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Inleiding 

 

Sport Vlaanderen 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 en de beleidsbrief sport 2016-2017 
- 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  

Sport Vlaanderen levert een bijdrage ter realisatie van de doelstellingen 1, 2, 3, 5, 6, 7 en 8.  

 

Het decretale beleidskader voor Sport Vlaanderen is vastgelegd in het decreet van 7 mei 2004 
betreffende het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid “Sport Vlaanderen”  (BS 
7/6/2004), gewijzigd bij de decreten van 5 mei 2006 (BS 6/7/2006) en 4 december 2015 (BS 21/12/2015). 

Sport Vlaanderen heeft als missie: het Vlaamse sportbeleid voor te bereiden, uit te voeren en te 
evalueren conform de taken, vermeld in artikel 5, om de sportparticipatie en de kwaliteit van het 
sportaanbod te verhogen.  Het agentschap Sport Vlaanderen ondersteunt de Vlaamse Regering, bij de 
voorbereiding en de evaluatie van het integrale Vlaamse sportbeleid van breedtesport tot topsport, 
met inbegrip van de medisch verantwoorde sportbeoefening, en voert het beleid uit. De opdracht van 
het agentschap Sport Vlaanderen omvat in elk geval: 

1. het ondersteunen van sportactoren via subsidiëring of begeleiding;  
2. het ontwikkelen, aanbieden en erkennen van sportkaderopleidingen en het valoriseren van 

diploma’s of attesten via de Vlaamse Trainersschool;  
3. het adviseren, begeleiden en ondersteunen van de uitbouw van sportinfrastructuur, met 

bijzondere aandacht voor omgevingskwaliteit;  
4. het exploiteren en uitbouwen van de eigen centra;  
5. het voeren en coördineren van de sportpromotie op Vlaams niveau;  
6. het uitvoeren van het topsportbeleid;  
7. het stimuleren van gezond en ethisch sporten;  
8. het uitvoeren van het antidopingbeleid, conform de WADA-code;  
9. het inzetten op beleidsontwikkeling en -verspreiding voor de sportsector en op een Kennis- en 

Informatiecentrum Sport en het aansturen en opvolgen van wetenschappelijk onderzoek;  
10. het opvolgen van het internationale sportbeleid;  
11. het opzetten van samenwerkingsverbanden binnen de sportsector of met andere beleidsvelden.  

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. 

Het voorliggende ondernemingsplan is het vierde ondernemingsplan voor de beleidsperiode 2014-2019.  
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Dit ondernemingsplan bestaat uit vier grote onderdelen.  

Deel A: Beleidsdoelstellingen, doelstellingen m.b.t recurrente taken en beheersdoelstellingen 

Aangezien de doelstellingen uit het regeerakkoord, en de regeerverklaring die betrekking hebben op de 
werking van het agentschap Sport Vlaanderen en ook de kerntaken van Sport Vlaanderen 
(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 Sport Vlaanderen voor de periode 2014-2019.  

 

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 Sport Vlaanderen zal ondernemen op het gebied van 
diversiteit en gelijke kansen.  

 

Voor de opdracht, het uitvoeren van het antidopingbeleid, conform de WADA-code,  geniet NADO 
Vlaanderen volledige operationele autonomie. Op 6 februari 2015 hechtte de Vlaamse Regering haar 
goedkeuring aan de bisconceptnota ‘Transitie beleidsveld sport: naar een vernieuwd agentschap Sport 
Vlaanderen’, die stelt dat NADO Vlaanderen louter administratief ondergebracht wordt bij het 
vernieuwde sportagentschap met een afzonderlijk ondernemingsplan en een afzonderlijke 
begrotingslijn. Het ondernemingsplan van NADO Vlaanderen wordt afzonderlijk ter goedkeuring 
voorgelegd aan de bevoegde minister. 

Sport Vlaanderen 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. 
Voor elk proces dat beschreven werd, werden indicatoren en waar mogelijk en relevant ook 
streefwaarden bepaald. Voor de uitgeschreven projecten werd naast de opname van indicatoren en 
streefwaarden, ook de belangrijkste mijlpalen bepaald.  

 

Dit ondernemingsplan geldt met terugwerkende kracht voor de periode 1 januari 2018 tot en met 31 
december 2018.  
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Organogram 

 

Naast het hoofdbestuur in Brussel, is het personeel van Sport Vlaanderen werkzaam in 14 eigen sportcentra, waar ook de promotiediensten en de 
uitleendiensten gevestigd zijn (behalve de promotiedienst Oost-Vlaanderen die in het Huis van de Sport in Gent is gevestigd) en twee onderhoudsateliers voor 
de mobiele ploeg. 

 

 

 

 

 

Afdeling Financiën en Begroting 

Jan Vandenabeele 

Afdeling Personeel 

Jan Vandenabeele 

Afdeling Sportpromotie 

Jo Haentjens 

Administrateur-generaal  

Philippe Paquay 

Algemeen directeur  

Paul Rowe 

Afdeling Sportkaderopleiding  

Hans Ponnet 

Afdeling Subsidiëring 

Sonia Vanden Broeck  

Afdeling Sportinfrastructuur 

Diederik Van Briel 

Diensten van de  

administrateur-generaal 

Afdeling Topsport 

Paul Rowe 

Kennis- en Informatiecentrum Sport 

Astrid Vervaet 

Algemene afdeling  

Paul Rowe 

NADO Vlaanderen 

Marc Van der Beken 



 
5 

Personeelsbestand 

Stand van zaken 2017 

Aantal statutaire en contractuele personeelsleden (zonder topsporters) per niveau op 1/1/2017 en op 
1/1/2018  

Aantal personeelsleden  
1/1/2017 1/1/2018 

A 114 111 

B 47 48 
C 178 163 
D 256 249 
   

Vastbenoemd 446 422 
Contractueel 149 149 

   
Totaal 595 571 

 
Aantal VTE  (zonder topsporters) per niveau op 1/1/2017 en op 1/1/2018  

Aantal VTE  
1/1/2017 1/1/2018 

A 105,7 103,7 
B 46,4 47,2 
C 164,8 152,6 
D 233,7 228,1 
   

Vastbenoemd 420,2 399,7 

Contractueel 130,4 131,9 
   

Totaal 550,6 531,6 
 

In de loop van 2017 daalde het personeelsaantal verder met 24 eenheden. Deze daling is vooral zichtbaar 
in de niveaus C en D en is te verklaren door uitstroom bij de vastbenoemde tewerkstelling, maar ook 
door de overdracht van 10 personeelsleden naar het centrale Dienstencentrum Personeelsadministratie 
(AgO).  
De personeelsbeschikbaarheid daalde logischerwijze ook in 2017 met ongeveer 19 VTE. 
 
Door de inkanteling vanuit de provincies, conform de eerdere beslissing betreffende de afslanking van 
de provincies waarbij bij besluiten van de Vlaamse Regering van 22 december 2017 ook personeelsleden 
aan Sport Vlaanderen overgedragen werden, nam het personeelsaantal op 1 januari 2018 echter 
terzelfdertijd toe met 63 personeelsleden.  
 
Hierna volgen de cijfers op 1 januari 2018 met en zonder de ingekantelde personeelsleden: 
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Aantal statutaire en contractuele personeelsleden (zonder topsporters) op 1/1/2018  
Aantal personeelsleden  

1/1/2018 1/1/2018 (incl. provinciepersoneel) 
A 111 127 
B 48 70 
C 163 178 

D 249 259 
   

Vastbenoemd 422 431 
Contractueel 149 203 

   
Totaal 571 634 

Bemerk dat het merendeel van deze ingekantelde personeelsleden een contractuele arbeidsrelatie heeft. 
Het aandeel contractuele tewerkstelling stijgt hierdoor van 26% naar 32%. 

 

Aantal VTE  (personeelsbeschikbaarheid, zonder topsporters) per niveau:  
Aantal VTE  

1/1/2018 1/1/2018 (incl. provinciepersoneel) 
A 103,7 118,6 
B 47,2 66,4 
C 152,6 164,1 
D 228,1 235 
   

Vastbenoemd 399,7 408,1 
Contractueel 131,9 176,0 

   
Totaal 531,6 584,1 

 

 

Personeelsplan  

In 2016 werd een geactualiseerd personeelsplan as is opgesteld, uitgedrukt in rangen en graden en 
deels rekening houdend met de reeds doorgevoerde personeelsbesparingen en wijzigingen in processen 
en opdrachten van Sport Vlaanderen. Ten opzichte van het PBP 2016 werden er in 2017 drie 
personeelsleden overgedragen naar het departement Financiën en Begroting omwille van de toetreding 
tot het centraal boekhoudkantoor op 1 januari 2017 (PBP 2017).  
 
Eind 2017 werd dan een nieuw personeelsplan 2020 vastgelegd waarbij o.a. het aantal betrekkingen 
verminderd werd, maar waarbij tevens het aantal betrekkingen in een bevorderingsgraad opgetrokken 
werd naar ongeveer 15% (PEP 2020). 
 
Begin 2018 werden hier de eerste wijzigingen in aangebracht: schrappen van 10 betrekkingen door de 
overheveling naar het DCPA en het toevoegen van 66 betrekkingen ten gevolge van de inkanteling 
vanuit de provincies (overdracht personeel en overname taken) (PEP2020²). 
 
 
 
 
 
 
 



 
7 

 
Het globale personeelsplan van Sport Vlaanderen ziet er momenteel uit als volgt: 
 

Overzicht  PBP 2017 PEP2020 PEP2020² 

A3 administrateur-generaal 1 1 1 

A2L algemeen directeur 1 1 1 

A2A afdelingshoofd 9 7 7 

A2E senior adviseur     

A2M hoofdadviseur [8] [7] [7] 

A2 directeur/adviseur 8 20 21 

A1 adjunct van de directeur 96 91 101 

A1 arts 2 2 2 

A1 informaticus 3 4 4 

Totaal niveau A: 120 126 137 

B3 leidinggevend/senior 1 1 1 

B2 hoofddeskundige 1 7 7 

B1 deskundige 40 38 65 

B1 programmeur 7 5 5 

Totaal niveau B: 49 51 78 

C3 leidinggevend/senior 10 3 3 

C2 hoofdmedewerker 8 27 27 

C1 medewerker/technicus 206 163 171 

Totaal niveau C: 224 193 201 

D3 leidinggevend/senior 2   

D2 hoofdassistent 1 23 23 

D1 (technisch) assistent 226 191 201 

Totaal niveau D: 229 214 224 

Totaal aantal functies: 622 584 640 

 
 

Hierbij wordt geen rekening gehouden met de tewerkgestelde topsporters. Ook de tijdelijke contracten 
die in piekperiodes ingeschakeld worden voor de goede werking van de sportcentra, worden hierbij 
niet meegerekend.  
In 2018 zal dit zoals voorzien verder vertaald worden in een personeelsplan waarbij de 
personeelsbehoeften ook uitgedrukt worden in functiefamilies en functiefamilieniveaus. 
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Deel A. Beleidsdoelstellingen, doelstellingen met betrekking tot recurrente taken en 
beheersdoelstellingen 

 

SD 1  - Faciliteren van breedtesport via diverse partnerships  

OD 1.1 - Een kwalitatief sportaanbod op maat in elke levensfase 

PROCES 1.1.2 - Uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van 
een lokaal sportbeleid 

In 2018 wordt de controle op de subsidie 2017 uitgevoerd op 2 gemeente- en 5 provinciebesturen, vzw 
De Rand en de VGC. Vanaf 2018 wordt enkel nog subsidie toegekend aan de VGC en vzw De Rand i.f.v. 
3 faciliteitengemeenten.  (Zie ook project 1.1.4 en 1.1.11 en planlastvermindering 2) 

Aantal VTE:  0,20 VTE 
Begrotingsartikel: HG0-1HFG2AS-WT_Werking en toelagen – Sport voor allen beleid (VGC): 772.000 euro. 
Begrotingsartikel: HG0-1HFG2AW-IS_Werking en toelagen – Sport voor allen beleid (De Rand): 81.000 euro 

 

PROCES 1.1.4 - 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.  

In 2018 worden de voorwaarden gecontroleerd en wordt ISB gesubsidieerd als organisatie voor de 
begeleiding van de lokale besturen. Het voorschot 2018 en de controle op de subsidie 2017, inclusief de 
uitbetaling van het saldo 2017, zullen gebeuren op basis van de subsidieprocedure. 
(Zie ook project 1.1.11 en planlastvermindering 2) 

Aantal VTE: 0,10 VTE 
Begrotingsartikel: HG0-1HFG2AS-WT_Werking en toelagen – Sport voor allen beleid: 206.000 euro 

 

PROCES 1.1.5 - 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. 

In 2018 worden 5 Vlaamse Associaties en de Vlaamse overkoepelende studentensportvereniging 
gesubsidieerd voor de uitvoering van hun sportbeleidsplan.  Het voorschot 2018 en de controle op de 
subsidie 2017, inclusief uitbetaling van saldo 2017, zullen gebeuren op basis van de subsidieprocedure.  
In het 1ste trimester zal de subsidie 2018 aan de 5 Vlaamse Associaties op basis van hun goedgekeurde 
sportbeleidsplannen 2017-2020 geadviseerd worden aan de minister.  In 2018 wordt gestreefd naar de 
inwerkingtreding van een herwerkt decreet hoger onderwijs dat inspeelt op de noden en behoeften 
die werden vastgesteld in de SWOT-analyse van het huidige decreet hoger onderwijs (zie project 1.1.3). 

Aantal VTE: 0,15 VTE 
Begrotingsartikel: HG0-1HFG2HO-IS_Interne stromen Hoger onderwijs: 940.000 euro 

 

PROCES 1.1.6 - 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 

De ingeslagen weg om in de eerste plaats initiatieven van andere Vlaamse sportactoren te ondersteunen 
(promotioneel, faciliterend, financieel) wordt voortgezet. Het sportpromotioneel programma voor o.a. 
de jeugd en gezinnen, ambtenaren, senioren, kansarmen en schoolgaande jeugd zal verder in maximale 
samenwerking met de betrokken sportactoren georganiseerd worden en zal in het teken worden 
geplaatst van de sensibiliseringscampagne #sportersbelevenmeer. Door de transitie van de provinciale 
bevoegdheden sport wordt ook G-sport hierbij zeer nauw betrokken. 

Aantal VTE: 11,5 VTE 
HG0-1HFG2AS-WT_Werking en toelagen – Sport voor allen beleid: 1.080.000 euro 
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PROCES 1.1.7 - Ondersteunen van de gemeentelijke sportdiensten via de provinciale promotiediensten 

Ook in 2018 zal Sport Vlaanderen via een aangepast reglement bovenlokale projecten ondersteunen. 
Deze projectsubsidies worden verleend aan samenwerkingsverbanden tussen 2 of meer 
gemeenten/steden ter bevordering van de breedtesport om niet-sporters aan te zetten tot 
sportparticipatie en/of de participatie van sporters te verhogen met het oog op een sportieve en actieve 
levensstijl van alle Vlamingen. Alle doelgroepen (met uitzondering van topsporters) en leeftijdsgroepen 
komen in aanmerking. 

