationele en budgettaire doeleinden als ten behoeve van het management. 
Verkennend onderzoek naar de wenselijkheid en haalbaarheid van de module Vlimpers Talent 

Indicator Streefwaarden 2015* 

Werkstromen en selfservice uitbreiden naar alle personeelsleden Gerealiseerd eind 2015 

modules fietsvergoedingen en woon-werkverkeer Gerealiseerd in najaar 2015 

Budgettaire rapportering  Juli 2015 

Opzetten arbeidsplaatsbeheer juni 2015 

Mijlpalen 

Eind 2015 wordt de selfservice veralgemeend gebruikt door 90% van de personeelsleden. 

Een goedgekeurd as is personeelsplan is noodzakelijk voor arbeidsplaatsbeheer 

Arbeidsplaatsbeheer is een vereiste om de module Vlimpers Talent te overwegen 

Eind 2015 is er een beslissing over het al dan niet inzetten van Vlimpers Talent 
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PROJECT HRM 4 

Titel Invoering van het plaats- en tijdsonafhankelijk werken (PTOW) op het Bloso hoofdbestuur 

Projectleider Paul Rowe (Algemeen Directeur Bloso) 

Omschrijving Bloso wenst inzake het hoofdbestuur in te stappen in plaats- en tijdsonafhankelijk werken, teneinde alle personeelsleden de kans te 
beiden om hun werk optimaal te combineren met hun privésituatie. Hiermee wordt ook tegemoet gekomen aan omzendbrief BZ 
2014/3 “plaats- en tijdsonafhankelijk werken”. 

Startdatum 1/4/2015 

Einddatum 31/12/2016 

Stand van Zaken 
Bloso heeft in de laatste 15 jaar nauwelijks ingespeeld op de maatschappelijke tendensen inzake anders werken (telewerken, het nieuwe werken, plaats- en 
tijdsonafhankelijk werken). Formeel werd een bescheiden pilootproject opgezet en inmiddels bestendigd inzake structureel telewerken binnen de cel ICT, 
en werden informele vormen van anders werken oogluikend toegestaan op initiatief van het betrokken afdelingshoofd. Het personeel op het Bloso 
hoofdbestuur werkt vandaag hoofdzakelijk strikt plaats- en tijdsafhankelijk, zij het met glijdende werkuren. 

Planning 2015 
Projectvoorstel : 
In het voorjaar van 2015 zal een projectvoorstel Bloso Plaats en Tijdsonafhankelijk Werken (Bloso PTOW) worden voorgelegd aan het management Comité 
(MaCoBlo), kaderend in een ruimer HRM beleid, gericht op een prestatiecultuur binnen het Bloso hoofdbestuur en een verhoogde autonomie, competentie 
en betrokkenheid van alle personeelsleden.  
Plan van aanpak : 
Het concept zal worden bijgestuurd in overleg met het personeel (afdelingen/cellen) en resulteren in een concreet plan van aanpak (najaar 2015) inzake 
HRM (inventariseren van de behoeften en knelpunten m.b.t. de combinatie werk-privé i.f.v. het afstemmen van de  PTOW-mogelijkheden op functieniveau 
en individueel niveau, ontwerp van een resultaatgerichte plannings-evaluatiecyclus, ontwerp van permanente monitoring en evaluatie van PTOW 
initiatieven per afdeling/cel), inzake ICT (systeem hardware en software afstemmen op PTOW), inzake inrichting van de werkplaats op het hoofdbestuur 
(het creëren van aantrekkelijke en flexibele werkruimtes, uitnodigend tot ontmoeting en samenwerking, naast aandacht voor individueel comfort : “van 
een kantoorgebouw naar een campus voor sportbeleid”) en inzake interne communicatie van de planning en uitvoering van het project.  
Uitvoering : 
De uitvoering van het project dient uiterlijk 1/1/2016 formeel te starten, bij de planningsgesprekken 2016 met de personeelsleden van de in deze fase 
weerhouden afdelingen/cellen. 

Indicator Streefwaarden 2015 

Het uitwerken van een projectvoorstel Bloso PTOW Projectvoorstel is uitgewerkt en besproken op het MaCoBlo tegen 
31/5/2015 

Het realiseren van een gedragen plan van aanpak Bloso PTOW Plan van aanpak is opgemaakt en afgetoetst met het personeel van het 
hoofdbestuur, en goedgekeurd door het MaCoBlo tegen 30/11/2015 
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Mijlpalen 

31/5/2015 : projectvoorstel is uitgewerkt en besproken op MaCoBlo 

30/11/2015 : plan van aanpak is opgemaakt, afgetoetst met het personeel en goedgekeurd door het MaCoBlo 

 
 

Informatie en communicatie (ICO) 

 
Processen 
Hieronder volgt een overzicht van de processen die ressorteren onder deze operationele doelstelling. 
 

PROCES ICO 1 

Titel Update communicatieplan  

Omschrijving Communicatieplan aanpassen aan de vernieuwde organisatie en aan de vernieuwde communicatiekanalen en –strategie 

Startdatum 1 maart 2015 

Proceseigenaar Tanja Vanhoecke 

Stand van Zaken: 
Er is een goed inzicht in de communicatie-opdracht, de communicatiedoelstellingen en de kanalen die ingezet moeten worden om ze te bereiken. We 
voeren intern een inhoudelijke discussie over de juiste communicatiestrategie: wie moeten we bereiken, wat moeten we zeggen, hoe en wanneer zeggen 
we dat, wanneer, wie zegt het? In dat proces laten we ons voor de opstart van sociale media en een vernieuwde website bijstaan door externe experts.  
Tegelijkertijd werken we aan een versterkte interne communicatie, die volledig aansluit bij de doelstellingen en de stijl van onze vernieuwde organisatie. De 
zichtbaarste realisatie en stimulans is daarbij de omschakeling naar een intranet op een nieuw platform.  
Zodra dit verhaal voldoende uitgekristaliseerd is in processen, kunnen we ze gedetailleerd en helder in een communicatieplan uitschrijven. Dat we 
vervolgens voortdurend in vraag zullen stellen en aanpassen waar nodig. Los van de actuele veranderingen is er een doorlopende noodzaak om het 
communicatieplan te evalueren en te herschrijven. Al is het maar door de snel veranderende rol van communicatie in een bedrijf, en de rol die een 
communicatieverantwoordelijke/een communicatieteam daarin speelt. 

