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ABSTRACT 

België beleefde deze zomer één van de meest succesrijke Olympische 
Spelen. Met zes medailles scoorden onze topsporters beter dan de voorbije 
drie Olympische Spelen. 
Was dit nu het resultaat van een succesvol topsportbeleid de voorbije 
jaren? Of zijn deze medailles toevalstreffers? Een vergelijking van het 
Vlaamse en Waalse topsportbeleid met 15 landen leert ons heel wat… 
 

 
 

Sleutelwoorden:  Olympische Spelen, Rio, topsporbeleid, Vlaanderen, Wallonië, SPLISS 
Datum:  01/10/2016  
Contactadres: vdebossc@vub.ac.be  
 
 
Disclaimer: Het hierna bijgevoegde product mag enkel voor persoonlijk gebruik worden afgehaald. Indien men 
wenst te dupliceren of te gebruiken in eigen werk, moet de bovenvermelde contactpersoon steeds verwittigd 
worden. Verder is een correcte bronvermelding altijd verplicht! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:vdebossc@vub.ac.be


 

2 | Succes in Rio 2016 … Resultaat van een succesvol topsportbeleid? | VUB – Oktober 2016 

Het Belgisch succes: de rol van het beleid? 
 
De Olympische Spelen in Rio zijn voor België de geschiedenis ingegaan als één van de meest succesvolle Spelen 
ooit. Met zes medailles (2 goud, 2 zilver en 2 brons) in vijf sporttakken doen we het eigenlijk beter dan in 
Atlanta (zes medailles in drie sporttakken). We wonnen bovendien voor het eerst een medaille in een 
ploegsport. Na de eerder teleurstellende Spelen van Athene (3 medailles), Beijing (2 medailles) en Londen (3 
medailles) was Rio een verademing voor het Vlaams/Waals sportbeleid (Figuur 1). In 2014 had niemand dit 
durven voorspellen, want we behaalden toen onze slechtste sportprestaties ooit (De Volkskrant, 2014). Speelt 
het beleid dan een rol in het creëren van topsportsucces? 
 

Figuur 1: Aantal medailles van België tijdens Olympische Spelen sinds 1992 

 
 
Terecht, zonder hun individuele talent hadden Greg Van Avermaet, Nafi Thiam, Pieter Timmers, de Red Lions, 
Dirk Van Tichelt en Jolien D’hoore en de andere 13 top acht-atleten in Rio hun imposante topsportcarrière 
nooit kunnen uitbouwen.  Maar ze hadden dit evenmin kunnen doen zonder het netwerk aan sportclubs waar 
ze zich als atleet hebben ontwikkeld; zonder de accommodaties waarin ze hebben kunnen trainen; zonder de 
begeleiding die ze hebben gekregen van trainers, kinesisten, sportartsen, diëtisten en sportwetenschappers; en 
bij veel atleten ook zonder voorzieningen die de overheid, federaties en andere organisaties doorheen de jaren 
heen in het leven hebben geroepen.  
 
Het beleid en de sportorganisaties hebben niet het succes “gemaakt”, maar hebben er (meestal) wel ergens 
toe bijgedragen. Dat het beleid succes kan beïnvloeden, blijkt ook uit de internationaal vergelijkende studie in 
15 landen, SPLISS (Sport Policy factors Leading to International Sporting Success). Het kan zeker nog beter in 
Vlaanderen, we doen het beleidsmatig gemiddeld goed. Maar we kunnen alvast spreken van een opmerkelijke 
vooruitgang sinds 2008, daar waar Wallonië is blijven stilstaan. Meer zelfs, in de SPLISS studie was Vlaanderen 
een beetje de vreemde eend in de bijt: een redelijk (gemiddeld) beleid met – alvast tot vóór Rio – ondermaats 
succes. Van de 19 top-achtplaatsen in Rio in 11 sporttakken, zijn er 16 van Vlaanderen en één nationale 
ploegsport. Louter toeval? Of het resultaat van jarenlang steeds meer strategisch investeren in topsport? Of 
kan Vlaanderen het nog beter doen? 
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SPLISS: 9 pijlers van het topsportbeleid 
 
Sinds 2002 voert de onderzoeksgroep Sport and Society van de Vrije Universiteit Brussel internationaal 
vergelijkend onderzoek naar topsportbeleid, SPLISS genaamd. 
In 2015 werd een boek