Aantal VTE: 34,9 VTE 
Begrotingsartikel: HG0-1HFG2AS-LO_Lonen – Sport voor allen beleid: 365.000 euro 
HG0-1HFG2AS-WT_Werking en toelagen – Sport voor allen beleid: 801.000 euro 

 

PROCES 1.1.8 - Het coördineren en aanbieden van een laagdrempelig anders georganiseerd sportaanbod 
via naschoolse sport in samenwerking met de Stichting Vlaamse Schoolsport en de lokale partners 

Met SVS wordt nauw verder gewerkt bij de uitbouw van het concept ‘Brede School met Sportaanbod’. 
Hierbij wordt verder gewerkt met het contingent Follo’s (gedetacheerde leerkrachten LO) die binnen 
hun toegewezen regio de bestaande producten Multimove, Sportsnack en SNS-pas promoten en zorgen 
voor een aantrekkelijk/eigentijds aanbod voor kinderen en jongeren van 5 tot 18 jaar. De nodige (lokale) 
coördinatie en gestructureerd overleg wordt provinciaal georganiseerd samen met SVS. Op Vlaams 
niveau gebeurt de aansturing via het Vlaams bureau Schoolsport.   

Aantal VTE: 5,25 VTE 
Begrotingsartikel: HG0-1HFG2AS-WT_Werking en toelagen – Sport voor allen beleid: 194.000 euro 
Begrotingsartikel: HGO-1HFG2AS-IS_Interne stromen – Sport voor allen beleid: 858.000 euro 

 

PROCES 1.1.10 - Uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van 
de georganiseerde sportsector 

Voor 2018 hebben 47 sportfederaties (40 unisportfederaties en 7 multisportfederaties) een aanvraag tot 
subsidiëring van hun basisopdrachten ingediend.  Dit zijn dezelfde sportfederaties die in 2017 
gesubsidieerd werden. De toekenning en uitbetaling van de voorschotten 2018 en de controle op de 
aanwending van de subsidies 2017, inclusief uitbetaling van saldo 2017, zullen gebeuren conform de 
decretale subsidieprocedures. Einde 2018 zullen de nieuwe erkennings- en subsidieaanvragen 2019 
geadviseerd worden aan de minister. De sportfederaties zullen intensief worden begeleid bij het 
indienen en voorbereiden van hun dossier. 

Aantal VTE: 10,05 VTE 
Begrotingsartikel: HG0-1HFG2AS-WT_Werking en toelagen – Sport voor allen beleid: 90% van 28.169.000 euro 

 

PROCES 1.1.11 - Organiseren van de Sportsterrendagen 

Door de toenemende aanvragen vanuit het veld (scholen) wordt het aantal actiedagen per locatie (5) 
van 2 op 3 dagen gebracht. 

Aantal VTE: 3 VTE 
Begrotingsartikel: HG0-1HFG2AS-WT_Werking en toelagen – Sport voor allen beleid: 286.000 € 

 

PROJECT 1.1.3 - 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. 

In 2018 loopt de procedure voor de goedkeuring van het herwerkte decreet studentensport verder. Er 
wordt gestreefd naar een inwerkingtreding op 1 september 2018. 

Aantal VTE: 0,10 VTE 
Begrotingsartikel: / 
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PROJECT 1.1.6 - Een sportaanbod op maat van de beroepsactieve bevolking 

De uitbouw van het project ‘Sport op het werk’ wordt verdergezet en bijgestuurd in functie van 
bevindingen 2017. 
Per provinciale promotiedienst zal hiervoor één personeelslid worden toegewezen.  
Daarnaast implementeert Sport Vlaanderen de actie ‘Move@Work’ binnen haar eigen entiteit en via het 
project ‘Gezond bewegen’ binnen andere entiteiten van de Vlaamse overheid. 

Aantal VTE: 6 VTE 
begrotingsartikelHG0-1HFG2AS-WT_Werking en toelagen – Sport voor allen beleid: 230.000 euro 

 

PROJECT 1.1.9 - Kwaliteitsprincipe Goed bestuur van de sportfederatie 

De sportfederaties voeren de acties uit van de geplande strategische en operationele doelstellingen 
m.b.t. goed bestuur in hun beleidsplan 2017-2020. 
De sportfederaties optimaliseren de eigen situatie m.b.t. goed bestuur op basis van de informatie uit 
de zelfscan (ter beschikking gesteld door hun koepelorganisatie VSF i.s.m. Sport Vlaanderen) en op basis 
van de feedback n.a.v. de meting eind 2017. Ze voeren de inspanningsverbintenis (2017-2020) verder uit 
om te werken aan een niveauverhoging voor 2018 m.b.t. de zachte indicatoren. 
Sport Vlaanderen neemt voor 2018 nieuwe begeleidings- en evaluatie-initiatieven in samenwerking met 
relevante actoren. 
Sport Vlaanderen registreert eind 2018 opnieuw de stand van zaken van de sportfederaties m.b.t. de 
harde en zachte indicatoren op basis van de checklist 2017, rekening houdend met de gegeven feedback 
over 2017 n.a.v. de nulmeting. 
De sportfederaties sturen hun beleidsplan 2017-2020 bij in functie van de realisatie van doelstellingen 
‘goed bestuur’ op basis van de begeleiding, de nulmeting en de interne en externe feedback 2018. 

Aantal VTE: 0,20 VTE  
Begrotingsartikel: HG0-1HFG2AS-WT_Werking en toelagen – Sport voor allen beleid: Middelen vervat in Decreet 
georganiseerde sportsector – (zie proces 1.1.10) 

 

PROJECT 1.1.10 - Lokale Monitoring 

In de eerste helft van 2018 zal de bevragingstool naar de gemeenten gelanceerd worden. Deze lancering 
gebeurt door het departement CJM. Met Sport Vlaanderen zal er een permanent overleg zijn voor wat 
betreft de communicatie naar de sportsector, de opvolging van de invoer van de gegevens en de aanpak 
van de ontsluiting van de indicatoren met betrekking tot het luik sport. Ook de koppeling met externe 
databanken wordt verder uitgewerkt. In de loop van 2018 zullen de gegevens van de databanken van 
Sport Vlaanderen toegevoegd worden, met name het digitaal platform sportfederaties, VOTAS en 
Spakki. De ontsluiting van de gegevens is voorzien voor eind 2018. 

Aantal VTE: 0,20 VTE 
Rechtstreeks toewijsbare uitgaven: Vervat in ICT 

 

PROJECT 1.1.11 - Bijsturing van het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van 
een lokaal sportbeleid. 

Het decreet wordt meer en meer uitgehold waardoor er andere oplossingen dienen onderzocht en 
gerealiseerd te worden voor de resterende actoren binnen dit decreet nl. VGC, vzw De Rand en ISB. Dit 
proces werd steeds vooruit geschoven door de reeds geciteerde processen. Aangezien ISB in 2018 start 
met de opmaak van een nieuw beleidsplan (lokale legislatuur 2019-2024) worden voor de decretale 
verankering van ISB verschillende opties onderzocht. 

Aantal VTE: / 
Rechtstreeks toewijsbare uitgaven: / 

 

PROJECT 1.1.12 - Opmaken masterplan schoolsport 

In de loop van 2018 zal vorm worden gegeven aan het masterplan duurzame schoolsport waarbij 
volgende pistes zullen worden uitgewerkt. De experimentele projecten worden onmiddellijk uitgebreid 
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met een nieuw initiatief in Kortrijk. In het voorjaar wordt een projectoproep voor lokale actoren om 
een naschools en duurzaam sportaanbod, gedragen door de leerlingen, te creëren voor de eerste graad 
van het secundair onderwijs uitgewerkt en gelanceerd. Daarnaast wordt een masterplan naschoolse 
sport opgemaakt in overleg met alle betrokken actoren 

Aantal VTE: 2 VTE 
Begrotingsartikel: HG0-1HFG2AS-WT_Werking en toelagen – Sport voor allen beleid: 1.000.000 euro 

 

OD 1.2 - Inspelen op nieuwe trends en faciliteren van nieuwe sportvormen 

PROCES 1.2.1 - Uitbouwen van de Sportinnovatiecampus in Sport Vlaanderen Brugge 

Gelet op de positieve evaluatie van het eerste promotie- en exploitatieplan en de uitdrukkelijke wens 
van alle partners om verder te blijven inzetten op innovatie en sport, werd eind 2017 gestart met de 
opmaak van een nieuwe overeenkomst over de organisatie, het beheer, de invulling en de uitbating van 
de Sportinnovatiecampus.  
Deze nieuwe overeenkomst werd eind 2017 ondertekend door Sport Vlaanderen en Howest en geldt 
voor drie werkingsjaren (2018-2020). De werkwijze van de eerste overeenkomst werd behouden 
(promotie- en exploitatieplan, financiering, opvolging en evaluatie) maar het kader voor de opmaak 
van het promotie- en exploitatieplan werd gepreciseerd, inspelend op de Visienota 2020 voor de centra 
van Sport Vlaanderen. Aan de hand van het promotie- en exploitatieplan zal de Sportinnovatiecampus 
mee uitvoering geven aan drie prioritaire functies vervat in de Visienota 2020, namelijk breedtesport, 
topsport en opleidingen.  
De precieze inhoud en meting van deze doelstellingen en acties zullen vervat zitten in het nieuwe 
promotie- en exploitatieplan dat voorgelegd en goedgekeurd moet worden door de beheerscommissie 
in het eerste kwartaal van 2018. Dit promotie- en exploitatieplan, met meetbare indicatoren, zal 
uitsluitsel geven over de personeelsinzet, de kostprijs van de verschillende acties evenals de totale 
kostprijs en de voorziene inkomsten. 

Aantal VTE: / 
Begrotingsartikel: HGO-1HFG2AS-WT_Werking en toelagen – Sport voor allen beleid: 68.000 euro 

 

OD 1.3 - Vergroten van de sociale inclusie in de sport 

PROCES 1.3.3 - Opvolging van de werking van een G-sportplatform 

In 2018 krijgt het G-sportplatform extra personeelsleden en middelen ter beschikking door de 
inkanteling van de provinciale bevoegdheid sport. Het uitbouwen van een G-sportfonds als hefboom 
voor het Vlaamse G-sportbeleid en ter ondersteuning van de G-sportsector is één van de acties die via 
deze inkanteling door het G-Sportplatform overgenomen wordt. Voor 2018 zal de aankoop van specifiek 
G-sportmateriaal zoals rolstoelen via het G-sportfonds ondersteund worden. 
Het G-Sportplatform voert het actieplan 2018 uit ter realisatie van de operationele en strategische 
doelstellingen van het beleidsplan 2017-2020.  
De acties zijn erop gericht om: 
▪ 20% van de doelgroep ‘personen met een handicap’ duurzaam aan het sporten en bewegen te 

krijgen,  
▪ een gerichte en gecoördineerde promotie- en sensibiliseringstrategie te voeren,  
▪ een specifiek beleid voor competentieontwikkeling en -bevordering op te zetten,  
▪ een samenwerking voort te zetten met het beleidsdomein ‘welzijn en gezondheid’ i.f.v. 

gehandicaptensport en 
▪ de toegankelijkheid van sportinfrastructuur voor de gehandicapte sportbeoefenaar te 

maximaliseren en de dienstverlening en informatieverstrekking inzake mobiliteit kwaliteitsvoller te 
maken.  

Aantal VTE: 0,10 VTE 
Begrotingsartikel: HG0-1HFG2AS-WT_Werking en toelagen – Sport voor allen beleid: 635.000 euro vervat in proces 1.1.10 
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PROCES 1.3.4 - Opvolgen van de sportgerelateerde werking van de participatie-instellingen in het 
Participatiedecreet 

De sportgerelateerde werking van de drie organisaties (De Rode Antraciet, Demos en Publiq) wordt 
door Sport Vlaanderen opgevolgd. 

Aantal VTE: 0,10 VTE 
Begrotingsartikel: HG0-1HFG2AH-WT_Werking en toelagen – Internationaal Sportbeleid en wetenschappelijk onderzoek: 
100.000 euro 

 

PROCES 1.3.5 - Beleidsnetwerk Gelijke Kansen 

In 2018 zal het nieuwe beleidsnetwerk gelijke kansen in sport van start gaan.  

Aantal VTE: Zit vervat in proces 6.2.2 Actieve rol als kennisbemiddelaar vervullen 
Begrotingsartikel: HG0-1HFG2AH-WT_Werking en toelagen – Internationaal Sportbeleid en wetenschappelijk onderzoek: 
totaal beschikbaar budget 179.000 euro 

 

PROCES 1.3.6 - Ondersteunen van G-sportactoren 

In 2018 werkt Sport Vlaanderen aan een actieplan voor de uitbouw van diverse 
ondersteuningsinitiatieven ten behoeve van de G-sporter en de G-sportaanbieder. Sport Vlaanderen zal 
dit uitwerken in nauw overleg met het G-sportplatform (G-sport Vlaanderen) en de G-sportfederatie 
(Parantee-Psylos). Voor het uitvoeren van het actieplan zet Sport Vlaanderen 6,5 VTE G-
sportconsulenten in via de promotiediensten. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor iedereen met 
vragen over of interesse in G-sport en zullen op die manier ook de concrete behoeften inzake G-sport 
op een gestructureerde manier capteren opdat dit kan vertaald worden in een vraaggestuurd en 
fijnmazig G-sportbeleid. Met het actieplan maakt Sport Vlaanderen maximale verbinding met andere 
initiatieven binnen Sport Vlaanderen. 

Aantal VTE: 9 VTE  
Begrotingsartikel: HG0-1HFG2AS-WT_Werking en toelagen – Sport voor allen beleid: 700.000 euro 

 

PROJECT 1.3.2 - ISB – Buurtsport : Faciliteren van laagdrempelig bewegen en sport op lokaal niveau 
voor minder kansrijke kinderen en jongeren 

De inhoudelijke en financiële eindrapportering moet ingediend worden tegen 30 maart 2018, waarna 
het saldo van de subsidie verrekend kan worden. Het project van ISB liep tot 31/12/2017 en was op 
opgebouwd rond drie pijlers. ISB zal rond de drie pijlers disseminatie en kennisdeling voorzien. 

Aantal VTE: /  
Begrotingsartikel HG0-1HFG2AS-WT_Werking en toelagen – Sport voor allen beleid: Saldo maximaal 20.000 euro 
 

PROJECT 1.3.4 - Social sportcoach 

Het project uit Oostende zet verder in op de bestaande doelstellingen. Er worden vormingen 
georganiseerd voor de Sportkansverantwoordelijken, sporttechnisch en bestuurlijk kader. Ook in 2018 
worden opnieuw kansarme jongeren toegeleid naar de sportclubs. 

Aantal VTE: 0,05 VTE 
Begrotingsartikel HG0-1HFG2AS-WT_Werking en toelagen – Sport voor allen beleid: Geen budget in 2018 

 

PROJECT 1.3.5. - Project gender/ i.s.m. Dynamo project en çavaria 

In samenwerking met o.a. çavaria en het Dynamo project onderzoeken we welke acties ondernomen 
kunnen worden om rond de thema’s seksuele geaardheid, homofobie en heteronormativiteit acties te 
ondernemen binnen de sportsector. We willen dit thema aan bod laten komen in de bredere context 
van de ‘open sportclub en niet te beperkend via  een vorming of brochure die uitsluitend rond deze 
thematiek handelt,  

Aantal VTE: 0,05 VTE 
Begrotingsartikel: HG0-1HFG2AS-WT_Werking en Toelagen – Sport voor allen beleid: nog niet bepaald 
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OD 1.4 - Tegengaan van bewegingsarmoede om gezondheid te bevorderen 

PROCES 1.4.1 - Actief informeren over de vernieuwde gezondheidsdoelstellingen 

De gezondheidsdoelstellingen, gerelateerd aan sport, worden verder opgevolgd. Deelname vanuit sport 
aan de verschillende subtrajecten wordt verzekerd en de doorstroming naar de sportsector gebeurt 
door Sport Vlaanderen. 