Planning 2015: 
Het communicatieplan herschrijven in het tempo van de veranderingen. I.e. sociale media zodra we ze gebruiken, toevoeging departementale taken zodra 
duidelijk is waaruit ze bestaan en hoe we ze invullen, nieuw intranet zodra het in gebruik is, enzovoort. 

Indicator Streefwaarde 2015 

Beoordeling van communicatieplan t.o.v. communicatie in de realiteit Gerealiseerd 

Aanvulling van alle kanalen en beoogde doelstellingen Gerealiseerd 

 
  



 
93 

Projecten 
Hieronder volgt een overzicht van de projecten die ressorteren onder deze operationele doelstelling. 
 

PROJECT ICO 1 

Titel Ingebruikname van een nieuwe Intranettool 

Projectleider Tanja Vanhoecke 

Omschrijving Om de interne communicatiestroom te verbeteren worden de nodige voorbereidingen genomen om een nieuwe intranettool op 
het platform van het beleidsdomein CJSM in gebruik te nemen. 

Startdatum 1 januari 2015 

Einddatum 1 september 2015 

Stand van Zaken 
We hebben een intranet in ‘minimale’ vorm, dat weinig gebruikt wordt. We bereiden de overgang voor naar het intranetplatform van de Vlaamse overheid.  
Dat maakt het mogelijk om: 

 interne informatie gebruiksvriendelijker en met een moderner look and feel te verspreiden;  

 interne communicatie tout court aan te wakkeren, bvb door er een meer interactieve muurkrant, en een wie is wie, met foto’s, aan toe te voegen; 

 van intranet het belangrijkste en geprefereerde kanaal te maken om elektronische informatie te verspreiden: 1 weg voor iedereen:  

 onmiddellijke toegang tot informatie van de Vlaamse overheid te verschaffen en te stimuleren;  

 elementen en tools voor de nieuwe huisstijl van de overheid gemakkelijk en efficiënt aan te bieden aan de Bloso-werknemers. 
De belangrijkste reden om het intranet te revitaliseren en mensen te stimuleren het te gebruiken, is het sterker maken van de interne communicatie. Bloso-
werknemers zitten verspreid over heel Vlaanderen, in een hoofdbestuur, 5 provinciale Bloso-promotiediensten en dertien Bloso-centra. Ze komen niet 
vanzelfsprekend met elkaar in contact. Hoe meer onderlinge contacten er zijn, en hoe meer informatie er doorsijpelt, hoe groter de betrokkenheid, en hoe 
groter de voedingsbodem voor externe communicatie uiteindelijk is. 

Planning 2015 
Ingebruikname intranet ten laatste op 1 september 2015 

Indicator Streefwaarden 2015 

Opleiding iPublish ‘leveranciers’ intranet Gerealiseerd 

Ontwikkeling wie is wie-programma en check pers gegevens gerealiseerd  

Mijlpalen 

31 maart 2015: Oplevering ‘wie is wie’-programma met gecontroleerde gegevens werknemers 
20 februari 2015: Opleiding iPublish ‘leveranciers’ intranet op 20 februari 
20 april 2015: Basisinfo voor een werkend intranet ter beschikking 
1 september 2015: Intranet is operationeel voor alle Bloso-medewerkers 
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PROJECT ICO 2 

Titel Sociale media 

Projectleider Tanja Vanhoecke 

Omschrijving Doelgerichte activiteit van Bloso op sociale media 

Startdatum 1 november 2014 

Einddatum 1 juli 2015 

Stand van Zaken 
Na een inleiding in sociale media en de interne bewustwording van wat ze voor Bloso kunnen betekenen, volgde een strategische analyse. Welke vormen 
van sociale media gebruiken we? Voor welke doelen en voor welke doelgroepen? Hoe gebruiken we ze? En waarom? Met de hulp van een externe expert 
trekken we stilaan de krijtlijnen voor het gebruik ervan binnen Bloso.  
Wat we ermee willen bereiken:  
 Naar doelgroep luisteren 
 Met doelgroep gesprek op gang brengen 
 Burger bevragen 
 Imago & merk versterken 
 Sport claimen als expert 
 De (nog niet) sportende Vlaming informeren, sensibiliseren, inspireren 
Stand van zaken:  

 Monitoring tool (Engagor) 
 Facebookpagina’s van enkele centra 
 Een (gemotiveerd) social media kernteam 
 Content (informerend, met nieuwswaarde, over activiteiten, over beleid,..)  
 Twitter: enkele actieve accounts (oa VTS) 
 Actieve gebruikers die Bloso vermelden op sociale netwerken 
 Een eerste outline van de strategie  

Planning 2015 
Vier concrete pilootprojecten:  
 Een maand monitoring (op alle Bloso-relevante termen) via Engagor;  
 Drie actiefste Bloso-centra ter inspiratie van een Bloso-wijde facebookaccount, en ter inspiratie van de overige nog op te starten Bloso-centra-acounts; 
 Opstarten Bloso-Twitter-account;  
 Content en ambassadeurs voor facebook en twitter 

Indicator Streefwaarden 2015 

Opzetten accounts en opvolging (frequentie updates/dag) Bloso-accounts Twitter en Facebook tegen juni 2015 
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Aantal volgers Nog te bepalen 

Aantal interacties Nog te bepalen 

Mijlpalen  

Opzetten Bloso-accounts 

Opzetten Bloso-centra-accounts 

 