1
 gepubliceerd dat de resultaten weergeeft van een internationale vergelijking van het 

topsportbeleid tussen 15 landen: 10 Europese (België (Vlaanderen-Wallonië), Denemarken, Estland, Finland, 
Frankrijk, Nederland, Noord-Ierland, Portugal, Spanje en Zwitserland), 2 Aziatische (Japan en Zuid-Korea), 
verder Australië, Brazilië en Canada. Deze benchmarkstudie is verreweg de meest omvangrijke 
topsportklimaatmeting die ooit is verricht, met medewerking van 58 onderzoekers en 33 beleidsmakers en met 
de ervaringen van meer dan 3.000 topsporters, 1.300 topcoaches en 240 high performance directors. 
 
Het model dat voor de evaluatie van topsportbeleid wordt gebruikt, bestaat uit negen pijlers: (1) financiële 
ondersteuning voor topsport (gemeten in 2012), (2) de organisatie en structuur van topsportbeleid, (3) 
breedtesport (georganiseerd en ongeorganiseerd), talentidentificatie en –ontwikkelingssysteem, (5) de 
atletische carrière en de na-carrière, (6) (top)sportinfrastructuur, (7) kadervorming en ondersteuning van 
toptrainers, (8) nationale en internationale competities en (9) wetenschappelijk onderzoek & innovatie. In 
totaal worden 750 factoren gemeten onder 96 Kritieke succesfactoren, vooral kwalitatief van aard. 
Naast informatie over deze negen pijlers, werden ook de topsporters, toptrainers en topsportcoördinatoren 
bevraagd over het heersende klimaat om hun topsport te beoefenen. In Vlaanderen/ Wallonië hebben 168/80 
topsporters, 137/36 toptrainers en 19/10 topsportcoördinatoren meegedaan aan het onderzoek. 
 
Benchmark: hoe succesvol is het beleid in Vlaanderen en Wallonië? 
 
Figuur 2 geeft een overzicht van de scores voor Vlaanderen en Wallonië op de negen pijlers van het SPLISS 
model. Op slechts twee pijlers scoort Vlaanderen ondermaats: nationale en internationale competitie 
(deelname van atleten en organisatie in eigen land) en de financiële ondersteuning voor topsport. Een budget 
van 24 miljoen euro vanuit de overheid, Olympisch Comité en Nationale Loterij blijft laag naast dat van andere 
landen

2
. Dat van Wallonië ligt nog lager (11 miljoen). We verwijzen naar de appendix voor de 

topsportbudgetten in vergelijkbaar perspectief. Voorts doen we het heel goed in talentontwikkeling, dat 
hebben we voornamelijk te danken aan een goed systeem van topsportscholen en begeleiding in het hoger 
onderwijs. De ondersteuning van de atleet zelf, is degelijk, al zit dit nog ver verwijderd van sommige andere 
landen. Wallonië doet het een pak minder goed, met slechts twee redelijke tot goede scores. Interessanter nog 
is deze scores te vergelijken met het gemiddelde en maximum van de 15 landen (zie Figuur 3). 
 

Figuur 2: Score van Vlaanderen en Wallonië op de 9 pijlers van het SPLISS model 

9 Pijlers Vlaanderen Wallonië 

1. Financiële ondersteuning   

2. Organisatie en structuur van beleid   

3. Breedtesport   

4. Talentidentificatie en –ontwikkelingssysteem   

5. De atletische carrière en de nà-carrière   

6. Topsportinfrastructuur   

7. Toptrainers: kadervorming en ondersteuning   

8. Nationale en internationale competitie   

9. Wetenschappelijk onderzoek & innovatie   

 
 

                                              

 

 
1 De Bosscher, V., Shibli, S., Westerbeek, H. & van Bottenburg, M. (2015). Successful elite sport policies: An international comparison of 
the Sports Policy factors Leading to International Sporting Success (SPLISS 2.0) in 15 nations. 
2 Hierbij wordt de sponsoring naar specifieke sporttakken vanuit de loterij niet meegeteld (zoals wielrennen), omdat dit geen 
nationaal gecoördineerd beleid betreft en over een beperkt aantal (commerciële) sporten gaat. 
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Voor een aantal pijlers leunt Vlaanderen dicht tegen het gemiddelde aan: organisatie en structuur (P2), 
sportparticipatie (P3), topsporter ondersteuning (P5) en wetenschappelijk onderzoek (P9). In 
talentontwikkeling zijn we samen met Nederland en Zwitserland bij de besten van de klas.  
 