Aantal VTE: 0,05 VTE 
Rechtstreeks toewijsbare uitgaven; / 

 

OD 1.5 - Empoweren van kwetsbare jongeren via sport  

PROJECT 1.5.2 - Ondersteuning opstart The Vertical Club 

De inhoudelijke en financiële eindrapportering moet ingediend worden tegen 31 januari 2018, waarna 
het saldo van de subsidie verrekend kan worden.  

Aantal VTE: / 
Begrotingsartikel: HG0-1HFG2AS-WT_Werking en toelagen – Sport voor allen beleid: saldo maximaal 34.476 euro 

 

OD 1.6 - Faciliteren van niet- of licht georganiseerde sportbeoefening 

PROCES 1.6.1 - Het promoten van niet-georganiseerde sport via het faciliteren van laagdrempelige 
infrastructuur 

Via een product/markt-matrixmodel zal worden nagegaan welke doelgroepen worden bereikt via de 
tot nu toe aangeboden producten (Fit-o-meters, MTB-routes, loopomlopen). Naargelang de resultaten 
kunnen aanpassingen worden doorgevoerd in functie van specifieke doelgroepen (b.v. Jeugd). Via 
marktonderzoek zal gepeild worden naar de behoeften en noden m.b.t. sporten in de natuur i.f.v. 
mogelijke aanpassingen aan het concept van de Fit-o-meter, maar ook de ontwikkeling van een 
eventueel nieuw aanbod en dienstverlening (al dan niet in samenwerking met partners) inzake sport 
en natuur. Het aanbod uniforme en herkenbare routesystemen (MTB-routes, loopomlopen) wordt 
uitgebreid naar andere sporten. 
Met diverse betrokken partners (gemeenten, sportfederaties, andere departementen,…) wordt overlegd 
en samengewerkt om bestaande producten verder uit te bouwen en actief te promoten. 

Aantal VTE: 6,5 VTE 
Begrotingsartikel: HG0-1HFG2AS-WT_Werking en toelagen – Sport voor allen beleid: 400.000 euro 

 

PROCES 1.6.2 - Organiseren van sportkampen, sportklassen & andere sportpromotionele activiteiten in 
de centra van Sport Vlaanderen 

Bij de sportkampen bouwen we, waar mogelijk, de sporten naar verschillende niveaus verder uit. De 
inclusie van sociale groepen in de sportkampen wordt verder uitgewerkt. We onderzoeken de 
mogelijkheid om het sportkampenaanbod voor specifieke doelgroepen verder uit te breiden in overleg 
met relevante stakeholders. De sportkampen worden in 2018 actiever gepromoot. De brochure wordt 
ruimer verspreid (40.000 ex) en er wordt intensiever gecommuniceerd via sociale media kanalen.   
Voor de sportklassen werken we vanaf schooljaar 2017-2018 met een gedifferentieerde prijzenpolitiek 
(hoog- en laagseizoen) waardoor we een betere spreiding en een hogere bezetting van de sportklassen 
hopen te realiseren. De prijzen voor het hoogseizoen zullen worden geïndexeerd, terwijl de prijzen in 
het laagseizoen ongewijzigd zullen blijven.  
De bestaande lessenreeksen in de centra worden voortgezet en waar noodzakelijk verder 
gedifferentieerd. Vanuit de Sportinnovatiecampus in Brugge worden lessenreeksen aangeboden waarbij 
men werkt vanuit een community d.w.z. de zaal wordt gereserveerd voor een bepaalde sport 
bijvoorbeeld badminton,  mensen kunnen zich individueel aanmelden via een app en ter plaatse verder 
afspreken. 
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Weekendarrangementen worden aangeboden in de verschillende centra met overnachtingscapaciteit. 
De promotie gebeurt digitaal via website en social media. Dit aanbod is aanvullend op de reservaties 
van clubs en federaties.     

Aantal VTE: 74 VTE  
Begrotingsartikel: HG0-1HFG2AS-WT_Werking en toelagen – Sport voor allen beleid 
Begrotingsartikel: HG0-1HFG2AS-LO_Lonen – Sport voor allen beleid 
3.041.000 euro 

 

PROCES 1.6.3 - Infrastructuur van Sport Vlaanderen openstellen voor organisaties derden, sportclubs 
en individuele sporters 

De bovenlokale opdracht van de centra staat centraal. De combinatie van verschillende specifieke 
sportinfrastructuur en sportmogelijkheden vormt naast de aanwezige overnachtingcapaciteit het 
onderscheidend vermogen ten opzichte van gemeentelijke sportcentra. De bezetting in de centra 
bestaat in een verlofperiode dan ook hoofdzakelijk uit sportkampen en meerdaagse sportstages. 
Tijdens het schooljaar gaan er in hoofdzaak sportklassen door. Er wordt gestreefd naar een zo 
optimaal mogelijke bezetting van de infrastructuur zodat deze maximaal wordt ingevuld door diverse 
gebruikers. 

Aantal VTE: 296,5 VTE  
Begrotingsartikel: HG0-1HFG2AS-WT_Werking en toelagen – Sport voor allen beleid: 5.501.000 euro 

 

PROJECT 1.6.1 - Proefproject realisatie eenvormig bewegwijzerde kano-, kajak- of peddelroutes 

De geplande en uitgewerkte proefprojecten voor kano- en kajakroutes op de Nete en de Dijle worden 
in samenwerking met de diverse partners in 2018 gerealiseerd. De voorbereidende onderhandelingen 
met de diverse partners voor de realisatie van de projecten op de Demer en de Zuidvaart Moerlede 
(Oost-Vlaanderen) zullen gefinaliseerd worden. Bijkomend wordt in West-Vlaanderen (Blankenbergse 
vaart) een nieuw project opgestart.   

Aantal VTE: vervat in proces 1.6.1 
Begrotingsartikel: vervat in middelen proces 1.6.1 
 
 

 

SD 2 - Optimaliseren van het aanbod aan sportinfrastructuur 

OD 2.1 - Uitwerken van een planmatig en duurzaam sportinfrastructuurbeleid en inhaalbeweging 
sportinfrastructuur met focus op zwembaden 

PROCES 2.1.1. - Uitvoeren van het Globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen 

▪ Einde februari 2018  wordt het online platform opnieuw opengesteld met de nodige updates n.a.v. 
de bevindingen tijdens de evaluatie. Tegen uiterlijk 31 maart 2018 kunnen opnieuw 
subsidieaanvragen worden ingediend. De bedoeling is om een selectie van projecten zo snel 
mogelijk voor te leggen aan de minister, conform het decreet 

▪ Er wordt in 2018 geen projectoproep voor topsportinfrastructuur gelanceerd omdat dit eenmaal 
per Olympiade gebeurt (2017). 

▪ Een kader en een methodologie wordt opgemaakt zodat elk centrum op dezelfde manier wordt 
geëvalueerd (2017/2018) (zie project 2.3.2). 

▪ Op vraag van lokale besturen, sportorganisaties, private structuren en personen in verband met 
sporttechnische en –functionele problemen zal binnen de vooropgestelde periode van 30 dagen 
informatie verstrekt worden en/of ter plaatse de problematiek onderzocht worden (zie proces 
2.4.2). De huidige SPAKKI-databank wordt hertekend in 2018 en zal gebruiksvriendelijker worden (zie 
proces 2.5.1). Er wordt verder gezocht naar mogelijkheden om het wegvallen van het beleidsdomein 
sport bij de provincies op te vangen. Hier moeten nog verschillende pistes uitgewerkt worden. Er 
zal provinciaal overleg georganiseerd worden. De samenwerking met Inter wordt geëvalueerd en 
afgestemd voor de volgende jaren. Bovendien wordt er nagegaan of er samenwerkingsverbanden 
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kunnen worden opgestart rond andere topics gerelateerd aan sportinfrastructuur naar analogie 
met Inter. 

▪ Er zal een infomoment rond waarborgstelling i.s.m. PMV worden georganiseerd. Aan ISB en VSF zal 
de vraag gesteld worden welke behoeften er zijn bij de verschillende leden rond kennisoverdracht 
(vb. crowdfunding). Op basis hiervan zal een incentive georganiseerd worden. Overleg met FEBELFIN 
wordt opgestart om de problematiek van het “indienen van een dossier door sportclubs bij een 
bank” op een degelijk niveau te brengen.  

▪ In samenwerking met het kabinet zal bekeken worden op welke manier nieuwe schoolsport-
infrastructuur of schoolsportinfrastructuur die gerenoveerd wordt, ingezet kan worden na de 
schooluren. Bij nieuwe schoolsportinfrastructuur zal eveneens gepleit worden om de schoolsport-
infrastructuur zo te bouwen dat deze kunnen gehomologeerd worden voor een reguliere 
sportwerking.  

▪ Samen met het ISB zullen goede praktijken uitgewerkt worden inzake optimale benutting van de 
openbare ruimte (zie fiche 2.4.1). De bekendmaking van selectie m.b.t. de 2de projectoproep 
schoolsportinfrastructuur is gepland voor midden 2018.  

Aantal VTE: 2 VTE 
Begrotingsartikel: zie deelprocessen 2.1.2 en 2.41 

 

PROCES 2.1.2 - Uitvoeren van decreet houdende de ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur 
en topsportinfrastructuur 

In het voorjaar van 2018 is een tweede indienmoment voorzien voor de aanvragen van subsidies voor 
de bouw van bovenlokale sportinfrastructuur.  

Aantal VTE : Vervat in proces 2.2.1 
Begrotingsartikel: HGO-1HFG2AE-WT – Werking en toelagen – Het voeren van een planmatig infrastructuurbeleid: 
330.000 euro 
HGO-1HFG5AE-WT – Werking en toelagen – Het voeren van een planmatig infrastructuurbeleid: 10.000.000 euro 
 

 

OD 2.2 - Verdere inhaalbeweging m.b.t. sportinfrastructuur met focus op zwembaden 

Deze operationele doelstelling werd in de beleidsbrief sport toegevoegd aan doelstelling 2.1.   

 

OD 2.3 - Evaluatie en ontwikkeling van de centra van Sport Vlaanderen 

PROJECT 2.3.2 - Opmaak actieplan 2020 voor de centra van Sport Vlaanderen 

Op basis van een meetinstrument met kritische prestatie indicatoren (KPI’s) evalueren we de centra 
voor de 4 prioritaire functies (= nulmeting). Deze evaluatie gaat gepaard met het uittekenen van een 
ontwikkelperspectief per centrum. Dit gebeurt voor alle centra, inclusief het  Sport Vlaanderen 
Brasschaat (vroeger: Sportcentrum Peerdsbos) dat met ingang vanaf 1 januari als 14de centrum van 
Sport Vlaanderen ingekanteld werd. 
Het facility beheer van de centra wordt geoptimaliseerd door de uitvoering een conditiescoremeting 
van alle gebouwen in de centra, het uitrollen van een gebouwenbeheers- en ticketingsysteem en het 
opzetten van een Building Information Model (BIM, inclusief digitale plannen). Daarnaast zullen de 
centra gescreend worden op hun toegankelijkheid. 
 

Aantal VTE: / 
Rechtstreeks toewijsbare uitgaven: / 
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OD 2.4 - Stimuleren van een inventief, duurzaam en innovatief sportinfrastructuurbeleid  

PROCES 2.4.1 - Stimuleren van nieuwbouw en renovatie van sportinfrastructuur 

▪ Op basis van het goedgekeurde investeringsprogramma 2018 voor de uitbouw en renovatie van de 
centra van Sport Vlaanderen en eventueel rekening houdend met een aantal dringende behoeften, 
het verder uitbouwen en renoveren van de centra van Sport Vlaanderen. 

▪ Uitbetaling van de subsidies m.b.t. de gesubsidieerde sportinfrastructuurprojecten. 
▪ Uitbetaling van de subsidies m.b.t de gesubsidieerde sportinfrastructuurprojecten (Vlaams 

Sportinfrastructuurplan Vlaanderen – DBFM). 
▪ Uitbetaling van de subsidies m.b.t de gesubsidieerde zwembadprojecten (oproepen 2015&2016) 

Aantal VTE: 6,5 VTE 
Begrotingsartikel:  
HGO-1HFG2AE-LE – Leningen – Het voeren van een planmatig infrastructuurbeleid: 175.000 euro 
HGO-1HFG5AE-WT – Werking en toelagen – Het voeren van een planmatig infrastructuurbeleid: 17.438.000 euro 

 

PROJECT 2.4.1 - Naschools openstellen van schoolsportinfrastructuur 

De beoordelingscommissie komt in het voorjaar samen om de ingediende dossiers te beoordelen. De 
projectoproep bepaalt dat scholen uiterlijk 31 mei 2018 op de hoogte worden gebracht van het al dan 
niet toekennen van een subsidie. De infrastructuurwerken dienen voorlopig opgeleverd te worden tegen 
uiterlijk 15 december 2019. 

Aantal VTE: 0,8 VTE 
Begrotingsartikel:  HG0-1HFG5AE-WT_ Werking en toelagen – Het voeren van een planmatig infrastructuurbeleid: 
3.606.000 euro 

 

OD 2.5 - Aandacht voor de ruimtelijke dimensie van het sportinfrastructuurbeleid 

PROCES 2.5.1 - Planning van sportinfrastructuur en planningsprocessen inzake ruimtelijke ordening, 
milieu en natuur 

Sport Vlaanderen vertegenwoordigt de sportsector en adviseert de planningsprocessen op 
gemeentelijk, provinciaal en Vlaams niveau (continu proces); 
Het project wordt verder gezet:  
▪ Ruimtelijke analyse van potentiële terreinen voor geluidproducerende en ruimtebehoevende 

sporten, overleg met havenbesturen en eigenaars van gronden, terreinbezoeken; deelname aan de 
werkgroep; 

▪ Er wordt overleg opgestart met het departement Omgeving over de toepassing van beschikbare 
ruimtelijke instrumenten: Complexe Projecten, Vlaamse Investeringsprojecten, Projectvergadering,… 

▪ Spakki: de update van de “Spakki”-databank wordt continu verder uitgevoerd. 
▪ Spakki, hervorming structuur: er zal meegewerkt worden aan: (1) het opmaken van de 

behoeftebepaling, (2) overleg met andere afdelingen i.f.v. het inventariseren van de beschikbare 
data en de behoeftebepaling, (3) het opstellen van een projectplan  en (4) het uitwerken van de 
databankarchitectuur (eventueel in samenwerking met derden). 

Aantal VTE: 2,8 VTE 
Rechtstreeks toewijsbare uitgaven: / 

 

PROCES 2.5.2. - Opvolging van wetgeving inzake Ruimtelijke Ordening, Milieu en Natuur en bij de 
opmaak van beleidsplannen. 