PROJECT ICO 3 

Titel Herontwerp en ontwikkeling website 

Projectleider Tanja Vanhoecke 

Omschrijving Herontwerp en ontwikkeling van een nieuwe website: www.bloso.be 

Startdatum 1 januari 2015 

Einddatum 31 december 2016 

Stand van Zaken 
De website van Bloso heeft dringend een totale herstructurering nodig, een nieuw design, een aanpassing aan de moderne technologie en een adaptatie 
aan de nieuwe Vlaamse huisstijl. Er wordt rekening gehouden met de inkanteling van de afdeling Sport van het departement CJSM in het nieuwe 
agentschap.  Hierbij zal onderzocht worden op welke wijze de bestaande websites (Dopinglijn, Gezond Sporten, Topsport Vlaanderen,…) kunnen 
geïntegreerd worden in de nieuwe website. Onze site moet vooral gebruiksvriendelijk worden. Moet een duidelijke focus hebben. En moet helpen aan een 
rebranding van het merk Bloso, die aansluit bij het veranderingsproces waarin Bloso zich bevindt. Alle informatie op de site moet afgestemd worden op 
onze voornaamste doelgroep en haar wensen. Dat betekent ook dat er informatie geschreven en herschreven zal moeten worden.  
In deze eerste fase van herstructurering doen we een beroep op een extern bedrijf dat ons helpt onze informatie te verzamelen en te herschikken met onze 
gebruikers voor ogen: We definiëren onze doelen en doelgroepen, en brengen er een rangorde in aan. Die oefening proberen we transparant te vertalen 
naar een nieuwe websitestructuur.  
In een eerste fase is alle informatie verzameld, en in een audit getoetst aan de verwachtingen. Een eerste nieuw voorstel van informatie-architectuur is 
door de externe firma ter goedkeuring aan Bloso voorgelegd. 

Planning 2015 
 (Op basis van iteraties) Interne validatie van de informatie-architectuur 
 (Interne validatie van) Wireframes 
 Gebruikerstesten, om de deugdelijkheid van de wireframes te toetsen 
 Concept design met aandacht voor de nieuwe Vlaamse huisstijl (Aanlevering van het concept design door externe firma, Designbespreking) 
 Projectoplevering 
 Keuze van de technologie 
 Uitstippelen ontwikkelingstraject 

Indicator Streefwaarden 2015 

http://www.bloso.be/
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Vernieuwde website Gerealiseerd 

Mijlpalen  

April 2015: Overeenstemming informatie-architectuur 
30 juni 2015: Oplevering concept design 
30 september 2015: Keuze technologie en uitstippelen ontwikkelingstraject 

 
 

Financieel management (FIM) 

 
Projecten 
Hieronder volgt een overzicht van de projecten die ressorteren onder deze operationele doelstelling. 
 

PROJECT FIM 1 

Titel Implementatie van een nieuw financieel registratiesysteem met analytische rapportering 

Projectleider Jeroen Pepermans 

Omschrijving Vervanging budget- en boekhoudsystemen en opzetten analytische registratie (aanbevelingen Audit Vlaanderen) 

Startdatum 01/01/2014 

Einddatum 31/12/2015 

Stand van Zaken 
Na een sterkte- zwakteanalyse heeft Audit Vlaanderen (voorheen IAVA) een aanbeveling geformuleerd om de ICT-kost uit te splitsen over de verschillende 
processen. Na hun validatieaudit heeft Audit Vlaanderen ook een efficiënter boekhoudkundig registratiesysteem aanbevolen.  
Met de implementatie begin 2015 van Orafin kunnen we aan deze twee aanbevelingen voldoen. 
Voorheen werden namelijk veel financiële verrichtingen ingegeven in het Blonix maatsoftware in de Bloso-centra, om daarna manueel opnieuw in te geven 
in het Ross boekhoudsysteem. Nu beide systemen werden vervangen door Orafin vervalt dit dubbele werk. 

Planning 2015 
Na de implementatie van Orafin is het de bedoeling om zowel de inkomsten als uitgaven verder analytisch uit te splitsen. Hiertoe moeten de nodige project 
en infrastructuurcodes worden voorzien en de rapportering hierover op punt worden gesteld. 

Indicator Streefwaarden 2015 

Rapport ICT-uitgaven per project Eerste volledig rapport eind 2015 

Mijlpalen 

Semestrieel proefrapport uit Orafin over de inkomsten en uitgaven per project- en infrastructuurcode. 

Na evaluatie verdere verfijning en het uitwerken van de nodige instructies 
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Informatie- en communicatietechnologie (ICT) 

 
Projecten 
Hieronder volgt een overzicht van de projecten die ressorteren onder deze operationele doelstelling. 
 

PROJECT ICT 1 

Titel Telewerken in het kader van PTOW (Plaats- en tijdsonafhankelijk werken) 

Projectleider Eric Vangelder 

Omschrijving In het kader van Plaats en TijdsOnafhankelijk Werken is het noodzakelijk dat een Bloso personeelslid over de nodige ICT middelen 
beschikt om via het internet toegang te krijgen tot dezelfde ICT resources waarover hij/zij toegang heeft indien men zich in de 
lokalen van het Bloso bevindt.  

Startdatum 1/01/2015 

Einddatum Afhankelijk van de verwerking van de enquête resultaten (is een verbeteringsplan nodig?, indien ja, dan is de einddatum afhankelijk 
van de maatregelen die genomen zijn in het verbetringsplan)  

Stand van Zaken 
Eind 2014 zijn er laptops aangekocht voor de personeelsleden die in aanmerking komen voor telewerken.  

Planning 2015 
 De laptops zijn geïnstalleerd en geconfigureerd voor telewerken in de loop van januari en februari 2015.  
 Maart en april 2015: Vervanging van de bestaande eindgebruikersapparatuur in het hoofbestuur door laptops die geschikt zijn voor telewerken. 
 Vanaf 1 mei 2015: Mogelijkheid tot invoeren van PTOW voor de personeelsleden die beschikken over een, voor telewerken geconfigureerde, laptop. 
 Op datum K + 2 weken: uitvoeren van een enquête bij de telewerkers naar hun ervaring bij het telewerken met de nadruk op responsetijd en 

gebruiksvriendelijkheid in vergelijking met werken in de lokalen van het Bloso. (datum K wordt gedefinieerd als: de datum waarop een voldoende 
kritische massa is bereikt, zijnde 80% van het maximum aantal telewerkers) 

 Op datum K + 6 weken: analyse en evaluatie van de enquête resultaten, indien nodig, het opstellen van een verbeteringsplan.  