Verder blijkt dat Vlaanderen ook ten opzichte van de 15 landen onder het gemiddelde scoort in 
topsportinfrastructuur (P6), financiële middelen (P1) en licht eronder in trainersvoorzieningen en opleiding 
(P7). Dat zijn onze werkpunten voor de komende jaren.  
Wallonië blijft voor praktisch alle pijlers – beleidsmatig – onder het gemiddelde van de 15 landen. Enkel Brazilië 
deed het nog slechter (ondanks het hoge topsportbudget). De grootste kloof in Wallonië is waar te nemen voor 
de wetenschappelijke ondersteuning en innovatie in topsport.  
 

Figuur 3: Radargrafiek van Vlaanderen en Wallonië in SPLISS 2.0, vergeleken met het gemiddelde en 
maximum van 15 landen 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. België: Vlaanderen en Wallonië 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opvallend is dat in het eerste SPLISS-1.0-onderzoek in 2008, de scores van Vlaanderen nog allemaal onder het 
gemiddelde lagen. Meer informatie is te vinden in bijlage 2. Dit is het objectieve bewijs dat vooral het Vlaams 
topsportbeleid is verbeterd en dat Wallonië veel meer is blijven stilstaan. Kenmerkend daarbij is dat 
Vlaanderen – naar analogie van andere landen – getracht heeft om veel strategischer te investeren in topsport 
en de middelen gerichter te gaan inzetten op bepaalde projecten. 
Concluderend kunnen we stellen dat het beleid in Vlaanderen degelijk georganiseerd is en het nog tijd nodig 
heeft zich in de toekomst verder te ontwikkelen. Dit is immers de paradox in de evaluatie van het beleid: je kan 
het huidig topsportbeleid niet aftoetsen aan huidig succes. Topsportbeleid is een lange-termijnproces dat 
langer dan 15 jaar ontwikkeling vraagt. Het is dus aannemelijk dat Vlaanderen nog meer tijd nodig heeft opdat 
het talent zich volledig kan ontplooien tot succesvolle topsporters. Het eerste actieplan bestaat nu tien jaar, 
andere landen als Denemarken en Nederland zijn hier al minstens dubbel zolang strategisch actief. Zo gaven 
ook Vlaamse topsporters en toptrainers in de evaluaties aan dat het beleid verbeterd is, maar nog onvoldoende 
om op het hoogste niveau te presteren. 
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Benchmark: kunnen we nog beter? 
 
De kernvraag voor het topsportbeleid is: hoe kunnen we dit succes aanhouden? We hadden misschien ook wel 
een tikkeltje geluk (bijvoorbeeld de zilveren medaille van Pieter Timmers verschilt slechts met honderdsten 
seconden van nummers 3 en 4), maar net zozeer ook pech (bijvoorbeeld het ziek worden van Evi Van Acker). 
Wat er ook van is, het topsportbeleid heeft in Vlaanderen een positieve evolutie gemaakt. Maar topsport blijft 
niet stilstaan. Andere landen evolueren nog sneller, daardoor wordt succes bepaald door wat de concurrentie 
doet, en niet door wat je zelf doet ten opzichte van het verleden. Wanneer het topsportbudget de komende 
jaren gelijk blijft, zoals Minister Muyters al aangaf, en dat van andere landen verder stijgt, dan dalen de kansen 
voor België. En ons topsportbudget is al laag (zie bijlage 1). Interessant daarbij is ons te benchmarken aan wat 
andere landen doen.  
Landen die enigszins vergelijkbaar zijn met België wat het inwonersaantal en de rijkdom betreft, staan in de 
volgende tabel

3
. Nederland, Nieuw-Zeeland, Denemarken en Zweden waren in Rio koplopers. Wel dient gezegd 

dat Nieuw-Zeeland de 18 medailles slechts in vijf disciplines won. 
 