Sport Vlaanderen vertegenwoordigt de sportsector bij, onder andere de opmaak van het Beleidsplan 
Ruimte Vlaanderen, de aanpassingen van de milieuwetgeving (bv. Vlarem): vertegenwoordiging bij de 
opmaak van de TWOL-studie van het departement Omgeving: ‘Leidraad voor opstellen toezichtsplan 
publiek toegankelijke zwembaden’ en de opmaak van instandhoudingsdoelstellingen (IHD) in speciale 
beschermingszones 

Aantal VTE: / 
Rechtstreeks toewijsbare uitgaven: /  
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SD 3 - Het gezond en ethisch sportklimaat blijvend versterken 

OD 3.1 - Decreet Gezond en Ethische Sporten 

PROCES 3.1.1. - Opvolgen van de werking van de partnerorganisatie voor beleidsondersteuning en 
praktijkontwikkeling inzake ethisch sporten 

De voornaamste accenten in de werking van ICES in 2018 zijn: 
▪ De georganiseerde sportsector, in het bijzonder federaties, sportdiensten en 

koepelsportorganisaties, bilateraal ondersteunen bij het ontwikkelen en uitrollen van een ethisch 
beleid aan de hand van het 8-stappenplan; 

▪ Een totaalaanbod ontwikkelen voor federaties, sportdiensten en koepelsportorganisaties inzake 
het thema integriteit, met de focus op het stimuleren, opleiden en ondersteunen van 
Aanspreekpunten Integriteit op sectorniveau; 

▪ Begeleidingstrajecten inzake sportouders ontwikkelen en ondersteunen; 
▪ Principes van good governance implementeren in de eigen vzw-structuur. 

Aantal VTE: 0,20 VTE 
Begrotingsartikel:  
HG0-1HFG2AB-WT_ Werking en toelagen – Sporters in Vlaanderen stimuleren en responsabiliseren tot gezond en 
ethisch sporten’ 150.000 euro  
HG0-1HFG5AS-WT_Werking en toelagen – Sport voor Allen beleid’ 100.000 euro (3 jaar versterking thema integriteit) 

 

PROCES 3.1.2. - Opvolgen van de werking van de partnerorganisatie voor beleidsondersteuning en 
praktijkontwikkeling inzake gezond sporten 

Volgens de decretale procedure zal aansluitend op de erkenning een convenant met VVS worden 
afgesloten om basisafspraken, opdrachten, werkwijzen en resultaatsdoelstellingen vast te leggen. VVS 
zal in 2018 vooral werken aan: 
▪ Interne en externe communicatie (communicatieplan en website gezondsporten);  
▪ Ondersteuning van de medische commissies van de sportfederaties met een Toolbox gezond 

sporten met templates en draaiboeken;  
▪ Ondersteuning van het beleid van de sportfederaties o.m. op het vlak van letselrisico-analyse, 

letselpreventie, sportgeschiktheid, leeftijdsgrenzen, inzet medische expertise, plotse dood, 
evenementen;  

▪ Pilootproject elektronische letselregistratie.  

Aantal VTE: 0,20 VTE 
Begrotingsartikel: HG0-1HFG2AB-WT_Werking en toelagen – Sporters in Vlaanderen stimuleren en responsabiliseren tot 
gezond en ethisch sporten: 150.000 euro 

 

PROCES 3.1.3. - Uitvoeren van de procedure voor de financiering van de sportmedische onderzoeken 
voor getalenteerde sporters 

▪ Sensibiliseren van de topsportfederaties over hun coördinerende rol in de opvolging van de 
sportmedische onderzoeken bij hun sporters. 

▪ Opstellen van een jaarlijks ministerieel besluit dat de maximale toelage per sporter vaststelt. 
▪ Communiceren van de financieringsvoorwaarden en –modaliteiten aan de betrokkenen (artsen en 

topsportfederaties). 
▪ Controleren van de voorwaarden voor artsen zoals bepaald in het GES-besluit. 
▪ Up to date houden en verspreiden van de lijst van artsen die aan bovenstaande voorwaarden 

voldoen.  
▪ Opvolgen van de ingediende schuldvorderingen en uitbetalen van de schuldvorderingen die aan 

de voorwaarden voldoen. 

Aantal VTE: 0,10 VTE 
Begrotingsartikel: HG0-1HFG2AB-WT_Werking en toelagen – Sporters in Vlaanderen stimuleren en responsabiliseren tot 
gezond en ethisch sporten: 270.000 euro 
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PROCES 3.1.4 - Uitvoeren van de procedure tot erkennen en subsidiëren van een organisatie voor 
beleidsondersteuning en praktijkontwikkeling op het gebied van gezond en ethisch sporten in de fitness 

▪ Samen met NADO Vlaanderen dopingpreventie in de fitness voeren, o.m. met een nieuw 
antidopingcharter en andere samenwerkingen;  

▪ Uitbouwen en bestendigen van haar rol als informatie- en kenniscentrum via zoveel mogelijk 
kanalen en door het gebruiken van zoveel mogelijk informatiebronnen;  

▪ Kwaliteitscontrole in de fitness verbeteren via onder meer de trainers. 
▪ De aanzet geven om G-Sport te introduceren in de fitness. 

Aantal VTE: 0,2 VTE 
Begrotingsartikel; HGO-1HFG2AB-WT_Werking en toelagen - Sporters in Vlaanderen stimuleren en responsabiliseren tot 
gezond en ethisch sporten 150.000 euro 

 

PROJECT 3.1.1. - Optimalisatie, implementatie en evaluatie van primaire sportletselpreventie bij jonge 
sporters in Vlaanderen 

De implementatie en de verspreiding van sportletselpreventie voorziet nog in een derde fase (2018), 
inclusief de evaluatie van de haalbaarheid en effectiviteit van sportletselpreventie bij jonge sporters in 
heel Vlaanderen. Dit project vult het beleid gericht op gezond sporten in Vlaanderen aan door op een 
wetenschappelijk onderbouwde manier de verwezenlijking van de beleidsdoelstellingen aangaande 
preventie van sportletsels, zoals die in het werkingsjaar 2017 mee geïmplementeerd zullen zijn, te 
evalueren. Daardoor kan er indien nodig in de implementatie van Get Fit 2 Sport bijgestuurd worden: 
sterktes van de implementatie zullen extra kunnen geaccentueerd worden en voor gedetecteerde 
hinderpalen kunnen oplossingen gezocht worden. Zo kan de continuïteit van primaire sportletsel-
preventie in Vlaanderen verder gegarandeerd worden. 

Aantal VTE: 0,05 VTE 
Begrotingsartikel: HG0-1HFG2AB-WT_Werking en toelagen – Sporters in Vlaanderen stimuleren en responsabiliseren tot 
gezond en ethisch sporten: 90.000 euro 

 

PROJECT 3.1.2 - Projectsubsidie ter bevordering van de ruimere verspreiding van het gebruik van de 
VASO 

De functionele en financiële verantwoording wordt ingestuurd tegen 28 februari 2018. Het project is 
afgerond. 

Aantal VTE: / 
Begrotingsartikel HG0-1HFG2AB-WT_Werking en toelagen – Sporters in Vlaanderen stimuleren en responsabiliseren tot 
gezond en ethisch sporten: 7.100 euro (saldo) 

 

OD 3.2 – Risicovechtsportbeleid 

PROCES 3.2.1. - Opvolgen expertencommissie risicovechtsporten 

▪ Vier geplande vergaderingen in 2018 
▪ Beantwoorden van adviesvragen van de minister 
▪ Monitoren van de risicovechtsportsector onder meer door de werking van vzw 

Risicovechtsportplatform Vlaanderen op te volgen 
▪ Verder opvolgen van het ontwerp van de aanbeveling over extreme vechtsport en 

vechtactiviteiten van de Raad van Europa in het kader van EPAS (Enlarged Partial Agreement on 
Sport). 

 
Aantal VTE: 0,05 VTE 
Rechtstreeks toewijsbare uitgaven: / 

 

PROCES 3.2.2  - Opvolging van de werking van een organisatie voor risicovechtsporten 

De Organisatie Risicovechtsportplatform Vlaanderen voert de 9 acties, ingeschreven in het actieplan 
2018, uit ter realisatie van de operationele en strategische doelstellingen van het beleidsplan 2017-2020. 
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De acties zijn erop gericht de risicovechtsportsector actief te ondersteunen bij het voeren van een 
ethisch en gezond vechtsportenbeleid. 

Aantal VTE: 0,10 VTE 
Begrotingsartikel: HG0-1HFG2AS-WT_Werking en toelagen – Sport voor allen beleid  - Decreet georganiseerde 
sportsector – organisatie risicovechtsporten (150.000 euro vervat in proces 1.1.10) 

 

OD  3.3 - Aandacht voor mensen met een gezondheidsbeperking 

PROJECT 3.3.1. - Ondersteunen van sportbeoefening voor mensen met een gezondheidsbeperking 

De Diabetesliga en de diabetescentra begeleiden bij het concretiseren van hun plannen in een 
projectaanvraag. De goedgekeurde projectaanvraag opvolgen.  

Aantal VTE: 0,10 VTE 
Begrotingsartikel: 1HF444 HG0-1HFG2AS-WT - 120.000 euro 

 

OD 3.4 - Een ethisch Sportklimaat stimuleren 

PROCES 3.4.1 - Strategisch lerend netwerk ethisch sporten 

Maart 2018 zal het strategisch lerend netwerk samengebracht worden over de ontwikkelingen rond 
seksueel grensoverschrijdend gedrag, waar in eerste instantie de sportfederaties tot beleid en praktijk 
werden aangezet. De andere actoren van het netwerk zullen aangezet worden om eigen beleid en 
praktijk rond dit thema te versterken. 
ICES zet als jaarthema vanuit het lerend netwerk ethisch sporten in 2018 in op het thema ‘Sportouders’. 
Specialisten en ervaringsdeskundigen worden samengebracht voor twee workshops, en starten van 
daaruit een individueel begeleidingstraject voor intekenende koepelsportactoren. Deelnemers 
formuleren eigen doelstellingen rond sportouders, en ontwikkelen met steun van ICES een eigen project 
dat gericht is op het beschermen van de individuele en sociale integriteit van het kind of het bevorderen 
van fair play. 

Aantal VTE: 0,10 VTE 
Begrotingsartikel: HG0-1HFG2AB-WT_Werking en toelagen – Sporters in Vlaanderen stimuleren en responsabiliseren tot 
gezond en ethisch sporten: 90.000 euro 

 

PROCES 3.4.2. - Seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport 

Het profiel, de syllabus en opleidingen voor de aanspreekpersonen integriteit worden gerealiseerd 
tegen eind februari – begin maart 2018. 
Het generieke kader ten aanzien van de sportfederaties wordt halfjaarlijks gemonitord, in 
samenwerking met de begeleiding door een versterkt ICES (zie proces 3.1.1). 
Binnen Sport Vlaanderen stemmen we beleid en praktijk op elkaar af, zo ook binnen onze centra, ten 
aanzien van sportkampen en de trainersopleidingen. Het thema SGG wordt via het Vlaggensysteem 
verwerkt in het vak didactiek van de basismodule Algemeen Gedeelte Initiator. Binnen het 
bijscholingsaanbod van VTS Plus wordt het gebruik van het Vlaggensysteem op geregelde tijdstippen 
in het aanbod geprogrammeerd.  

Aantal VTE: 0,25 VTE 
Begrotingsartikel: HG0-1HFG2AB-WT_Werking en toelagen – Sporters in Vlaanderen stimuleren en responsabiliseren tot 
gezond en ethisch sporten 
Sensoa – Opleidingen Aanspreekpersonen Integriteit: maximaal 3.885 euro (saldo) 
Stibbe – Juridische dienstverlening: 29.000 euro (saldo) 
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SD 4 - Streven naar een dopingvrij Vlaanderen 

Alle processen en projecten die ressorten onder deze doestelling worden in een apart 
ondernemingsplan NADO Vlaanderen opgenomen.  
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SD 5  - Investeren in kwaliteit, professionalisering en tewerkstelling  

OD 5.1 - Via een kwaliteitsvol aanbod aan opleidingen en bijscholingen, het niveau van trainers en 
sportbegeleiders verhogen  

PROCES 5.1.1 - Organiseren en erkennen van sportkaderopleidingen voor trainers en sportbegeleiders 
in Vlaanderen 

Het organiseren en erkennen van sportkaderopleidingen voor trainers en sportbegeleiders in 
Vlaanderen is ook in 2018 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 2018 de volgende zijn: 
▪ Beheer van opleidingsstramienen: De opleidingsstramienen (incl. alle onderdelen) van alle 

aangeboden sportkaderopleidingen blijven centraal beheerd worden door de afdeling 
Sportkaderopleiding. Er wordt een verdere afstemming op de generieke competentieroosters 
nagestreefd. 

▪ Organiseren van cursussen: In 2018 worden opnieuw meer dan 1.200 cursussen (modules) gepland. 
Hierbij wordt opnieuw gestreefd naar een zo laag mogelijk percentage afgelaste cursussen. Er 
wordt gestreefd om minstens 22.000 modulaire inschrijvingen 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 tevredenheidscore van minstens 80%. 

▪ Erkennen van cursussen: Conform het Huishoudelijk Reglement en de reglementering rond erkende 
cursussen zal de afdeling Sportkaderopleiding in 2018 opnieuw cursussen erkennen van 
onderwijsinstellingen uit het secundair of hoger onderwijs, sportdiensten, Syntra Vlaanderen en 
bepaalde sportfederaties. Deze cursussen worden georganiseerd op het niveau Aspirant-Initiator 
(sportfederaties), sporttakspecifieke modules Initiator, Instructeur B  en Trainer B (sportfederaties, 
secundair onderwijs, Syntra Vlaanderen, universiteiten/hogescholen LO), en beroepsgerichte 
opleidingen (sportfederaties en universiteiten/hogescholen LO). 

▪ Valoriseren van andere opleidingstrajecten (A, I, EVC, EVK, GOT): De afdeling Sportkaderopleiding 
zal in 2018 andere opleidingstrajecten blijven valoriseren conform de vigerende reglementen en 
procedures. Het gaat dan over assimilaties, inschalingen, EVC- en EVK-trajecten en 
Geïndividualiseerde Opleidingstrajecten voor (ex-)topsporters (GOT). De EVC-procedure van de 
Vlaamse Trainersschool zal worden afgestemd op de richtlijnen van het nieuwe decreet (in 
voorbereiding) rond het geïntegreerd EVC-beleid van de Vlaamse overheid. 

▪ Docenten: De afdeling Sportkaderopleiding voert, samen met haar partners binnen het VTS-
samenwerkingsverband, een actief retentiebeleid 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 verder gezet 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 blijft een 
samenwerkingsverband dat geconcretiseerd wordt binnen VTS-denkcellen maar overkoepeld wordt 
door de Strategische Stuurgroep VTS en de Taskforce 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. 

▪ Screening en remediëring van de opleidingen en koppeling met VKS en EQF: Alle opleidingen van 
de Vlaamse Trainersschool zijn tegen eind 2018 gescreend. Het remediëringsproces werd eind 2018 
in elke sporttak opgestart. De afdeling Sportkaderopleiding is hier echter sterk afhankelijk van 
anderen. Samen met de VTS-partners wordt onderzocht of en hoe het generieke 
competentierooster moet bijgestuurd worden en hoe het VTS-opleidingsmodel (verder) kan 
omgevormd worden naar een competentie-ontwikkelend opleidingsmodel. 