Indicator Streefwaarden 2015 

X% van de personeelsleden die in aanmerking komen voor telewerken 
beschikken over een, voor telewerken, geconfigureerde laptop. 

X = 100 op 1/05/2015 

X% van de enquête resultaten zijn verwerkt. X = 100 op datum K + 8 weken  

Mijlpalen 

Alle personeelsleden die in aanmerking komen voor telewerken beschikken over een, voor telewerken, geconfigureerde laptop 

De enquête is uitgevoerd en de resultaten zijn verwerkt 
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PROJECT ICT 2 

Titel ICT bedrijfscontinuïteitsmanagement (BCM) 

Projectleider Eric Vangelder 

Omschrijving ICT bedrijfscontinuïteitsmanagement is de benaming van het proces dat potentiële bedreigingen voor een organisatie identificeert en 
bepaalt wat de uitwerking op de "operatie" van de organisatie is als deze bedreigingen daadwerkelijk manifest worden. BCM biedt 
een kader om tegen deze bedreigingen weerstand te bieden onder andere door in staat te zijn effectief te kunnen reageren. Met als 
doel bescherming te bieden voor: 

 De belangrijkste belanghebbende van de organisatie. 
 De reputatie van de organisatie. 
 De waarde-creërende activiteiten van de organisatie. 

ISO22301 zal worden gebruikt als raamwerk voor het project 
 
Projectstappen: 

 Business Impact Analyse (BIA): het documenteren van maximale tijd dat de systemen mogen uitliggen (MTPD), de recovery 
tijdsobjectieven (RTO) en de hoeveelheid van data die we maximaal mogen verliezen (RPO).  

 Continuity Requirement Analyse (CRA): definiëren de minimale behoeften om een minimum service aan te bieden. 

 Risk assessment (RA): het definiëren wat de hiaten zijn om aan de bovenstaande elementen te voldoen door middel van het 
identificeren van interne en externe bedreigingen en de mogelijke single points of failure. 

 BCM strategie bepaling: voor elk van de risico dient een strategie te worden bepaald. 

 BCM antwoord implementeren: uitschrijven en implementeren van nieuw te nemen maatregelen en het documenteren van 
ICT-Disaster Recovery Plan (ICT-DRP) en ICT-Business Continuity Plan of ICT-Bedrijfscontinuïteitsplan (ICT-BCP). 

 BCM Beleid uittekenen: dit moet zorgen voor de instandhouding van het ICT-BCM proces. 
 
Het ICT-DRP, het ICT-BCP en het ICT BCM maken integraal deel uit van en zijn afgestemd op het globale bedrijfscontinuïteits-
management van de organisatie. 

Startdatum 1/4/2015 

Einddatum 31/12/2015 

Stand van Zaken 
In 2011 werd er reeds een eerste versie van het ICT-DRP opgesteld op basis van de toenmalige infrastructuur en systemen. Dit werd gebaseerd op een 
eenvoudige Business Impact Analyse.  

Planning 2015 
 Het project uitvoeren om het proces te installeren: BIA, CRA en RA en een definitie van de nieuw te nemen maatregelen. Opstellen van een eerste 

versie van het ICT-DRP.  
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 Quick-wins maatregelen invoeren om de risico’s te verlagen. 
 Een plan omstellen om de continuïteit structureel te verbeteren. 

Indicator Streefwaarden 2015 

Is er een BIA, CRA en RA? Ja op 31/12/2015 

Is er een ICT-DRP? Ja op 31/12/2015 

Zijn de processen van het ICT-BCM beleid uitgetekend? Ja op 31/12/2015 

Mijlpalen 

Het bereiken van een consensus voor elk proces voor de waarden MTPD, RPO en RTO binnen het Macoblo 

 

PROJECT ICT 3 

Titel Spakki 

Projectleider Francis Pepermans 

Omschrijving Herwerken van de Spakki en de Spakki GIS-toepassingen 

Startdatum 1/3/2015 

Einddatum 29/2/2016? 

Stand van Zaken 
 Bloso, Afdeling Infrastructuur, gebruikt Spakki om de gegevens van de sportinfrastructuur in Vlaanderen te inventariseren. 
 Spakki is de verzamelnaam voor de databank en het back-office-programma dat gebruikt wordt om de gegevens in de databank te bewerken. Het back-

office-programma is geschreven in Access. 
 De front-office-toepassing waarmee de gegevens uit de databank aan de burger getoond worden,  is de Sportdatabank Vlaanderen-toepassing op de 

Bloso-website.  De gegevens worden ook aan het publiek ter beschikking gesteld via de Sportdatabank Vlaanderen app voor IOS en Android. De 
Sportdatabank Vlaanderen-toepassing draait ook op verschillende websites buiten Bloso in een i-frame (bv. Nieuwsblad, websites van gemeenten en 
federaties). 

 De Afdeling Infrastructuur heeft ook nog een GIS-toepassing en –databank (Spakki-GIS) waarmee sportdomeinen in Vlaanderen op kaart ingetekend 
worden. Dit is een uitsluitend interne toepassing, die geen front-office-luik bevat. De software (ESRI) waarmee dit gebeurt is verouderd en moet 
vervangen worden. 

 De structuur van de Spakki-databank dateert nog van de jaren ’90 en stamt nog af van een hiërarchische databank op een mainframe. Het is zeer 
moeilijk om aan deze structuur iets te wijzigen. Ook het back-office-programma is nog moeilijk wijzigbaar. 

 Sinds de jaren ’90 zijn er een aantal types infrastructuren bij gekomen die men wenst te inventariseren (bv. mountainbikeroutes, …) en zijn er andere 
gegevens die men wil bijhouden. Het wordt steeds moeilijker om nog op die vragen in te spelen. 

 Er komen ook veel parlementaire en andere vragen binnen i.v.m.  deze gegevens. Die vragen betreffen vaak een toestand in het verleden. In de huidige 
databank worden echter geen historische gegevens bijgehouden. Via een dagelijkse kopie van die databank kunnen die gegevens op een zeer 
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arbeidsrovende manier wel gereconstrueerd worden. Ook de opbouw van de databank is omwille van wijzigingen in de loop der jaren niet langer 
logisch, waardoor het opvragen van statistieken moeilijk en tijdrovend is. 