Tabel 1: Aantal medailles in Rio van vergelijkbare landen met België 

  Inwoners 
(x1mj) 

Rijkdom 
BBP/hfd 

Rio 
Medailles 

Rio 
Goud 

# sport 
discipl. 

# atleten Rank 
(obv goud) 

Nederland* 16,9 43.3 19 8 12 249 11 

Nieuw-Zeeland 4,5 30.4 18 4 5 208 19 

Denemarken* 5,6 37.8 15 2 10 128 28 

Zweden 9,7 40.9 11 2 8 164 29 

Zwitserland* 8,2 54.8 7 3 7 104 24 

Griekenland 10,8 23.6 6 3 4 93 26 

België* 
Vlaanderen 
Wallonië 

11,2 37.8 6 2 
1 
1 

5 108 35 

Noorwegen 5,1 55.4 4 0 3 62 74 

Finland* 5,4 35.9 1 0 1 54 78 

Portugal* 10,6 22.9 1 0 1 95 78 

Oostenrijk 8,6 42.6 1 0 1 71 78 

* landen die ook in het SPLISS onderzoek zitten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              

 

 
3 We namen een populatie die maximaal dubbel zo groot is als België en een rijkdom hoger dan 20$/hoofd van de bevolking; 
onderzoek toont aan de populatie en rijkdom samen bijna 50% van het succes van landen bepalen (De Bosscher et al., 2015) 
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Onder de SPLISS landen zijn Frankrijk, Japan, Australië, Nederland en in mindere mate Denemarken de meest 
efficiënte landen. Dat betekent dat zij meer doen met minder middelen. Vlaanderen kan nog beter doen (zie 
 
Figuur 4). 
 

Figuur 4: Efficiënte landen – financiële middelen tegenover succes in Rio (in marktaandeel
4
) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 5 vergelijkt de scores op de 9 pijlers van Denemarken, Nederland en Zwitserland. 
Algemeen valt op dat er een grote diversiteit bestaat in de wijze waarop landen hun topsportbeleid 
organiseren. Verschillende landen hebben sterktes in andere pijlers, en zelfs binnen eenzelfde pijler zijn de 
scores van landen samengesteld door verschillende kritieke succesfactoren. Nederland is sterk ontwikkeld aan 
de rechterzijde van de grafiek, met hoge scores op pijlers 2 (organisatiestructuur), pijler 3 (sportparticipatie) en 
pijler 4 (talentidentificatie en -ontwikkeling). Daarenboven doet Zwitserland het heel goed in de 
coachesvoorzieningen (pijler 7) en faciliteiten (pijler 6), daar waar Denemarken sterker is in (inter)nationale 
competitie (pijler 8) en (post)atletische carrière (pijler 5).  
 

                                              

 

 
4 Marktaandeel is de verhouding van het aantal gewonnen medailles tegenover het totaal aantal medailles dat kan gewonnen 
worden. Het is een betere maatstaf voor succes, omdat het rekening houdt met het aantal events per Olympische Spelen 

Minst efficiënte 

landen in Rio 
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Figuur 5: Radargrafiek van Zwitserland, Denemarken, Finland en Nederland, vergeleken met het gemiddelde 
en maximum in 15 landen (SPLISS 2.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoe verder? 
 
Hoewel het beleid in Vlaanderen dus degelijk is, is een score rond het gemiddelde tegelijk ook nog 
onvoldoende om internationaal te (blijven) concurreren. Het succes van Rio is hopelijk slechts een begin. Maar 
koken kost geld: de 24 miljoen euro die Vlaanderen in topsport investeert, is het 11

de
 laagste van de 15 SPLISS 

landen; samen met Wallonië is dit 35 miljoen euro. Het is onmogelijk op te torren tegen mastodonten als Japan 
en Korea. 34 miljoen euro zoals in Denemarken zou een eerste streefdoel kunnen zijn.  
De onderdelen waar Vlaanderen nog de grootste kloof vertoont met andere landen, naast de beperkte 
financiële middelen, zijn:  

a. Trainingsinfrastructuur (pijler 6) 
b. (Inter)nationale competities (pijler 8) 
c. Kadervorming en ondersteuning van toptrainers (pijler 7) 