▪ 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. 



 
22 

Aantal VTE: 21,0 VTE 
Begrotingsartikel: HG0-1HFG2AS-WT_Werking en toelagen – Sport voor allen beleid: 785.000 euro 
Begrotingsartikel: HG0-1HFG2AS-LO_Lonen – Sport voor Allen beleid 1.493.000 euro 

 

PROCES 5.1.2 - Organiseren, erkennen en financieren van bijscholingen voor trainers en sportbegeleiders 
in Vlaanderen 

Via de afdeling Sportkaderopleiding zal Sport Vlaanderen verder haar rol opnemen in het kader van 
de Vlarem II-wetgeving om de verplichte jaarlijkse bijscholingen voor redders te erkennen en hiervoor 
de nodige attesten uit te reiken. Er wordt een nieuw opvolgingssysteem geïmplementeerd dat een 
dubbele doelstelling heeft. Enerzijds zal Sport Vlaanderen via een scansysteem tijdens de bijscholing 
de deelnemers kunnen registreren. Dit maakt de controle correcter en zorgt voor een sterke 
efficiëntiewinst in de administratie. Anderzijds zullen de deelnemers ook quasi onmiddellijk na de 
bijscholing over hun bijscholingsattest kunnen beschikken, wat de klantvriendelijkheid sterk verhoogt. 
Er wordt onderzocht of een dergelijk systeem ook voor de Dynamo-bijscholingen kan geïmplementeerd 
worden. Hiervan worden de deelnemers reeds enkele jaren geattesteerd via VOTAS.   
In 2018 wordt het aanbod aan VTS Plus bijscholingen verder uitgebreid en kwalitatief verbeterd. Het 
aanbod VTS Plus is verspreid over Vlaanderen en over allerlei sporttakoverschrijdende thema’s. De 
populaire thema’s worden herhaald. Een aantal nieuwe thema's wordt toegevoegd aan het aanbod. 
Het aanbod van VTS Plus wordt regelmatig gepromoot via nieuwsbrieven, via sportfederaties en via 
sociale media. 

Aantal VTE: 2,0 VTE 
Begrotingsartikel: HG0-1HFG2AS-WT_Werking en toelagen – Sport voor allen beleid: 50.000 euro 

 

PROCES 5.1.3 - Beheren en optimaliseren van het samenwerkingsverband met de verschillende partners 
binnen de Vlaamse Trainersschool 

In 2018 wordt via de Strategische Stuurgroep VTS in overleg tussen Sport Vlaanderen, de universiteiten 
en hogescholen LO en de sportfederaties, verder gewerkt om een aantal strategische toekomstvragen 
over de Vlaamse Trainersschool te beantwoorden. De financiering van de liaisons van de universiteiten 
en de hogescholen LO wordt gecontinueerd op basis van dezelfde principes. Alle denkcellen komen 
minstens één keer per jaar samen om in overleg tussen de VTS-partners de nodige beslissingen voor 
de sporttakken te nemen. De Taskforce VTS en de Strategische Stuurgroep VTS bewaken het beleid dat 
door de Directeurs Sportkaderopleiding (DSKO) en de denkcellen wordt gevoerd en sturen bij waar 
nodig. 

Aantal VTE: 1,0 VTE 
Begrotingsartikel: HG0-1HFG2AS-WT_Werking en toelagen – Sport voor allen beleid: 375.000 euro 

 

PROJECT 5.1.1 - Het tweejaarlijks organiseren van de Dag van de Trainer 

De Dag van de Trainer wordt voor de achtste keer georganiseerd op 15 december 2018. Het concept 
van de Dag van de Trainer wordt opnieuw aangepast op vraag van de deelnemers en standhouders 
van de vorige editie in 2016. Er zal de keuze geboden worden om nog meer workshops te volgen tijdens 
de dag en ook een workshop 's avonds. Het aantal sporttakoverschrijdende en sporttakspecifieke 
workshops stijgt dus verder. Er wordt eveneens opnieuw een informatiemarkt georganiseerd waarbij 
non-profit en profitorganisaties zich kenbaar kunnen maken aan de deelnemers. Een laatste 
doelstelling is de interactie en kennisdeling tussen de aanwezige trainers, sprekers, sportfederaties, e.a. 

Aantal VTE: /  
Rechtstreeks toewijsbare uitgaven: / 

 

PROJECT 5.1.2 - Automatisering processen afdeling Sportkaderopleiding 

Een groot deel van de automatisering van de processen binnen de afdeling Sportkaderopleiding werd 
gerealiseerd in voorgaande jaren.  
Het registreren en attesteren van bijscholingen (bv. VTS Plus en Hoger Redder) wordt in 2018 verder 
geautomatiseerd. Het opleidingsaanbod en bijscholingsaanbod wordt in 2018 verder structureel 
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geïntegreerd op de websites van de sportfederaties en een aantal koepelorganisaties zoals Dynamo, 
Sportwerk Vlaanderen, VSF, ISB, enz. 

Aantal VTE: /  
Rechtstreeks toewijsbare uitgaven: / 

 

PROJECT 5.1.3 - Organiseren van een strategisch overleg met de partners van de Vlaamse Trainersschool 
om de langetermijnvisie (2025) vast te leggen 

In 2018 wordt via de Strategische Stuurgroep VTS in overleg tussen Sport Vlaanderen, de universiteiten 
en hogescholen LO en de sportfederaties, verder gewerkt om een aantal strategische toekomstvragen 
over de Vlaamse Trainersschool te beantwoorden. 

Aantal VTE: /  
Rechtstreeks toewijsbare uitgaven: / 

 

OD 5.2 - Sportclubbestuurders ondersteunen om een kwaliteitsvolle werking uit te bouwen 

PROJECT 5.2.1 - Ontwikkeling en toepassing van een sportverenigingsondersteuningsmodel voor de 
sportverenigingen in Vlaanderen 

Na de verwerking van en terugkoppeling over de input van de klankbordgroepen, de 
verkenningsgroepen en de ontwikkelgroep, zal in het voorjaar van 2018 samen met alle betrokken 
actoren gezocht worden naar de juiste ondersteuningsvormen op maat voor de sportclub. Vanaf 1 
september 2018 wordt een eerste versie van de methodiek toegepast binnen pilootgroep I, om 
sportverenigingen te ondersteunen bij hun transitie naar sportverenigingen ‘van de toekomst’. Het 
flankerend onderzoek zal dan tegelijkertijd worden opgestart. 

Aantal VTE: 0,1 VTE 
Begrotingsartikel HG0-1HFG2AS-WT_Werking en toelagen_ Sport voor allen beleid: 204.000 euro 

 

OD 5.4 - Statuut van de sportbegeleider 

PROJECT 5.4.1 - Statuut van de sportbegeleider 

Op basis van het voorstel van statuut inzake vrijetijdswerk in de sportsector, nam de federale regering 
in de zomer van 2017 de beslissing om met dit nieuwe statuut van start te gaan vanaf 1 januari, onder 
de nieuwe naam verenigingswerk en uitgebreid naar de bredere non-profit sector. Het statuut zou op 
20 februari in werking treden. Op 19 januari 2018 riep echter de Franse Gemeenschapscommissie in het 
Brussels parlement (CoCof) een belangenconflict in.  Dit heeft concreet tot gevolg dat de 
inwerkingtreding ten vroegste eind maart 2018 kan gebeuren. 
Sport Vlaanderen zal de sportsector in 2018 actief informeren over dit nieuwe statuut, de concrete 
modaliteiten en toepassingsmogelijkheden. Sport Vlaanderen voert ook een analyse uit van de impact 
die het statuut heeft op enerzijds haar eigen werking en anderzijds op de werking/subsidiëring van 
gesubsidieerde organisaties. 

Aantal VTE: 0,05 VTE 
Rechtstreeks toewijsbare uitgaven: / 

 

OD 5.5 - Faciliteren van tewerkstelling via Sportwerk Vlaanderen  

PROCES 5.5.1 - Uitvoering van het decreet van 8 november 2013 houdende het stimuleren, het 
coördineren en het subsidiëren van de tewerkstelling in de sport. 

In 2018 worden de erkenningsvoorwaarden gecontroleerd en wordt, na goedkeuring van de minister, 
Sportwerk Vlaanderen gesubsidieerd. 
Het voorschot 2018 en de controle op de subsidie 2017 inclusief de uitbetaling van saldo 2017 zal 
gebeuren op basis van de subsidieprocedure. 

Aantal VTE: 0,20 VTE 
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Begrotingsartikel: HG0-1HFG2AS-WT_Werking en toelagen – Sport voor allen beleid: 3.953.000 euro 

 

OD 5.7 - Decreet niet-professionele sportbeoefenaar 

PROJECT 5.7.1 - Decreet niet-professionele sportbeoefenaar 

Deze problematiek zal in 2018 verder worden opgevolgd. 

Aantal VTE: / 
Rechtstreeks toewijsbare uitgaven: / 

 

 

SD 6 - Ontwikkelen en delen van kennis en promoten van de sport  

OD 6.1 - Beleidsrelevant onderzoek optimaal inzetten om een wetenschappelijk onderbouwd 
sportbeleid te voeren 

PROCES 6.1.1. - Aansturing en opvolging van (wetenschappelijke) onderzoeksprojecten en opdrachten 

Ad hoc-onderzoeksprojecten 
▪ Finale oplevering van de nulmeting G-sportparticipatie (KU Leuven) begin 2018 
▪ Het valorisatieproject ‘Optimalisatie, implementatie en evaluatie van primaire sportletselpreventie 

bij jonge sporters in Vlaanderen (UGent)’ wordt verlengd en afgerond eind november 2018.  
▪ Andere ad hoc-onderzoeksprojecten zullen uitgevoerd worden naar gelang de noden die zich 

voordoen. 
▪ Na interne afstemming zal in samenwerking met de partners ISB en VSF de ontwikkeling van een 

‘Onderzoeksagenda sport’ opgestart worden. In een volgende fase zullen de actoren uit het veld 
hierover bevraagd worden. 

Sportparticipatiemeting 
In 2018 wordt verder gewerkt aan de opmaak van een projectplan voor het meten van de 
sportparticipatie in Vlaanderen. 
Onderzoeksplatform sport 2017-2022 
In het voorjaar van 2018 zal een voorstelling van het Onderzoeksplatform sport georganiseerd worden 
met onderzoekers, klankbordgroepen en partners van het Onderzoeksplatform sport. Aan het einde 
van het eerste werkjaar van alle onderzoeksprojecten zal een overzicht bezorgd worden van de 
verschillende praktijkgerichte valorisatiemogelijkheden.  

Aantal VTE: 0,80 VTE 
Begrotingsartikel: 
HGO-1HFG2AH-WT_Werking en toelagen - Internationaal sportbeleid en wetenschappelijk onderzoek: 356.000 euro 
HGO-1HFG2AS-WT_Werking en toelagen - Sport voor allen beleid: 381.000 euro 

 

PROJECT 6.1.1 - Sport in de toekomst 

Sport Vlaanderen bereidt zich voor op de toekomst van de sport en hoe het daarmee als slim 
sportagentschap mee aan de slag kan. Daarvoor doet ze beroep op TomorrowLab, het expertenteam 
van Living Tomorrow. Zij ondersteunen Sport Vlaanderen om een visie en een strategie te ontwikkelen, 
en om concrete toepassingen uit te werken. Concreet zal TomorrowLab meedenken over alle aspecten 
in de sport en hoe die er in de toekomst zullen uitzien. In 2018 worden strategische discussies gevoerd 
in verschillende workshops om de AS-IS situatie te vertalen naar verschillende mogelijke scenario’s 
(werelden) in 2040. De volledige scenariovisie zal in een concrete roadmap met een stappenplan om 
tot een nieuw organisatie- en samenwerkingsmodel te komen, worden opgeleverd. 
Daarnaast loopt permanent onderzoek naar en rapportage van succesvolle sportinnovaties in en buiten 
Vlaanderen met concrete voorbeelden en goede praktijkvoorbeelden. 

Aantal VTE: 0,10 VTE 
HG0-1HFG2AS-WT_Werking en toelagen – Sport voor allen beleid: 242.000 euro 

 



 
25 

PROJECT 6.1.2 - Nulmeting G-sportparticipatie 

Eind maart 2018 worden de resultaten van de nulmeting opgeleverd aan het steunpunt G-sport 
Vlaanderen. Het project is dan afgerond. 

Aantal VTE: / 
Begrotingsartikel: HG0-1HFG2AS-WT_Werking en toelagen – Sport voor allen beleid: 10.700 euro (saldo) 

 

OD 6.2 - Uitbouw van het Kennis- en Informatiecentrum Sport van Sport Vlaanderen  

PROCES 6.2.1 - Verzamelen, ontwikkelen en ontsluiten van kennis, informatie en data 

Verzamelen en ontwikkelen van kennis (onderzoeksrapporten, kennisdocumenten, data, …) en de 
samenwerking met de partners uit de kenniskring en kennisschakels verder uitbreiden.  
Ontsluiten van kennis: 
▪ ontsluiten van verzamelde en ontwikkelende kennis via de verdere uitbouw, vernieuwing en het 

beheer van de digitale bibliotheek voor sport in Vlaanderen, inclusief de resultaten van het 
beleidsrelevant onderzoek. 

▪ interne deelprocessen: middagsessies 
▪ externe deelprocessen en projecten: nieuwsbrief Sport Vlaanderen, de organisatie van een 

kennisdag, studiedagen rond het platform wetenschappelijk onderzoek, andere informatiesessies 
inzake actuele en relevante thema’s 

▪ Voorstellen voor nieuwe manieren om efficiënt kennis te ontsluiten via (alternatieve) vormen van 
informatiesessies, studiedagen,… 

▪ Evaluatie van de Digitale bibliotheek 

Aantal VTE: 1,75 VTE 
Begrotingsartikel: HG0-1HFG2AH-WT_Werking en toelagen – internationaal sportbeleid en wetenschappelijk onderzoek: 
29.000 euro 

 

PROCES 6.2.2 - Actieve rol als kennisbemiddelaar vervullen 

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. 
KICS trekt het beleidsnetwerk ‘Gelijke kansen in de sport’, de stuurgroep van het Onderzoeksplatform 
Sport en het structureel overleg met EU Sport Link.  
Het KICS (Sport Vlaanderen) is vertegenwoordigd in de volgende overlegorganen en werkgroepen: Raad 
van Bestuur van G-sport Vlaanderen, VPAO, HPAO, de stuurgroep Publiq, de Commissie Sport en 
Bewegen van de Vlaamse Ouderenraad, verschillende klankbordgroepen, de Reflectiegroep Jeugd- en 
Kinderrechtenbeleid, het Overlegplatform Sport voor Allen en een aantal werkgroepen, de EU Experten, 
het Platform Buurtsport, het Vlaams forum kindermishandeling, de beleidsdomeinoverschrijdende 
werkgroep “integriteit”, expertencommissie risicovechtsporten, stuurgroep Risicovechtsportenplatform.  
Voor het internationaal sportbeleid is het KICS vertegenwoordigd in beleidsdomeinoverschrijdende 
overlegorganen m.b.t. internationaal beleid (SOIA, PV-overleg). 