 De steden en gemeenten moeten de gegevens uit de Spakki-databank up-to-date houden, maar hebben zelf geen toegang tot het back-office-
programma. Alle uitwisseling van gegevens gebeurt dus op papier. Er is dus ook een vraag om de gemeenten beperkte toegang te geven tot de 
toepassing. Daarvoor is een Accestoepassing echter niet het meest geschikte medium. 

 We krijgen ook vragen om de gegevens van andere databanken te koppelen met de Spakki-databank (bv. van stad Gent). Daarvoor zouden we 
webservices moeten voorzien, maar dat is ook niet evident met de huidige databank. 

 Samengevat streeft het Spakki-refactor project volgende doelstellingen 
o Kwaliteit van infrastructuur sterk verbeteren 
o Het administratieve werk bij Bloso verminderen 
o De sportinfrastructuurgegevens nog makkelijker kunnen verspreiden naar mogelijke klanten 
o Een IT-toepassing die snel werkt, vlot bruikbaar is voor de verschillende belanghebbenden en kan mee evolueren met wijzigende behoeften 

 Het project Spakki-refactor bestaat uit 3 luiken: 
o Vervangen van de ESRI-software voor Spakki-GIS 
o Vervangen van de Spakki-databank en de Spakki-back-office-toepassing met minimale impact op de front-office (Sportdatabank Vlaanderen) 
o Een nieuwe rapporteringstool op de nieuwe Spakki-databank 

Planning 2015 
De behoeften samen met de afdeling infrastructuur eenduidig en in detail bepalen 
Projectplan opstellen en architectuur bepalen 
Starten met de ontwikkeling 
Oplevering van de toepassing voorzien in 2016 

Indicator Streefwaarden 2015 

Behoeften eenduidig bepalen/Projectplan opstellen gerealiseerd 

Mijlpalen  

Behoeften eenduidig bepalen/Projectplan opstellen 1/6/2015 
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Operationalisering van de verbetertrajecten inzake  verbeteren  klantgerichtheid 

 

Verhogen van de klantentevredenheid  

 
Processen 
Hieronder volgt een overzicht van de processen die ressorteren onder deze operationele doelstelling. 
 

PROCES klantentevredenheid 1 

Titel Het voeren van een kwaliteitsbeleid 

Omschrijving Opvolging klantentevredenheid en uitwerken kwaliteitsbevorderende maatregelen 

Startdatum n.v.t. 

Proceseigenaar Serge Boydens 

Stand van Zaken 
In 2010 werd een kwaliteitsbeleidsplan opgesteld met o.a. voor elke functionele afdeling een lijst met alle bestaande en geplande kwaliteitsbevorderende 
initiatieven, maatregelen en projecten. 
De resultaten van de jaarlijkse tevredenheidsonderzoeken in de afdelingen Sportpromotie / Kenniscentrum Sport, Sportkaderopleiding, Subsidiëring en 
Bloso-centra worden telkens bij de corresponderende operationele doelstellingen vermeld.  
Er werden dit jaar in vergelijking met het jaar ervoor geen significantie verschillen vastgesteld m.b.t. de behaalde resultaten van de jaarlijkse 
tevredenheidsonderzoeken. 
In 2014 werden een  nieuw tevredenheidsonderzoek uitgevoerd over de kwaliteit van de aangeboden dienstverlening m.b.t. de personeelssubsidiëring van 
de Vlaamse sportfederaties Dit onderzoek gebeurde online, waarbij alle betrokken federaties de vragenlijst hebben ingevuld en een tevredenheidsscore 
opgaven van minstens “goed”.  
Daarnaast werd in 2014 eveneens een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd m.b.t. de kwaliteit van de aangeboden dienstverlening binnen de facultatieve 
opdrachten prioriteitenbeleid en jeugdsport. Ook dit onderzoek gebeurde online, waarbij alle betrokken federaties de vragenlijst hebben ingevuld. Op alle 
vragen hebben telkens meer dan 80% van de respondenten een tevredenheidsscore opgeven van minstens “goed”. 

Planning 2015 
In 2015 zal opnieuw een globaal rapport over de resultaten van de diverse tevredenheidsonderzoeken in de functionele afdelingen opgesteld worden. De 
behaalde resultaten in 2015 zullen worden vergeleken met de resultaten van 2014. Significante verschillen tegenover de kwaliteitsnormen uit het Bloso-
kwaliteitsbeleidsplan worden onderzocht.  

Indicator Streefwaarde 2015 

Jaarlijks verslag van de belangrijkste kwaliteitsbevorderende initiatieven  Minstens 80% van de respondenten geven voor de globale ervaren 
kwaliteit van de aangeboden dienstverlening, een score van goed tot 
uitstekend. 
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 Indien de waarde van een tevredenheidsindicator in één jaar tijd met 
meer dan 20% is gedaald, zal een specifiek actieplan worden opgesteld 
en uitgevoerd 
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Vereenvoudiging van de administratieve verplichtingen en planlasten 

 
Projecten 
Hieronder volgt een overzicht van de projecten die ressorteren onder deze operationele doelstelling. 
 

PROJECT planlastvermindering 1 

Titel Vereenvoudiging van de administratieve verplichtingen en planlasten sportfederaties 

Projectleider Sonia Vanden Broeck (Afdelingshoofd Subsidiëring) 

Omschrijving Aanpassing van het decreet van 13 juli 2001 inzake de subsidiëring van de Vlaamse Sportfederaties, de koepelfederatie en de 
Organisaties voor Sportieve vrijetijdsbesteding. 

Startdatum 01/03/2015 

Einddatum 31/12/2016 

Stand van Zaken 
Zoals zowel in het Vlaams Regeerakkoord als in de beleidsnota vermeld is het decreet van 13 juli 2001 aan vernieuwing toe. Hiervoor werd reeds tijdens de 
vorige legislatuur overleg met de sector gevoerd en werden eind januari 2015 ook 2 externe onderzoeksopdrachten opgeleverd. Uit analyse van het huidige 
decreet blijkt dat de sportfederaties vooral in het kader van het aanleveren van de beleidsplanning een vermindering van de planlasten en administratieve 
verplichtingen wensen. 