 
Dit zijn pijlers die zonder financiële investeringen moeilijk te ontwikkelen zijn. De trainingsfaciliteiten zijn 
wellicht het grootste pijnpunt, zowel wat de kwaliteit als de beschikbaarheid betreft van faciliteiten die 
voldoen aan de eisen van de internationale topsport. Vlaanderen heeft een sterk infrastructuurnetwerk nodig 
waar topsporters op elk moment van de dag terecht kunnen en een nationaal trainingscentrum waar meerdere 
sporttakken samen trainen, met indoor- en outdoorfaciliteiten, klimaatkamer, camera’s en labo’s, on site 
medische services, psychologische begeleiding en wetenschappelijke ondersteuning.  
Niet alle elementen uit een goed topsportbeleid kosten veel geld en kleine landen hebben soms een 
schaalvoordeel. Het is bijvoorbeeld makkelijker om het beleid goed te structureren en te coördineren. 
Nederland heeft dit aangetoond, met de beste score (van de 15 landen) op pijler 2 (het bestuur, organisatie en 
structuur van topsportbeleid). Ook Zwitserland, Denemarken en Australië zijn goede benchmarklanden in deze 
pijler. Investering en verandering in structuren vraagt echter tijd om tot ontplooiing te komen.  
Vlaanderen kan dan leren van andere landen, niet door ‘best practices’ te kopiëren, maar wel maar wel ‘best 
principles’ toe te passen zoals deze het beste passen binnen de eigen context, rekening houdend met het 
politiek systeem en de historische ontwikkelingen van het beleid. Enkele voorbeelden van deze ‘best principles’ 
uit andere landen zijn: 
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- Financieel: 
 Sterkere samenwerking met het bedrijfsleven. Zo vergaart Nederland via de ambitiegelden 

(nu ‘mission’ genaamd) bij ‘Partners in Sport’ per Olympische cyclus ongeveer 20 miljoen 
extra onder meer vanuit het bedrijfsleven om te investeren in de voorbereiding naar de 
Olympische Spelen. De marketing-afdeling bij NOC*NSF is hiervoor verantwoordelijk.  

 Investeren in topsportprogramma’s, en minder in federatie-structuren. Dit principe wordt in 
Nederland al sinds 2001 toegepast, maar werd vooral de laatste jaren nog aangescherpt. 
Deze richting heeft Vlaanderen de voorbije jaren al ingezet, met meer ‘ad hoc’ financiering, 
wat zijn vruchten afwerpt. Ook voor het bouwen van topsportinfrastructuur en het opzetten 
van innovatie is samenwerking met het bedrijfsleven een kernpunt voor de komende jaren. 

- Topsportorganisatie  
 Aanstellen van nationale high performance managers (HPMs); dat zijn experts uit de 

topsport die meerdere federaties op het veld mee begeleiden, informatie-uitwisseling 
stimuleren, expertise versterken en services verlenen. De professionaliteit van veel Vlaamse 
sportfederaties moet immers omhoog. Andere landen werken al veel langer met deze HPMs. 
Nederland (sinds 1997, 5 personen), Zwitserland (3 personen), Denemarken (17) en Australië 
(45 personen). Dit is geen top down werking, maar een bilaterale kruisbestuiving, onderling 
en tussen sporttakken.  

 Een federatie-‘monitoring tool’, dat enerzijds wordt gebruikt om federaties te evalueren, 
anderzijds als een zelfevaluatie-instrument kan dienen. 

 Communicatie en marketing van topsport: een maatschappelijk draagvlak krijg je niet, je 
moet het creëren. Vlaanderen heeft geen communicatiestrategie voor topsport (behalve voor 
de Olympische Spelen, via het BOIC), noch zijn er marketingdirecteurs aangesteld bij Sport 
Vlaanderen. Een noodzakelijk kwaad, als men de binding met het bedrijfsleven wil 
aanwakkeren. 

 Samenwerking over de gemeenschapsgrenzen: een moeilijk debat … maar met kansen op 
succes; vooral op het vlak van topsportinfrastructuur, trainersopleiding en internationale 
competities zouden stappen in deze richting kunnen worden gezet. 