Aantal VTE: 1,60 VTE 
Begrotingsartikel: HG0-1HFG2AH-WT_Werking en toelagen – internationaal sportbeleid en wetenschappelijk onderzoek: 
beschikbaar budget 179.000 euro 

 

PROCES 6.2.3 - Creëren van betrokkenheid, draagvlak en interactie m.b.t. diversiteit en gelijke kansen 

Aandacht voor diversiteit en gelijke kansen in volgende deelprocessen en -projecten: 
▪ Creëren van een intern draagvlak en betrokkenheid bij de organisatie van het ruime 

sportpromotie/aanbod, VTS-opleidingen en bijscholingen 
▪ Blijvende aandacht voor zichtbaarheid en aandacht voor diversiteit en gelijke kansen via de Sport 

Vlaanderen communicatiekanalen 

Aantal VTE: 0,6 VTE 
Begrotingsartikel: HG0-1HFG2AH-WT_Werking en toelagen – internationaal sportbeleid en wetenschappelijk onderzoek: 
beschikbaar budget 179.000 euro 
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PROJECT 6.2.1 - Het tweejaarlijks organiseren van het sportinnovatiecongres 

Ter voorbereiding van het 3de Sportinnovatiecongres (#SIC191019) zullen minstens 4 klankbordgroepen 
met experts, ondernemers, academici en afgevaardigden vanuit de brede sportsector georganiseerd 
worden. Naast interne brainstormsessie en bilaterale gesprekken met diverse sportvernieuwers en met 
input van TomorrowLab zal het totaalconcept voor #SIC191019 en het communicatieplan worden 
voorgesteld aan het lijnmanagement in december.  

Aantal VTE: 0,15 VTE 
Begrotingsartikel: HG0-1HFG2AH-WT_Werking en toelagen – internationaal sportbeleid en wetenschappelijk onderzoek - 
Beschikbaar budget 179.000 euro 

 

OD 6.3 - Informatie over het sportaanbod 

PROCES 6.3.1 - Subsidiëring Sportimonium 

In 2018 wordt het Sportimonium gesubsidieerd op basis van de samenwerkingsovereenkomst van 
4/8/2017 tussen Sport Vlaanderen en Sportimonium voor de beleidsperiode 2017-2021. 
De controle op de subsidie 2017 inclusief uitbetaling van saldo 2017 en de uitbetaling van het voorschot 
2018 zal eveneens gebeuren op basis van deze samenwerkingsovereenkomst. 

Aantal VTE: 0,05 VTE 
HG0-1HFG2AS-WT_Werkingssubsidies Sportimonium: 685.420 euro 

 

PROCES 6.3.2 - 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 

Er worden permanent nieuwe mogelijkheden ontwikkeld voor de Sportdatabank Vlaanderen en dit 
voor burgers, sportfederaties, sportdiensten en andere sportactoren. In 2018 ligt de focus op het 
permanent blijven actualiseren van de gegevens zodat een maximale datakwaliteit wordt nagestreefd, 
de verdere ontwikkeling van de gratis sportvacaturedatabank en de integratie van beleidsmatige 
gegevens over sportclubs en sportorganisaties, leden en trainers met het oog op het beter in kaart 
brengen van de sportparticipatie in Vlaanderen 

Aantal VTE: / 
Rechtstreeks toewijsbare uitgaven: / 

 

OD 6.4 - Een gedragen sportpromotionele sensibiliseringscampagne voor Vlaanderen 

PROJECT 6.4.1 - Een gedragen sportpromotionele sensibiliseringscampagne voor Vlaanderen 

Via een marktonderzoek zal in het voorjaar 2018 de impact/perceptie van/over de campagne 
tussentijds worden gemeten en geëvalueerd.  Onder andere met Studio Brussel worden 
mediapartnerships aangegaan om de campagne inhoudelijk en promotioneel te ‘voeden’. De 
gemeenten worden via het toekennen van een award (in functie van een aantal criteria) extra 
gestimuleerd om ook op lokaal niveau de campagne te promoten. Via een raamovereenkomst met een 
extern bureau worden alle functionele afdelingen binnen Sport Vlaanderen promotioneel bij de 
campagne betrokken. Alle acties en evenementen binnen de afdeling Sportpromotie worden verder 
geïntegreerd binnen het concept #sportersbelevenmeer.  

Aantal VTE: 6 VTE 
HGO-1HFG2AS-WT_Werking en toelagen – Sport voor allen beleid: 430.000 euro 

 

OD 6.5 - Samenwerking actoren Sport voor Allen (overlegorgaan sportpromotie)  

Deze doelstelling wordt vervangen door OD 6.5 BIS 
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OD 6.5 BIS - Sportevenementenbeleid 

PROCES 6.5.2 - Event Flanders 

Tijdens het komende werkjaar verfijnt EventFlanders haar methodologie en start ze met het verzamelen 
van alle informatie voor de bid databank, waarin alle relevante informatie wordt opgeslagen met 
betrekking tot transport, veiligheid, media, venues en accommodatie, wetgeving, ...  Het 
aansturingscomité stelt een select aantal potentiële topevenementen voor aan de Vlaamse Regering. 
Afhankelijk van het type evenement werkt EventFlanders aan of biedt ze ondersteuning bij de opmaak 
van het biddossier, nadat de Vlaamse Regering een topevenement heeft goedgekeurd. 
Het biddossier voor het WK Wegwielrennen 2021 wordt voorbereid door een lokaal organisatiecomité 
(LOC) en zal, onder voorbehoud van goedkeuring door de Vlaamse Regering, ingediend worden bij de 
UCI in juni 2018.  Dit proces wordt actief mee opgevolgd vanuit Sport Vlaanderen via de liaisonwerking 
met Event Flanders. 

Aantal VTE: 0,05 VTE 
Rechtstreeks toewijsbare uitgaven: HG0-1HFG2AS-WT_Werking en toelagen – Sport voor allen beleid  
Budget 3.500.000 euro 

 

PROCES 6.5.3 - Een ondersteuningsbeleid voor sportevenementen in Vlaanderen 

Vanaf 1 januari 2018 wordt de provinciale ondersteuning voor bovenlokale sportevenementen 
geïntegreerd in de werking van Sport Vlaanderen. Een nieuwe cel evenementenbeleid binnen de afdeling 
sportpromotie van Sport Vlaanderen zal de afstemming tussen evenementondersteuning en het 
sportpromotiebeleid van Vlaanderen verzekeren.  

Aantal VTE: 3 VTE  
Begrotingsartikel HG0-1HFG2AS-WT_Werking en toelagen – Sport voor allen beleid: 1.200.000 euro + topsport 

 
 
 

SD 7 - Meer rendement halen uit het beschikbare topsportpotentieel  

OD 7.1 BIS - Uitvoering Topsportactieplan IV (2017-2020) 

PROCES 7.1.5 - Subsidiëring topsportprogramma’s via 3 luiken 

Sport Vlaanderen zal voorzien in een ondersteuning van Olympische en Paralympische 
ontwikkelingsprogramma’s (middellange en lange termijnwerking) en Paralympische 
prestatieprogramma’s (korte termijnwerking) via subsidiëring topsport. Op 15 december 2017 zal Sport 
Vlaanderen – na controle van de subsidiëringaanvragen – een advies overmaken aan de Vlaamse 
minister van Sport voor de subsidiëring Topsport 2018 van de topsportfederaties via (één of meerdere 
van de) drie luiken van de facultatieve opdracht Topsport.  
De Vlaamse minister van Sport zal in de loop van de maand januari 2018 beslissen om deze 
topsportfederaties te subsidiëren voor de facultatieve opdracht Topsport in 2018. Het voorschot voor 
het jaar 2018 bedraagt 90% van de aanvullende subsidie waarop de unisportfederaties aanspraak 
kunnen maken op basis van de beslissing van het advies van de Sport Vlaanderen. Het saldo van de 
aanvullende subsidie 2018 wordt uitbetaald voor 1 juli 2019 en aangerekend op de begrotingskredieten 
2019, nadat Sport Vlaanderen de ingediende afrekeningsdossiers 2018 heeft gecontroleerd en 
goedgekeurd.  
Voor de Olympische en Paralympische ontwikkelingsprogramma’s dient per sporttak 
(subsidievoorwaarde) een technisch directeur topsport te worden aangesteld door de 
topsportfederatie, die mits goedkeuring van de Taskforce Topsport worden ondersteund door Sport 
Vlaanderen via de subsidiëring topsport. In 2018 zal Sport Vlaanderen voorzien in de subsidie van de 
loon- en werkingskost van de technisch directeurs Topsport van 24 topsportfederaties. 
Sport Vlaanderen zal in 2018 voorzien in de ondersteuning van de programmakosten per Olympisch 
ontwikkelingsprogramma en per Paralympisch prestatie- en ontwikkelingsprogramma via de 
subsidiëring topsport, op basis van de noden per topsportfederatie. Het betreft meer bepaald de 
loonkost van de trainers, de deelnamekost aan (inter)nationale stages en wedstrijden, de 
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sportwetenschappelijke medisch/paramedische omkaderingskosten, de huurkosten van 
(sport)accommodatie en de aankoop en verzekering van (sport)materiaal. De trainersomkadering zal 
daarbij in verhouding staan tot het prioriteitsniveau van het ontwikkelingsprogramma en het aantal 
bij de Vlaamse overheid geregistreerde topsporters.  
Sport Vlaanderen zal in 2018 voorzien in een jaarlijkse ondersteuning van Vlaamse topsporters voor de 
voorbereiding en deelname aan Olympische Spelen, Paralympische Spelen, Youth Olympic Games, 
European Games, EYOF en Wereldspelen, via een jaarlijkse subsidiëring topsport van 500.000 euro aan 
het BOIC. 
Sport Vlaanderen zal in 2018 het voorzitterschap en het secretariaat waarnemen van de 
begeleidingscommissie van het Topsportconvenant en van de gemengde selectiecommissie(s) van het 
Topsportconvenant. Sport Vlaanderen 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 van het Topsportconvenant zal voor het schooljaar 2017-2018 de 
aanvragen van de respectieve topsportfederaties bespreken i.f.v. de toekenning van een 
topsportstatuut. 

Aantal VTE: 2,00 VTE 
Begrotingsartikel: HG0-1HFG2AA-WT_Decretale subsidiëring Topsport: 8.553.000 euro 

 

PROCES 7.1.6 - Financiering topsportprogramma’s 

Sport Vlaanderen zal voorzien in een ondersteuning van de programmakosten per Olympisch 
prestatieprogramma via werkingsmiddelen topsport, op basis van de noden per topsportfederatie en 
conform de vastgelegde begroting in het Topsportactieplan Vlaanderen IV (2017-2020). Het betreft meer 
bepaald de loonkost van de trainers, de deelnamekost aan (inter)nationale stages en wedstrijden, de 
sportwetenschappelijke medisch/paramedische omkaderingskosten, de huurkosten van 
(sport)accommodatie en de aankoop en verzekering van (sport)materiaal. De trainersomkadering staat 
in verhouding tot het prioriteitsniveau van het prestatieprogramma en het aantal bij de Vlaamse 
overheid geregistreerde topsporters.  
Sport Vlaanderen zal voorzien in een ondersteuning van de programmakost van niet-Olympische 
topsportprogramma’s via werkingsmiddelen topsport. 

Aantal VTE: 1,00 VTE 
Begrotingsartikel: HG0-1HFG2AA-WT_Werking en toelagen _Specifieke uitgaven Topsport: 8.000.000 euro 

 

PROCES 7.1.7 - Professionalisering van de Vlaamse topsportfederaties 

Sport Vlaanderen voorziet in 2017 in de financiering van de structurele en/of individueel afgestemde 
topsportprojecten vanuit de werkingsmiddelen Topsport, op basis van de noden per topsportfederatie 
en conform de vastgelegde begroting in het Topsportactieplan Vlaanderen IV (2017-2020): 
▪ Aanstelling van een vormingscoördinator Topsport binnen Sport Vlaanderen: 1,0 VTE; 
▪ Financiering van individuele vormingstrajecten van “in service” topsporttrainers: 65.000 euro 
▪ Aanstelling van 2 sportwetenschappelijke experts: 140.000 euro 
▪ Financiering van de sportwetenschappelijke begeleidingsprojecten: 300.000 euro 
▪ Financiering van de sportwetenschappelijke onderzoeksprojecten: 225.000 euro 
Sport Vlaanderen bevraagt in 2017 de topsportfederaties, waarvan één of meerdere ontwikkelings- 
en/of prestatieprogramma’s werden weerhouden, in functie van het bepalen van de noden inzake de 
trainingsinfrastructuur topsport. 

Aantal VTE: 2,00 VTE 
Begrotingsartikel: HG0-1HFG2AA-WT_Werking en toelagen_Specifieke uitgaven Topsport – 3.965.000 euro 

 

PROCES 7.1.8 - Optimaliseren van de begeleiding, de omkadering en de leefsituatie van de Vlaamse 
topsporters 

1. Verder overleg inzake de aanpassing van het Globaal Topsportconvenant, o.a. met het oog op de 
verankering van het flexibel leertraject buiten de topsportschool en het aligneren van het 
onderwijsprogramma van de verschillende topsportscholen. 
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Sport Vlaanderen voorziet in de verdere opvolging van de werking van de Vlaamse topsportscholen, 
o.a. inzake de verdere realisatie van de beleidsaanbevelingen en het aligneren van het 
onderwijsprogramma. 

2. De structurele loonkost van de elitesporters en beloftevolle jongeren via het tewerkstellingsproject 
Topsport van Sport Vlaanderen wordt ingevuld op basis van de ad hoc noden.  
Het aantal topsporters/studenten met een tewerkstellingscontract (+21 jaar) of een 
onkostenvergoeding voor topsportgerelateerde programmakosten (-21 jaar) in het 
topsportstudentenproject van Sport Vlaanderen blijft status quo t.o.v. 2016 (n=60). 
Sport Vlaanderen voorziet in 2017 in werkingssubsidies en tewerkstellingscontracten voor de 
wielerploegen Topsport Vlaanderen – Baloise (heren).  

3. Carrièrebegeleiding Topsport & Studie zal een verdere, ondersteunende en coachende rol ten 
aanzien van de studiecoaches en de contactpersonen topsport in de betrokken 
onderwijsinstellingen aannemen. 
Verdere prioriteit wordt gegeven 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”. 
Eén carrièrebegeleider Topsport (0,5 VTE) zal instaan voor de optimale uitbouw van de 
topsportcarrière en na-topsportcarrière van Vlaamse topsporters via het project 
‘Loopbaanbegeleiding voor topsporters’ (Lerend netwerk: +18). 

Aantal VTE: 2,50 VTE  
Begrotingsartikel HG0-1HFG2AA-WT_Werking en toelagen Topsportbeleid: 1.838.000 euro 
Begrotingsartikel HG0-1HFG2AA-LO_Lonen Topsportbeleid: 1.917.000 euro 

 

PROCES 7.1.9 - Optimale dienstverlening t.a.v. de stakeholders 

Sport Vlaanderen voorziet in één-loket voor Topsport:  
1. Sport Vlaanderen neemt het voorzitterschap en het secretariaat waar van de Taskforce Topsport 

en de begeleidingscommissie en de gemengde selectiecommissies van het Topsportconvenant 
(topsportscholen). 