Planning 2015 
De aanpassing van het decreet zal in hoge mate ervoor zorgen dat de administratieve verplichtingen conform het huidige decreet met de invulling en 
vormverplichtingen wat beleidsplanning betreft verminderd worden. Er wordt meer autonomie aan de Vlaamse Sportfederaties gegeven. Naast de opmaak 
van een beleidsplan, wordt een beheersovereenkomst met ouputindicatoren afgesloten tussen de administratie en de sportfederaties. In het voorjaar 2015 
zal de conceptnota met betrekking tot het nieuwe decreet uitgeschreven worden in decretale regelgeving, waarna duidelijk minder verplichtingen zullen 
opgelegd worden aan de Vlaamse sportfederatie. 

Indicator Streefwaarden 2015 

Evaluatie nieuwe regelgeving op basis van output beleidsplanning Nieuw decreet principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering einde 
2015 

Mijlpalen  

Eerste goedkeuring nieuwe decreet op Vlaamse Regering 

 

PROJECT planlastvermindering 2 

Titel Vereenvoudiging van de administratieve verplichtingen en planlasten decreet lokaal sportbeleid 

Projectleider Sonia Vanden Broeck (Afdelingshoofd Subsidiëring) 

Omschrijving Onderzoek naar eventuele noodzakelijke aanpassingen aan het decreet lokaal sportbeleid van 6 juli 2012 i.f.v.  
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 de administratieve verplichtingen en planlasten voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)  en de vzw De Rand 
 de situatie van de subsidie aan de randgemeenten die al dan niet via het decreet rechtstreeks ondersteund worden 
 het afschaffen van de subsidies aan de provincies 
 evaluatie van de opdracht ISB n.a.v. de gewijzigde begunstigden in het decreet en een vernieuwde visie op ondersteuning lokaal 

sportbeleid. 

Startdatum 01/06/2015 

Einddatum 31/12/2016 

Stand van Zaken 
In het decreet lokaal sportbeleid wordt vanaf 2016 voorzien dat de VGC zijn nieuwe beleidsplan voor 5 jaar moet indienen. Het is de bedoeling om de 
planlasten vermindering die aan de basis van dit decreet voor de Vlaamse gemeenten lag door te trekken naar de VGC.  
Vzw De Rand heeft een samenwerkingsakkoord t.e.m. 2019 i.f.v. 3 randgemeenten die niet ingestapt zijn in het decreet. Tevens loopt de subsidie van 2 
randgemeenten door via het decreet lokaal sportbeleid. 
De provincies worden nog ondersteund i.f.v. de Vlaamse beleidsprioriteit  t.e.m. 2016. 

Planning 2015 
Er wordt nagegaan of en in welke mate aanpassingen aan het decreet lokaal sportbeleid noodzakelijk zijn zowel voor de VGC, vzw De Rand, de provincies en 
het ISB. 

Indicator Streefwaarden 2015 

Evaluatie op basis van output beleidsplanning Overzicht noodzakelijke aanpassingen decreet 

Mijlpalen 

/ 
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Deel C. Doelstellingen m.b.t. Welzijn 
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Operationalisering van de doelstellingen m.b.t. Welzijn 

 

STRATEGISCHE DOELSTELLING  - Welzijn 1   

Titel De integratie van de welzijnswetgeving in het managementsysteem van het Bloso. 

Verantwoordelijke Philippe Paquay (Administrateur-generaal Bloso) 

 

OPERATIONELE DOELSTELLING - Welzijn 1.1  

Titel Het Bloso voert een actief welzijnsbeleid gebaseerd op een vijfjaarlijks globaal preventieplan en de daaruit voortvloeiende jaarlijkse 
actieplannen. 

Verantwoordelijke Philippe Paquay (Administrateur-generaal Bloso) 

 

PROJECT Welzijn 1.1.1 

Titel Uitwerking adviserende rol van de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming (GDPB) bij de aankoop van machines, 
gereedschappen en Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s). 

Projectleider Kjell Verbinnen 

Omschrijving Bij aankoop van machines, gereedschappen en PBM’s dienen een aantal veiligheidsvoorschriften te worden gevolgd. Dit dient te 
gebeuren voor, tijdens en na de in dienst name van de betrokken artikelen. Hierbij is de rol van GDPB cruciaal en moet worden 
uitgewerkt zodat het voor alle Bloso-centra en het hoofdbestuur duidelijk is welke weg te volgen. 

Startdatum 01/01/2015 

Einddatum 31/12/2015 

Stand van Zaken 
Wettelijk kader is geschetst 
Informele goedkeuring van GDPB om als adviseur op te treden 

Planning 2015 
Midden 2015 moet een stappenplan zijn uitgewerkt in samenwerking met de GDPB 

Indicator Streefwaarden 2015 

Procesindicator – bij elke aankoop van een “artikelverzameling” moet de 
GDPB advies hebben gegeven 

70% van de aankopen 

Outputindicator – bij elke aankoop van een “artikelverzameling” moet er 
een indienststellingsverslag opgemaakt zijn 

70% van de aankopen 

Mijlpalen  

30/06/2015 – uitgewerkt stappenplan 



 
107 

 

PROJECT Welzijn 1.1.2 

Titel De nodige opleidingen organiseren met betrekking tot het werken op hoogte. Het resultaat moet zijn dat elk Bloso-centrum 
personeelsleden heeft die veilig en conform de wet werken op hoogte kunnen uitvoeren. 

Projectleider Kjell Verbinnen 

Omschrijving Voor het werken op hoogte worden door de wetgever een aantal eisen gesteld op vlak van personeel en op vlak van materiaal zoals 
stellingen, hoogwerkers,… Het Bloso leidt een groep van personeelsleden op die nadien veilig op hoogte kunnen werken door 
gebruik te maken van een stelling, hoogwerker, etc. De te gebruiken hoogwerkers worden gehuurd, de verhuurder zorgt voor de 
nodige veiligheidsmaatregelen ten aanzien van deze materialen. De artikelen, zoals kunnen zijn een stelling, die in eigen bezit zijn, 
worden onderworpen aan een aantal noodzakelijk eisen.  