- Talentontwikkeling:  
 Een sterkere lokale talentontwikkeling uitbouwen: minder centraliseren en later 

specialiseren.  Een interessante vaststelling in de SPLISS studie is dat Vlaanderen het meest 
van alle landen het onderwijs en topsport centraal coördineert en centraliseert. Echter, bij de 
bevraagde topsporters (n = 2.044) bleek dat topsporters van een hoger niveau later 
specialiseerden in één sporttak dan topsporters van een lager niveau. Dit zijn interessante 
lessen voor Vlaanderen, dat met het topsportschool systeem relatief vroeg specialiseert.  
In ruil kan men inzetten op ‘sterkere talentontwikkeling’ binnen de sportclubs, door het 
ondersteunen van een beperkt aantal ‘local talent clubs’ per sporttak, analoog aan het 
Nederlands Zwemmodel. Niet elke atleet verkiest namelijk een topsportschool en niet in elke 
sporttak is dit noodzakelijk. Sommige sportclubs zijn in staat bij te dragen tot een waardevol 
talentontwikkelingsprogramma (cf. Brabo, wel met ondersteuning van de stad Antwerpen). 

 Samenwerking met de gemeenten om zo het lokale topsportbeleid mee te betrekken en 
onrechtstreeks ook het lokale bedrijfsleven. Dit doet Team Denmark (als enige) met 21 
erkende ‘topsportgemeenten’ die samen met de federaties en clubs verantwoordelijk zijn 
voor talentontwikkeling en doorstroming. Team Denmark heeft zes personen in dienst die de 
samenwerking coördineren. Dit wordt gezien als één van de verklaringen voor het stijgend 
succes van Denemarken na 2009 (Storm & Nielsen, 2012). Ook in Nederland bestaan 
vergelijkbare Olympische netwerken, die echter in 2014 wel werden gereduceerd van 13 naar 
7 topsportregio’s. 

 
Tot slot zijn er natuurlijk ook andere factoren die topsportsucces bepalen, zoals de topsportcultuur in België. 
We weten uit onderzoek dat Nederlanders bijvoorbeeld van nature een meer lange-termijn gericht beleid 
hebben, planmatiger in aanpak zijn, meer risico’s durven nemen, enz., allemaal factoren die mede succes 
kunnen bepalen. Alleen kan je aan deze factoren weinig veranderen. Het enige dat ‘maakbaar’ is, zijn de 
factoren die beleidsmatig te beïnvloeden zijn.  
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Bron van SPLISS 
 
Het volledige boek: 
De Bosscher, V., Shibli, S., Westerbeek, H. & van Bottenburg, M. (2015). Successful elite sport policies: An 
international comparison of the Sports Policy factors Leading to International Sporting Success (SPLISS 2.0) in 
15 nations. 
© De gegevens uit dit artikel zijn het copyright van SPLISS 
 
Meer informatie: Veerle De Bosscher, vdebossc@vub.ac.be  
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organisaties een gezamenlijk coördinatiebudget ondersteund: het Vlaams ministerie voor Sport, NOC*NSF 
(Nederland) en Ernst & Young Vlaanderen.  

mailto:vdebossc@vub.ac.be
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Bijlage 1: Nationale uitgaven voor Topsport in de SPLISS landen (x1.000.000 euros) (SPLISS, De Bosscher et 
al., 2015) 

 

 
Noot bij figuur: weergave middelen vanwege de loterij + overheid + NOC + Nationaal gecoördineerde 
sponsoring 
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Bijlage 2A: Evolutie van het Vlaams/Waals topsportklimaat 
Omdat Vlaanderen en Wallonië ook in 2008 hebben deelgenomen aan het eerste SPLISS-1.0-onderzoek in 
2008, blikken we terug in de tijd om de evolutie van het beleid en de evaluatie ervan waar te nemen. We 
vergeleken toen met vijf andere landen: Canada, Italië, Groot-Brittannië, Nederland en Noorwegen. Een 
radargrafiek is te zien in Figuur 6.  
We konden toen concluderen dat zowel Vlaanderen als Wallonië onder het gemiddelde scoorden voor alle 
pijlers, behalve pijler 4 (talentidentificatie en ontwikkeling) voor Vlaanderen. Kortom, het objectieve bewijs dat 
vooral het Vlaams topsportbeleid anno 2015 is verbeterd en dat Wallonië veel meer is blijven stilstaan. 
Kenmerkend daarbij is dat Vlaanderen – naar analogie van andere landen – getracht heeft om veel 
strategischer te investeren in topsport en de middelen gerichter is gaan inzetten op bepaalde projecten. In 
Bijlage 2B staat een overzicht van een aantal mijlpalen in het Vlaams topsportbeleid. 
 