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

3. Sport Vlaanderen superviseert de topsportfederaties inzake de effectieve uitvoering van het 
uitdragen van het logo via de genomen initiatieven. Sport Vlaanderen voorziet in diverse 
communicatie-initiatieven, website, sociale media en publicitaire return in media en op 
evenementen en huldigingen. 

4. Sport Vlaanderen voorziet in een optimale dienstverlening inzake Topsport t.b.v. de topsporters 
(dienstvrijstellingen en verzekering topsporters), de topsportfederaties en derden (mail en 
telefonische gesprekken). 

5. Sport Vlaanderen voorziet in de ondersteuning van belangrijke internationale competities in 
Vlaanderen met het oog op het verhogen van de sportparticipatie en een naamversterking voor 
Vlaanderen via het logo “Sport Vlaanderen”. 

Aantal VTE: 3 VTE 
Begrotingsartikel HG0-1HFG2AA-WT_Werking en toelagen_Specifieke uitgaven Topsport: 125.000 euro 
Begrotingsartikel HG0-1HFG2AA-WT_Werking en toelagen_Subsidies topsportevenementen: 1.125.000 euro  
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PROJECT 7.1.1 - Project Be Gold 

De vernieuwde overeenkomst van het project BeGold ving aan op 1 januari 2015 en loopt in twee fases. 
De eerste fase heeft een duur van 3 jaar en verstreek op 31/12/2017. In 2017 is het project BeGold positief 
geëvalueerd door ABCD, conform artikel 8 van de overeenkomst.  
Het BOIC heeft zich inmiddels geëngageerd om de bijdrage opnieuw te verhogen tot 750.000 euro per 
jaar voor de periode 1/1/2018-31/12/2022. 
Na deze positieve evaluatie en de uitdrukkelijke beslissing inzake de verlenging van de overeenkomst 
van de federale regering en de verschillende gemeenschapsministers bevoegd voor Sport (nog te 
realiseren in de loop van 2018), zal een tweede fase van 5 jaar aanvangen die loopt van 1 januari 2018 
tot 31 december 2022. 
In het kader van het project BeGold zullen 17 Vlaamse projecten, 8 Franstalige projecten en 4 
gemeenschapsoverschrijdende (nationale) projecten in 2018 worden gefinancierd.  

Aantal VTE: 0,50 VTE 
Begrotingsartikel: HG0-1HFG2AA-WT_Werking en toelagen – Topsportbeleid: 740.000 euro 

 

OD 7.2 BIS - Evaluatie en bijsturing beleid ter voorbereiding van Topsportactieplan Vlaanderen V 

PROCES 7.2.2 - Evaluatie Vlaams topsportbeleid 2017-2020 

Sport Vlaanderen voorziet in een maandelijkse update van de Vlaamse Topsportindex en rapporteert 
deze ad hoc aan de Taskforce Topsport. 
Sport Vlaanderen voorziet in een periodieke rapportering van de (nog niet) gerealiseerde actiepunten 
van het Topsportactieplan Vlaanderen IV (2017-2020) aan de Taskforce Topsport en de Stuurgroep 
Topsport. 

Aantal VTE: 0,1 VTE 
Rechtstreeks toewijsbare uitgaven: / 

 
 

SD 8 - Constructief bijdragen aan internationaal sportbeleid 

OD 8.1 - Actieve aanwezigheid op internationale fora  

PROCES 8.1.1 - Actieve aanwezigheid op internationale fora 

Europese Unie 
▪ Bespreking toekomst van Erasmus+ Sport subsidiëring (op vlak van budgetten en modaliteiten) en 

de Europese Week van de Sport via verschillende evenementen bv. Sport Infoday, BeActive key 
players seminar, … 

▪ Vertegenwoordiging op EU Sport forum, directeurs sport meetings en andere relevante 
bijeenkomsten. 

▪ Vertegenwoordiging van Vlaamse experten in 2 expertgroepen en doorstroming van de eerste 
resultaten en beleidsaanbevelingen. 

▪ (Expertgroep 1: sport en samenleving – onderwijs in en door sport, expertgroep 2: integriteit – 
goed bestuur). 

▪ Ondersteuning van het woordvoerderschap van de Duitstalige Gemeenschap tijdens het Bulgaars 
voorzitterschap van de Raad (eerste jaarhelft 2018). 

▪ Ondersteuning van het woordvoerderschap van de Franse Gemeenschap tijdens het Oostenrijks 
voorzitterschap van de Raad (tweede jaarhelft 2018). 

▪ Actieve deelname aan “peer learning activities” tussen verschillende EU lidstaten met als thema’s: 
sport, omgeving en duurzame ontwikkeling en matchfixing. 

▪ De link met de Europese Commissie en het voorzitterschap verstevigen om meer te kunnen 
wegen op het beleid. 

▪ Ondersteuning van het mandaat van de minister binnen de WADA Foundation Board (loopt tot  
31 december 2018). 

Raad van Europa 
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▪ Actieve opvolging en uitdiepen van samenwerking binnen EPAS, het Uitgebreid Gedeeltelijk 
Akkoord voor Sport, van de Raad van Europa. 

▪ Aanbevelingen rond goed bestuur en vechtsporten afronden. 
▪ Verstevigen en verdiepen van de samenwerking binnen het nationaal platform 

wedstrijdvervalsing in België. 
▪ Tweejaarlijkse vergadering van de ministers van sport van de Raad van Europa waarbij (onder 

voorbehoud) minister Weykmans de Belgische vertegenwoordiging op zich zal nemen. 
▪ Opvolgen/voorbereiden ratificatieproces 2 Conventies  
Erover waken dat er Vlaamse vertegenwoordiging en constructieve bijdrage is in relevante werk- en 
experten groepen. 
De afdelingen van Sport Vlaanderen op de hoogte houden van en nauwer in contact brengen met 
evoluties die zich afspelen op Europees niveau en die reeds opgenomen zijn in het EU werkplan sport 
2017-2020 bv. via HEPA focal points, expertgroepen, duurzame ontwikkeling van infrastructuur (via peer 
learning activity), betrokkenheid van afdeling sportpromotie bij de Europese Week van de Sport, 
seminarie rond fysieke activiteit op de werkplaats, conferenties rond innovatie in de sport,… 

Aantal VTE: 0,50 VTE 
Begrotingsartikel: HG0-1HFG2AH-WT_Werking en toelagen – internationaal sportbeleid en wetenschappelijk onderzoek 
- 61.000 euro 

 

OD 8.2 - Vlaamse sportsector informeren en betrekken bij het Europese sportbeleid 

PROCES 8.2.1 - Vlaamse sportsector informeren en betrekken bij het Europese sportbeleid 

Sport Vlaanderen zal zelf actief communiceren, informeren en waar mogelijk geïnteresseerde 
organisaties begeleiden. Met partners zoals JINT, EPOS, Vleva en EU Sport Link wordt samengewerkt om 
gerichte acties  en infosessies uit te werken. 
Ook in 2018 zal Sport Vlaanderen de Week van de Sportclub koppelen aan de Europese Week van de 
Sport en daartoe een subsidieaanvraag indienen.  
Sport Vlaanderen overlegt op regelmatige basis met EU Sport Link om de complementariteit en 
uitwisseling van informatie te faciliteren. 
Europese regelgeving wordt vertaald naar het niveau van de sportsector bv. staatssteunregeling. 
Noden en bezorgdheden van de sector m.b.t. Erasmus+, de Europese Week van de Sport en andere 
projecten worden meegenomen naar evaluatievergaderingen en overlegmomenten. 

Aantal VTE: 0,25 VTE 
Begrotingsartikel: HG0-1HFG2AH-WT_Werking en toelagen – internationaal sportbeleid en wetenschappelijk onderzoek - 
35.000 euro 

 

OD 8.3 - Samenwerking met andere gemeenschappen onderhouden  

PROCES 8.3.1 - Samenwerking met andere gemeenschappen onderhouden 

In functie van de EU-vergaderkalender zal het gemeenschapsoverleg ook in 2018 doorgaan en is 
eveneens overleg voorafgaand aan de raadswerkgroepen.  

Aantal VTE: 0,05 VTE 
Rechtstreeks toewijsbare uitgaven: / 
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Deel B. Doelstellingen opgelegd door regeringsafspraken 

 

Doelstellingen, proces- en risicomanagement (DPR)  

PROCES DPR 1 - Proces- en risicomanagement 

Aansluitend op de nieuwe aanpak door Audit Vlaanderen: bepalen van de te analyseren doestellingen, 
het uitwerken van een nieuwe methodiek om risico’s te identificeren en te evalueren, rollen en 
verantwoordelijkheden aanduiden, bepalen welke thema’s uit de leidraad we per jaar zullen 
onderzoeken en hoe we actieplannen zullen uitwerken en opvolgen.   
Vanaf tweede semester: start proces- en risico’s analyses volgens de nieuwe aanpak. 
 

Monitoring (MON) 

PROCES MON 1 - Het gebruiken van de Monitoringstool ‘TRAJECT’ 

In 2018 zal Sport Vlaanderen voor de monitoring van de verplichte beleidsdocumenten zoals bepaald 
door de Vlaamse Regering opnieuw gebruik maken van de VO-brede monitoringstool TRAJECT. 
Daarnaast zal bekeken worden in hoeverre deze tool ook gebruikt kan worden om andere beleids- of 
beheersplannen te monitoren,  
 

Organisatiestructuur (ORG) 

PROJECT ORG 2 - Organisatie centrale dienst communicatie 

We werken aan een verdere professionalisering van de dienst communicatie. Structureel wil de dienst 
communicatie alle afdelingen ondersteuning bieden, content leveren en vooral voor de centra een 
communicatie- en marketingplan maken. 
  

Human Resources Management (HRM) 

PROCES HRM 1 - Specifiek wervings- en personeelsbeleid voeren. 

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

PROJECT HRM 1 - Actualiseren van alle functiebeschrijvingen 

Vanuit de afdeling Personeel zal er verder voor elk personeelslid een ontwerp van functiebeschrijving 
opgesteld worden. Alle functiebeschrijvingen moeten in februari 2018 geactualiseerd en gewogen zijn. 
Een validatie- en beroepscomité is samengesteld. Een validatie op het niveau van de functiehouder en 
de validatie op niveau van het managementcomité zijn gerealiseerd. 
 

PROJECT HRM 2 - Opmaak van een nieuw personeelsplan 

In een volgende fase zal gebruik gemaakt worden van de functieniveaumatrix en het instrument van 
de functieweging om het personeelsplan verder te vertalen in een personeelsplan waarbij de 
personeelsbehoeften ook uitgedrukt worden in functiefamilies en functiefamilieniveaus.  
 

PROJECT HRM 3 - Verder automatiseren van het personeelsbeheer en verminderen van de administratie 
werklast (Vlimpers) 

Vanaf 1 januari 2018 zal Sport Vlaanderen gebruik maken van het centraal dienstencentrum 
personeelsadministratie van het Agentschap Overheidspersoneel. Een groot aantal processen zullen 
hierdoor anders verlopen vanaf 2018. De mogelijkheden van Vlimpers zullen hierdoor opnieuw bekeken 
en benut moeten worden (selfservice, contactformulier, kalender, …) en het digitaal werken zal verder 
moeten worden uitgerold. 
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Er wordt verder actief deelgenomen aan de werkgroep weddebudgetrapportering zodat de generieke 
rapporten uit Vlimpers optimaal gebruikt kunnen worden voor Sport Vlaanderen. 
Arbeidsplaatsbeheer: in afwachting van de nieuwe module arbeidsplaatsbeheer in Vlimpers en de 
inkanteling van de personeelsadministratie bij het Agentschap Overheidspersoneel werd dit aspect van 
Vlimpers nog niet geïmplementeerd. Van zodra er meer duidelijkheid is omtrent de nieuwe module zal 
ook deze worden geïmplementeerd. 
Module Vlimpers Talent: aangezien er een project lopende is bij het Agentschap Overheidspersoneel 
voor het opzetten van nieuwe soft HR-modules werd ook van deze Vlimpers-module nog geen gebruik 
gemaakt. 
 

PROJECT HRM 4 - Invoering van het plaats- en tijdsonafhankelijk werken (PTOW) bij Sport Vlaanderen  

In 2016 werd PTOW uitgerold binnen het hoofdbestuur in Brussel en in de promotiediensten van Sport 
Vlaanderen voor die personeelsleden die in aanmerking komen voor PTOW. In de loop van november 
werd een evaluatie-bevraging georganiseerd over 1 jaar PTOW. Deze bevraging werd op twee niveaus 
georganiseerd. Er werd een enquête gehouden bij alle personeelsleden, ook de niet-PTOW’ers (excl. de 
medewerkers van de centra) en er gebeurde een evaluatie door de afdelingshoofden. In 2018 wordt 
met de resultaten van deze evaluatie verder aan de slag gegaan. 
In samenspraak met het facilitair bedrijf zal in 2018 de herinrichting van de kantoorruimte op het 
hoofdbestuur worden aangepakt. 
 
 

Informatie en communicatie (ICO) 

PROCES ICO 1 - Update communicatieplan  

Strategisch plan waarin staat wat onze doelstellingen zijn voor communicatie. Met keuzes voor 
boodschappen, doelgroepen, focussen, thema’s, termijnen en budgetten, zowel voor corporate 
communicatie als voor campagnes. Sinds het najaar van 2017 is de campagne #sportersbelevenmeer 
een verhaal van heel Sport Vlaanderen, en niet langer alleen van de afdeling sportpromotie. De dienst 
communicatie is verantwoordelijk voor de opvolging van deze campagne, budgettair en inhoudelijk. 
We maken een contentplan dat inhoudelijk alle afdelingen aan bod laat komen, hetzij in de campagne, 
hetzij in andere communicatie. Daarin zal de campagneplanning van het bureau ingepast worden. Met 
het communicatieplan zoeken we dan ook naar een goed evenwicht tussen onze informatie-opdracht, 
onze corporate informatie en de campagne. We bekijken erin ook hoe we die opdracht moeten invullen 
met de beschikbare middelen in financiën en mensen. Tevens voegen we waar mogelijk marketing toe 
in ons communicatieplan. 