Startdatum 01/01/2015 

Einddatum 31/12/2015 

Stand van Zaken 
Opdeling/inventarisatie van de reeds in het verleden gebruikte hoogwerkers, stellingen,… is gebeurd en is afgetoetst aan welke wettelijke vereisten deze 
moeten voldoen 

Planning 2015 
- Oplijsting van personeelsleden per Bloso-centrum die moeten worden opgeleid om werken in hoogte te mogen uitvoeren 
- Opleidingstraject voor deze personeelsleden 
- Opmaak stappenplan voor het correct gebruik van eigen arbeidsmiddelen 

Indicator Streefwaarden 2015 

Outcome-indicator – elk centrum moet zelf kunnen instaan om werken in de 
hoogte uit te voeren 

Aantal zelf uitgevoerde werken stijgt 

Outcome-indicator – de ernstgraad van arbeidsongevallen met 
arbeidsmiddelen om op hoogte te werken daalt (gebaseerd op het aantal 
verletdagen) 

Verletdagen naar aanleiding van een arbeidsongeval door werken op hoogte 
daalt 

Mijlpalen 

30/06/2015 – lijst personeelsleden 
30/06/2015 – opleidingsplan opgesteld 
30/09/2015 – werken op hoogte zelf beginnen uit te voeren 
30/09/2015 – stappenplan gebruik stelling in eigen beheer 

 

PROJECT Welzijn 1.1.3 

Titel Het uitwerken en opvolgen van een beheersplan voor de AED-toestellen in de Bloso-centra. 



 
108 

Projectleider Kjell Verbinnen 

Omschrijving Eind 2013 zijn alle Bloso-centra uitgerust geworden met Automatische Externe Defibrillatoren (AED-toestellen). De personeelsleden 
van de centra moeten de AED’s kunnen gebruiken en correct toepassen. Eveneens dienen deze toestellen met een vaste regelmaat 
worden nagekeken en onderhouden. 

Startdatum 01/01/2015 

Einddatum 31/12/2015 

Stand van Zaken 
Een eerste kennismaking met het toestel is aan de hand van een korte opleiding gemaakt, ongeveer de helft van de personeelsleden van de Bloso-centra 
hebben deze gevolgd 
Alle AED-toestellen zijn aangegeven bij de FOD volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu 
Naar aanleiding van bezoeken in de Bloso-centra zijn een aantal AED-toestellen naar een meer geschikte locatie verplaatst 

Planning 2015 
Verdere diepgaande opleiding organiseren zodat het gebruik van een AED toegankelijker is voor personeelsleden 
Onderhoudsschema opstellen 
Stappenplan opstellen voor de te nemen acties na het gebruik van een AED-toestel 

Indicator Streefwaarden 2015 

Outcome-indicator – het gebruik van een AED-toestel is toegankelijker voor 
personeelsleden 

 

Outputindicator – organisatie van opleidingen 50% van de personeelsleden van de Bloso-centra 

Mijlpalen  

31/12/2015 – opleidingen georganiseerd voor personeelsleden 

 

PROJECT Welzijn 1.1.4 

Titel Het organiseren en evalueren van de jaarlijkse evacuatieoefeningen in de Bloso-centra. 

Projectleider Kjell Verbinnen 

Omschrijving In de eerste plaats moet er in elk Bloso-centrum jaarlijks een evacuatieoefening gehouden worden. Na deze oefening is een 
evaluatie noodzakelijk om de efficiëntie er van te verbeteren. 

Startdatum 01/01/2015 

Einddatum 31/12/2015 

Stand van Zaken 
 

Planning 2015 
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Eind 2015 moet er in alle Bloso-centra een evacuatieoefening georganiseerd zijn 

Indicator Streefwaarden 2015 

Outputindicator – aantal centra waar een evacuatieoefening is gehouden 9 van de 13 centra moet een oefening hebben gehouden en geëvalueerd zijn 

Outcome-indicator – evacuatietijden moeten stelselmatig verlaagd worden Bij elke evacuatieoefening in eenzelfde centrum/locatie daalt de 
evacuatietijd 

Mijlpalen 

31/12/2015 – evacuatieoefeningen zijn georganiseerd 

31/01/2016 – alle evacuatieoefeningen zijn geëvalueerd 
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Deel D. Doelstellingen m.b.t. Diversiteit en Gelijke Kansen 
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Operationalisering van de doelstellingen m.b.t. Diversiteit en Gelijke kansen 

 

STRATEGISCHE DOELSTELLING - Diversiteit en Gelijke kansen 1   

Titel Het Bloso voert voor haar eigen personeel een diversiteitsbeleid waarin bijzondere aandacht gaat naar de doelgroepen gender, 
personen met een migratieachtergrond en personen met een handicap of chronische ziekte. 

Verantwoordelijke Philippe Paquay (Administrateur-generaal Bloso) 

 

OPERATIONELE DOELSTELLING - Diversiteit en Gelijke kansen 1.1  

Titel Diversiteit als waarde binnen het Bloso uitdragen/versterken en inzetten op een ‘duurzame verandering van de organisatiecultuur’ 
en ‘duurzame verankering in de organisatiestructuur’ door het eigen personeel te sensibiliseren. 

Verantwoordelijke Philippe Paquay (Administrateur-generaal Bloso) 

 
Processen 
Hieronder volgt een overzicht van de processen die ressorteren onder deze operationele doelstelling. 
 

PROCES - Diversiteit en Gelijke kansen 1.1.1 

Titel Specifiek wervings- en personeelsbeleid voeren. 

Omschrijving Er wordt enerzijds gericht gewerkt aan  sensibilisering/ cultuurverandering om de integratie van  personeelsleden uit de 
doelgroepen te bevorderen en de uitstroom te minimaliseren en anderzijds aan het professionaliseren (ontwikkelen van expertise) 
inzake diversiteit en expertise in personeelsbeleid.  