Figuur 6: Radargrafiek van Vlaanderen en Wallonië in SPLISS 1.0 (2008), vergeleken met het gemiddelde in 6 

landen 

 
Noot: data waren in SPLISS 1.0 voor Wallonië onvoldoende aanwezig voor pijlers 6 en 7. 
 
 
Bijlage 2B: Overzicht van de belangrijkste initiatieven in het Vlaams topsportbeleid, sinds 2004 (start SPLISS 
1.0-meting) 
In Vlaanderen zijn sinds 2004 de middelen voor topsport met 260% gestegen (bijna verdrievoudigd), van 9,47 
miljoen euro naar 17 miljoen euro in 2008 en ongeveer 22 miljoen euro in 2011 (overheid + Nationale Loterij 
subsidies). Deze stijging is voornamelijk te danken aan investeringen vanwege de overheid. Ook in Wallonië zijn 
de topsportinvesteringen fel toegenomen: van ongeveer 4 miljoen euro in 2004 tot 12 miljoen euro in 2012. 
Dit ging gepaard met een meer strategisch topsportbeleid en de ambitie om beter te presteren in topsport. In 
Vlaanderen hadden onder meer volgende belangrijke wijzigingen in het beleid plaats: 
 
2004-2008  (+ 104% middelen) - Minister Bert Anciaux, o.a. 

- Oprichting van de Task Force topsport, als overlegorgaaan tussen Bloso, BOIC, VSF en het kabinet 
(pijler 2). 

- Opstarten van een pool van toptrainers (12 trainers, 42 VTE plaats) (pijler 7). 
- Vlaams coachesplatform  (pijler 7). 
- Project carrièrebegeleiding  (pijler 5). 
- Projecten voor sportwetenschappelijke ondersteuning (bv. talentdetectie, talentontwikkeling, 

trainingsperiodisering, mentale begeleiding, letseldetectie en –preventie, benchmarkstudie, hoogte- 
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en klimaatkamer, voeding, sportmedische en sportwetenschappelijke begeleiding, sportspecifieke 
projecten) (pijler 9). 

- Federatiebegeleidingsprojecten (mentaal, letselpreventie) (pijler 2). 
 
2009-2012  (+ 26% middelen) - Minister Philippe Muyters, o.a. 

- Topsportcommissie binnen de federaties (pijler 2). 
- Oprichting pool van jeugdtrainers topsport (pijler 7). 
- Sportwetenschappelijke projecten, met toename van de middelen (pijler 9). 
- Streven naar één Vlaams topsportloket bij Bloso (pijler 2). 
- Topsportervolgsysteem (2008) (pijler 4-5). 
- Evaluatie topsportscholen – nulmeting (pijler 4). 
- Begeleiding federaties en topsportscholen: implementeren van ontwikkelingslijnen (i.s.m. VTS); 

sportverzorging/ letselregistratie (pijler 2). 
 
2013-2016 (+ 13% middelen) - Minister Philippe Muyters, o.a. 

- Keuze focus op enkel Olympische sporten (pijler 2). 
- Focus: top 10 prioritaire sporttakken CAT1 + 14 andere + Windows of Opportunity (pijler 2). 
- Aanstelling High Performance Managers (pijler 2). 
- Trainers 4-jarige contracten, pool aspirant toptrainers (pijler 7). 
- PDSKO: professionele Directeur sportkaderopleiding (pijler 7). 
- Voltijdse vormingscoördinator topsport (pijler 7/2). 
- Centralisatie topsportinfrastructuur (Gent-Leuven-Antwerpen) (pijler 6). 
- Leerstoelen topsport & embedded scientists (wetenschappelijk onderzoek) (pijler 9). 
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Bijlage 3: Verandering in investeringen tegenover succes (tijdens wereldkampioenschappen en Olympische 
Spelen) in tien jaar tijd - © SPLISS (De Bosscher et al., 2015) 
Deze figuur levert bewijs van de mondiale medaillewedloop en de toegenomen concurrentie tussen landen. 
Het toont dat enkel Japan en Brazilië (twee gastlanden voor Olympische Spelen 2020/2016) beter presteerden 
en het succes van de meeste andere landen daalde, ondanks toegenomen investeringen in 10 jaar tijd.  
 

 
            