PROCES ICO 2 - Verder uitbouwen en doelgericht en efficiënt inzetten van sociale media 

Sociale media zijn het afgelopen jaar snel geëvolueerd. We merken dat (top)sporters en jongeren 
massaal instagram en instagram stories gebruiken. Individuele sporters of socialmediasterren worden 
als “influencers” ingezet in campagnes. Video en social advertising zijn niet meer weg te denken om je 
doelgroep voldoende te bereiken. Marketing- en communicatiebureaus maken voor individuen absolute 
topcontent. En tussen al die zeer professionele posts en campagnes moeten ook wij opvallen om onze 
doelgroep te bereiken en ons imago te versterken. 
Daarom willen we inzetten op de uitbouw van meer kwaliteitsvolle content. We willen de juiste tools 
en opleidingen voorzien van de beheerders van al onze sociale media. In Brussel en bij onze centra. 
Kwaliteitsvolle content is niet enkel een goed gelay-oute foto, het gaat om het juiste verhaal met impact 
te brengen via de juiste kanalen.  En plannen, plannen, plannen.  
Samen met het socialmediateam werken we aan een uitgebreide en geïntegreerde contentkalender 
over alle afdelingen heen. Om elkaar te kunnen ondersteunen, zullen we ook de beheerders van alle 
sociale media van de centra toegang geven tot een contentkalender en tot een gesloten Facebook-
groep. 
We zijn ook gestart met het evalueren van onze posts en content. Wat heeft gewerkt? Wat niet? Tools 
zoals Engagor kunnen daarbij helpen.  Die evaluatie op regelmatige basis herhalen en opvolgen, is wat 
nu op de planning staat.   
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PROJECT ICO 4 - Invoeren van een nieuwe naam en een nieuwe huisstijl 

In 2018 willen we een stand van zaken opstellen: wat is nog niet aan de nieuwe naam aangepast? Voor 
de dragers die nog aangepast moeten worden, zullen we een plan van aanpak schrijven, en vervolgens 
bespreken met de betrokken afdelingen op welke termijn ze de naamswijziging doorvoeren. 

PROJECT ICO 5 - Beschrijving van de procedures voor elk mediakanaal 

We willen de communicatieprocessen per mediakanaal uitschrijven: aard van de boodschappen, 
bereikte doelgroepen, bereik van het medium, wetmatigheden ervan en de werking. Die procedures 
zullen we communiceren op het intranet, zodat al onze medewerkers zich een beter beeld kunnen 
vormen van de kanalen die voorhanden zijn en welke het best past bij hun doelstellingen. 

PROJECT ICO 6- Aanpassingen website na review 

In de laatste maanden van 2017 hebben we intern een ronde gedaan om zoveel mogelijk feedback te 
krijgen op de werking van de site, en in december 2017 hebben we dat laten aanvullen door de review 
van een externe firma: Knight Moves. In de loop van januari 2018 ontvangen we een volledige analyse 
van Knight Moves en het advies dat daaruit volgt. Maar we weten al dat er gewerkt moet worden op de 
structuur, de vindbaarheid en de beleving van de site. Zodra we weten hoe we die kunnen verbeteren, 
schrijven we een plan van aanpak, met budgettering, termijn en effecten. 
 
 

Financieel management (FIM) 

PROJECT FIM 2 - Analytische rapportering  

Na de implementatie van Orafin, waarbij het mogelijk is om de inkomsten en uitgaven analytisch uit 
te splitsten o.b.v. projectcodes, celkredieten en infrastructuurcodes zal in 2018 de analytische 
rapportering en rapportering m.b.t. de begroting verder uitgewerkt worden. 
 
 

Informatie- en communicatietechnologie (ICT) 

PROJECT ICT 2- ICT bedrijfscontinuïteitsmanagement (BCM) 

In 2018 wordt het DRP (Disaster Recovery Plan) verder uitgetekend en is het de bedoeling dat de meest 
kritische systemen van Sport Vlaanderen gemigreerd zijn naar een omgeving met een hogere 
beschikbaarheid en een snellere reactiveringstijd bij eventuele problemen. 
 

PROJECT ICT 3 – zie ook fiche 2.5.1 - Spakki 

De huidige Spakki-databank is een kwaliteitsvolle databank die bijzonder interessant is voor 
verschillende actoren en die eveneens beleidsmatig nuttig is. Ze is gekoppeld aan de beoordeling van 
de bovenlokaliteit binnen het kader van het decreet houdende de ondersteuning van bovenlokale 
sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur. Eveneens is zij raadpleegbaar via de website van Sport 
Vlaanderen en geïntegreerd in de geopunt-website. Gezien het grote potentieel van deze databank en 
de ambitie van Sport Vlaanderen om deze gegevens te combineren met andere databanken in een 
datawarehouse moet deze databank in een moderner kleedje worden gestoken. Zo kunnen we de 
databank beter up to date houden en ontsluiten (bvb voor gemeenten, onderzoekers, …). Om dit te 
realiseren moest eerst een visie ontwikkeld worden over sportinfrastructuur in Vlaanderen. Deze vinden 
we terug in het Globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen dat door de Vlaamse regering einde 2016 
werd goedgekeurd. Dit is belangrijk omdat hier bijvoorbeeld de types sportinfrastructuur werden 
gedefinieerd die daarna in de huidige Spakki-databank werden geïntegreerd. 2017 werd prioritair 
voorbehouden aan de ontwikkeling van een invulformulier voor het aanvragen van subsidiëring van 
sportinfrastructuur. Deze werd zo opgemaakt dat de vernieuwde Spakki deze gegevens kan inlezen. 
2018 wordt voorbehouden om de architectuur van de nieuwe Spakki-databank uit te tekenen en 
bijhorend zal hier ook een timing en een raming uit volgen. Afhankelijk van de architectuur zal dus 
meer info kunnen gegeven worden over de timing en de raming maar er wordt gestreefd om in 2019 
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de vernieuwde Spakki-databank operationeel te hebben. Er wordt een architectuur uitgetekend van de 
vernieuwde databank en een projectplan uitgewerkt met o.a. timing en budget. 
 

PROJECT ICT 4 - Office 365 

In 2016 werd na een lange analysefase een configuratie voor Windows 10 en Office 365 opgemaakt.  
Deze werd eind 2016 getest door een 10-tal key users. In 2017 werden de laptops op het hoofdbestuur 
en in de promotiediensten gemigreerd. In 2018 worden de PC’s in de centra van Sport Vlaanderen 
aangepakt. De planning is om dit tegen eind juni 2018 af te ronden. 
 

PROJECT ICT 6 - Digitalisering van de processen inzake erkenning en subsidiëring van de actoren gevat 
binnen het nieuwe decreet van de georganiseerde sportsector - Zie project planlastvermindering 3 

 

PROJECT ICT 7 - Digitaal Informatiebeheer incl. Informatieveiligheid 

Informatiebeheer 

AS IS-situatie i.v.m. informatiebeheer in kaart brengen 
Er wordt een informatiebeheerplan opgesteld. Dit geeft in een 1ste fase een overzicht van de informatie 
die binnen Sport Vlaanderen verwerkt wordt en in de 2de fase wordt een plan van aanpak toegevoegd 
om het informatiebeheer efficiënter te laten gebeuren en de informatie toegankelijker en herbruikbaar 
te maken.  Bij elk aspect van dit plan van aanpak wordt maximaal ingezet op digitalisering en wordt 
de informatieveiligheid nooit uit het oog verloren. 
Informatieveiligheid 
Er wordt een informatieveiligheidconsulent aangesteld en een informatieveiligheidsplan opgesteld. 
Een onderdeel van dit plan is een stappenplan om te voldoen aan de Europese verordening i.v.m. 
gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is. 
 

PROJECT ICT 8 - Centrale Data-architectuur en rapporteringsomgeving 

Tijdens de uitvoering van hun taken verzamelen de medewerkers van Sport Vlaanderen heel wat data. 
Het grootste deel van deze data wordt opgeslagen in databanken zoals de Sportdatabank Vlaanderen, 
Votas, het digitaal Platform Subsidiëring en Spakki. 
Ervaring leert dat er zich hierbij vaak 2 grote problemen manifesteren die we dus wensen aan te pakken 
▪ de data zijn zowel intern en extern beperkt ontsloten waardoor ze te weinig gebruikt worden bij 

beleidsvoorbereiding en uitvoering 
▪ de databanken zijn niet op elkaar afgestemd waardoor rapportering met gegevens uit verschillende 

databanken zeer moeilijk of onmogelijk wordt. 
Dit project sluit ook nauw aan bij het project “Lokale monitoring Vrijetijdsbesteding” waarin o.a. 
gegevens uit onze databanken op een overzichtelijke manier voor de gemeenten beschikbaar gesteld 
worden. In het voorjaar worden de cubes verder ontwikkeld, de lijst met te beantwoorden vragen 
opgesteld en datamodellen ontwikkeld. In het najaar: geleidelijk aan security en openstellen via 
beveiligde toegang (bv. sportfederatieplatform) of website. 
 

PROJECT ICT 9 - Platform Subsidies Bovenlokale sportinfrastructuur en Topsportinfrastructuur 

Om de processen inzake subsidiëring van de actoren gevat binnen het decreet houdende de 
ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur te digitaliseren en waar 
mogelijk te automatiseren wordt een online platform ontwikkeld. In 2018 wordt hiervoor het volgende 
gerealiseerd:  
▪ Versie 2 van de aanvraag - en indienmodule met aanpassingen aan modules voor beoordeling 
▪ Versie 1 van de module waarmee kandidaat aanvragers zelf kunnen nagaan of hun dossier aan de 

basisvoorwaarden voor bovenlokaliteit zou kunnen voldoen (Simulator) 
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Verhogen van de klantentevredenheid  

PROCES klantentevredenheid - Het voeren van een kwaliteitsbeleid 

In 2018 zal opnieuw een globaal rapport over de resultaten van de diverse tevredenheidsonderzoeken 
in de functionele afdelingen opgesteld worden. De behaalde resultaten in 2018 zullen worden 
vergeleken met de resultaten van 2017. Significante verschillen tegenover de kwaliteitsnormen uit het 
kwaliteitsbeleidsplan van Sport Vlaanderen worden onderzocht. 
 

Vereenvoudiging van de administratieve verplichtingen en planlasten 

PROJECT planlastvermindering 3 - Digitalisering van de processen inzake erkenning en subsidiëring van 
de actoren gevat binnen het nieuwe decreet van de georganiseerde sportsector 

In 2018 zullen de modules (website + CRM-database) m.b.t. de processen ‘Rapportering voorbije 
werkjaar’ en ‘Verwerking ledenaangiftes’ verder ontwikkeld en getest worden naast de verfijning van 
de reeds ontwikkelde modules op basis van feedback van interne en externe gebruikers van de 
applicatie. 
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Deel C. Doelstellingen m.b.t. Welzijn 

 

SD Welzijn 1 - De integratie van de welzijnswetgeving in het managementsysteem van Sport 
Vlaanderen.  

OD Welzijn 1.1 - Sport Vlaanderen voert een actief welzijnsbeleid gebaseerd op een vijfjaarlijks 
globaal preventieplan en de daaruit voortvloeiende jaarlijkse actieplannen.  

 

PROJECT Welzijn 1.1.11 - Globaal preventieplan 2018-2022 opstellen 

Omdat een aantal acties uit het laatste jaaractieplan 2017 nog niet werden gerealiseerd is op het EOC 
voorgesteld om deze in 2018 af te werken. In 2018 zal het Globaal preventieplan 2019-2023 worden 
opgesteld – zie fiche Welzijn 1.1.21 
 

PROJECT Welzijn 1.1.12 - Arbeidsmiddelen 

Dit is een vervolg van een punt op een jaaractieplan uit de voorgaande jaren. Het luik arbeidsmiddelen 
wordt jaarlijks uitgebreid om efficiënt en bruikbaar hulpmiddel te zijn voor zowel centra als GDPB. De 
inventaris arbeidsmiddelen is volledig: Er zal een nummering worden toegevoegd en de lijst zal 
dynamisch gemaakt worden (up to date houden). 
 

PROJECT Welzijn 1.1.13 - Onthaalbeleid 

Dit project wordt on hold gezet en opgenomen in het globaal preventieplan 2019-2023. 
 

PROJECT Welzijn 1.1.14 - KB eerste hulp 

Opleidingen “bedrijfs eerste hulp verlener” en bijscholingen organiseren. 
 

PROJECT Welzijn 1.1.15 - Aanwezigheidsbeleid 

Dit project wordt on hold gezet en opgenomen in het globaal preventieplan 2019-2023 
 

PROJECT Welzijn 1.1.17 - Brandpreventie 

Het gebruik van kleine brandblusmiddelen is verplicht. Daartoe werd inmiddels het raamcontract kleine 
brandblusmiddelen afgesloten, Daarnaast zal er ook in de nodige opleidingen voorzien worden. De 
budgettering van de opleiding is opgemaakt. In 2018 zullen er twee opleidingen georganiseerd worden.  
 

PROJECT Welzijn 1.1.18 - Elektrische installaties 

In 2017 is een aanbesteding uitgeschreven voor het updaten van alle elektrische borden bij Sport 
Vlaanderen. Alle risico-analyses op de elektrische installaties zijn uitgevoerd. In 2018 wordt de 
aanbesteding van 2017 verder opgevolgd en uitgewerkt. 
 

PROJECT Welzijn 1.1.21 - Nieuwe aanpak Welzijn op het werk  

Uitwerking van een duidelijk kader waarin kan gewerkt worden met een gedragen engagement en 
voorbereiding van het volgende Globaal Preventieplan 2019-2023. Opmaak en onderschrijven van een 
beleidsverklaring Welzijn op het werk, aanpassen van het huishoudelijk reglement EOC. Afspreken van 
een duidelijk kader, opstellen van een organogram en taakverdeling voor de betrokken actoren. 
Informatiesessies organiseren ten behoeve van de betrokken collega’s, Opstellen van een globaal 
preventieplan 2019 – 2023 en van een jaaractieplan 2019. 
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Deel D. Doelstellingen m.b.t. Diversiteit en Gelijke Kansen 

 

SD - Diversiteit en Gelijke kansen 1 - Sport Vlaanderen 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. 

OD - Diversiteit en Gelijke kansen 1.1 - Diversiteit als waarde binnen Sport Vlaanderen 
uitdragen/versterken en inzetten op een ‘duurzame verandering van de organisatiecultuur’ en 
‘duurzame verankering in de organisatiestructuur’ door het eigen personeel te sensibiliseren. 

 

PROCES - Diversiteit en Gelijke kansen 1.1.1 – zie procesfiche HRM 1 - Specifiek wervings- en 
personeelsbeleid voeren. 

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. 
Dit is een continu proces. 
 

PROJECT Diversiteit en Gelijke kansen 1.1.1 - Deelname aan de duodag 2018 

Er wordt intern gericht geïnformeerd en gepolst naar de interesses en mogelijkheden van 
leidinggevenden. Deze worden in kaart gebracht. 
Profielen en mogelijke tewerkstellingsplaatsen worden doorgegeven aan het GTB, een gespecialiseerde 
dienst voor trajectbepaling en -begeleiding van personen met een arbeidshandicap. Zij zoeken dan 
naar een geschikte match van kandidaten. 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. 
 

PROJECT Diversiteit en Gelijke kansen 1.1.2 - Professionaliseren van HR-medewerkers 

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 
van buitenlandse afkomst” en “personen met een handicap of chronische ziekte”, … in 2018 zal er o.a. 
deelgenomen worden aan: 
▪ 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 studiedagen georganiseerd door de dienst Diversiteitsbeleid. 
 

PROJECT Diversiteit en Gelijke kansen 1.1.3 - Inleefsessie diversiteit 

Het doel van dit project is personeelsleden te laten ervaren wat het is om een beperking te hebben. 
Hiertoe wordt een inleefsessie voor de personeelsleden van het hoofdbestuur en/of de centra 
georganiseerd, die toelaat om te ervaren wat het is om een beperking te hebben (bijvoorbeeld 
rolsstoelgebruik). Met deze inleefsessie is het de bedoeling om de deelnemers de rijkdom en ook de 
moeilijkheden van diversiteit te laten ondervinden. 
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