Startdatum Continu proces 

Proceseigenaar Katia Verbelen 

Stand van Zaken 
Rekening houdend met de aanhoudende besparingen op personeelskredieten die aan het Bloso werden opgelegd en met de onvermijdelijke invloed 
daarvan op instroom, heeft het Bloso vooral ingezet op “duurzame verandering van de organisatiecultuur” en “duurzame verankering in de 
organisatiestructuur”. 
Concrete acties die m.b.t. duurzaam personeelsbeleid reeds succesvol werden doorgevoerd zijn: 
- duurzame verandering van de organisatiecultuur door: 

 de organisatie van inleefsessies en sensibiliseringsacties m.b.t. de doelgroepen “personen met een migratieachtergrond” en “personen met een 
handicap of chronische ziekte” 

 het blijvend verder sensibiliseren van personeelsleden/leidinggevenden door informatie te verspreiden over en deel te nemen aan door de dienst 
Diversiteit aangereikte campagnes  

 het gericht aanbieden van en toestaan aan personeelsleden/leidinggevenden tot het volgen van vorming m.b.t diversiteit, gender en 
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loopbaanontwikkeling. 

 extra aandacht voor neutraal, helder en toegankelijk taalgebruik in alle vacatures 
- duurzame verankering van diversiteit en gelijke kansen in de organisatiestructuur door: 

 het zoveel mogelijk beperken van de uitstroom van de doelgroepen “personen met een migratieachtergrond” en “personen met een handicap of 
chronische ziekte”  

 een gerichte registratie van stagiairs uit de kansengroepen “personen met een arbeidshandicap” en “personen met een migratieachtergrond” om 
opportuniteiten tot instroom te optimaliseren. 

Planning 2015 
Blijven inzetten op duurzaam personeelsbeleid en nog verder uitbouwen van het professionaliseren (ontwikkelen van expertise) inzake diversiteit en 
expertise in personeelsbeleid.  

Indicator Streefwaarde 2015 

Concrete acties inzake duurzaam personeelsbeleid zijn geïntegreerd in het 
Bloso-ondernemingsplan. 

Gerealiseerd 

HR-medewerkers hebben vorming gekregen die bijdraagt tot de ontwikkeling 
van hun expertise inzake diversiteit. 

Gerealiseerd 

% personeelsleden uit de doelgroepen 33% vrouwen in middenmanagement 
4,5% personen met een handicap of chronische ziekte 
4% personen met een migratieachtergrond 

 
 
Projecten 
Hieronder volgt een overzicht van de projecten die ressorteren onder deze operationele doelstelling. 
 

PROJECT Diversiteit en Gelijke kansen 1.1.1 

Titel Deelname aan de duodag 2015 

Projectleider Katia Verbelen 

Omschrijving Via dit initiatief kunnen leidinggevenden/personeelsleden van het Bloso op een laagdrempelige manier kennis maken met de 
vaardigheden, inzet en mogelijkheden van de werkzoekenden met een arbeidsbeperking. De DUOdag is een DOEdag! De 
werkzoekende vormt een DUO met een werknemer van Bloso. De werkzoekende werkt mee op de werkvloer en kan proeven van 
een nieuwe werkervaring.  

Startdatum Januari 2015 

Einddatum April 2015 

Stand van Zaken 
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Intern werd gericht geïnformeerd en werd gepolst naar de interesses en mogelijkheden van leidinggevenden. Deze werden in kaart gebracht. 
Profielen en mogelijke tewerkstellingsplaatsen werden doorgegeven aan het GTB, een gespecialiseerde dienst voor trajectbepaling en –begeleiding van 
personen met een arbeidshandicap. Zij zoeken nu naar een geschikte match van kandidaten. 

Planning 2015 
Indien het GTB werkzoekenden voor de duodag kan aanleveren, dan zal de verdere coördinatie tussen werkzoekende, leidinggevenden en GTB opgenomen 
worden vanuit de afdeling Personeel. 

Indicator Streefwaarden 2015 

Het Bloso heeft zich ingeschreven en heeft profielen aangereikt voor de 
duodag 2015. 

Er wordt gestreefd naar de aanwezigheid van minstens één werkzoekende 
met een arbeidsbeperking op de werkvloer op de duodag 2015. Voor het 
behalen van deze streefwaarde is het Bloso afhankelijk van een externe 
partner (GTB). 

Mijlpalen 

Het GTB levert de juiste match aan tussen werkzoekende een aangereikte arbeidsplaats. 

De werkzoekende gaat in op het aanbod en is op de voorgestelde duodag bij het Bloso aanwezig. 

 

PROJECT Diversiteit en Gelijke kansen 1.1.2 

Titel Professionaliseren van HR-medewerkers 

Projectleider Katia Verbelen 

Omschrijving Investeren in een duurzaam HR-beleid met oog voor diversiteit in de samenstelling van personeel om de missie/visie van het Bloso 
waar te maken, door in te zetten op de ontwikkeling van expertise inzake diversiteit bij de HR-medewerkers. 

Startdatum Januari 2015 

Einddatum December 2015 

Stand van Zaken 
De HR-medewerkers van de afdeling Personeel die zich toeleggen op diversiteit nemen op systematische wijze deel aan de commissie diversiteit, volgen 
workshops/studiedagen aangereikt door de dienst Diversiteitsbeleid van de Vlaamse overheid, nemen deel aan netwerken m.b.t. de doelgroepen 
“personen met een migratieachtergrond” en “personen met een handicap of chronische ziekte”, … 

Planning 2015 
Deelname aan o.a.: 

 de vergaderingen van de commissie diversiteit 

 het netwerk “Mozaïko” (doelgroep: personen met een migratieachtergrond) 

 het netwerk “Onbeperkt aan de slag” (doelgroep: personen met een handicap of chronische ziekte) 

 deelname aan de studiedag over de tewerkstelling van personen met een handicap of chronische ziekte, georganiseerd door de dienst 
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Diversiteitsbeleid. 

Indicator Streefwaarden 2015 

Effectieve deelname aan vergaderingen/netwerken/studiedag Gerealiseerd 

Mijlpalen 

/ 

 
 
 


