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IN DEZELFDE REEKS

VOORBEREIDENDE STUDIES “Samenleving & Sport”
• Beheer en organisatie van de sport nog te verschijnen

Paul De Knop, Departement Bewegings- en Sportwetenschappen 
Vrije Universiteit Brussel en Maurice Pieron, 
Institut Supérieur d’Education Physique, Université de Liège

• Sport en economie maart 2000
Stefan Késenne, Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen
Universiteit Antwerpen, UFSIA

• Sport: cultuuur in beweging april 2000
een verkenning van cultuurtrends in de sport
Bart Vanreusel en Jeroen Scheerder
Faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie
Katholieke Universiteit Leuven

• Gelijkheid van kansen en sport april 2000
Paul De Knop, Departement Bewegings- en Sportwetenschappen 
Vrije Universiteit Brussel

• Sport: valeurs et normes nog te verschijnen
Jean Palsterman, Faculté de Théologie
Université Catholique de Louvain-La-Neuve

• Sport(s) et médias mei 2000
Gérard Derèze, Département Communication
Université Catholique de Louvain-La-Neuve

• Sport et volontariat mei 2000
Hélène Levarlet en Renée Vanfraechem
Institut Supérieur d’Education Physique et de Kinésithérapie
Université Libre de Bruxelles

• Vrijetijd werkt ook. Over de verhouding tussen arbeid en vrijetijd nog te verschijnen
in de twintigste eeuw
Eric Corijn, Departement Bewegings- en Sportwetenschappen 
Vrije Universiteit Brussel

• Sport et enseignement augustus 2000
Maurice Pieron, Institut Supérieur d’Education Physique
Université de Liège

• Fysieke activiteit en gezondheid nog te verschijnen
Ilse De Bourdeaudhuij en Jacques Bouckaert 
Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen, Universiteit Gent

• Sport et environnement nog te verschijnen
Patrick Jouret, Atelier 50, Urbanisme, Environnement, 
Communication – Bruxelles

Een beknopte vertaling in de andere taal zal beschikbaar zijn voor elk rapport.
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INLEIDING
Met de opkomst van de ‘Sport voor Allen’ filosofie in de jaren zestig zijn de
meeste lidstaten van de Raad van Europa een actief promotiebeleid gaan voe-

ren ten aanzien van actieve sportbeoefening. Dit heeft de laatste 20 tot 30
jaar geleid tot een toegenomen sportparticipatie, die overigens in verschillende

studies empirisch werd vastgesteld (bijvoorbeeld: Vlaanderen: Taks et al. 1991;
Wallonië: Groulard et al. 1991, Hachez et al. 1992, Sport 1992; België: Hoornaert 1994;
Nederland: Prinssen & Kropman 1992; Frankrijk: Irlinger et al. 1987; Europa: Compass 1999).
Sindsdien is sport een belangrijke ‘industrie’ geworden die zich zowel over de publieke, de vrij-
willigers- als de commerciële sector uitstrekt.
Niet alleen sportdeelname, maar ook het sportaanbod heeft zich de laatste decennia uitgebreid
(Crum 1992; Taks et al. 1991), inclusief spektakelsport en sporttoerisme.  Beide evoluties: 
1) een verhoogde sportdeelname en 2) een verruimd sportaanbod hebben geleid tot een ver-
hoogde economische activiteit met betrekking tot sport en bijgevolg ook tot verhoogde tewerk-
stellingsmogelijkheden binnen de sportsector.
Thans stelt men vast dat er vanuit de sportsector een toenemende vraag is naar professionali-
sering om zo effectief en efficiënt mogelijk te kunnen functioneren (Verhoeven et al. 1997).
Meer en meer wenst de sportsector op een professionele en kwaliteitsvolle manier tegemoet te
komen aan de wensen en de noden van de leden en/of de klanten.
In Vlaanderen hebben twee decreten bijgedragen tot tewerkstellingsmogelijkheden binnen de
sportsector (De Knop et al. 1995):
- het decreet van 7 december 1976 in verband met de erkenning van gemeentelijke sportdien-

sten en de subsidiëring van gemeentelijke sportfunctionarissen, en
- het decreet van 2 maart 1977 in verband met de erkenning en subsidiëring van landelijk geor-

ganiseerde sportverenigingen.
Thans zijn beide decreten vernieuwd. De aangepaste decreten sturen onder meer aan op een ver-
hoogde graad van professionalisering door diplomavereisten te benadrukken:
- het decreet van 5 april 1995 met betrekking tot de erkenning en subsidiëring van gemeente-

lijke sportdiensten, de provinciale sportdiensten en de sportdienst van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie (VGC), stelt dat gemeenten en steden, provincies en de VGC nog
enkel in aanmerking kunnen komen voor erkenning en subsidiëring indien zij, onder meer
regenten en/of licentiaten lichamelijke opvoeding, met een bijkomend brevet sportfunctiona-
ris of een gelijkgeschakeld bekwaamheidsbewijs, aanstellen als sportfunctionaris (artikel 10).

- het decreet van 13 april 1999 houdende de erkenning en subsidiëring van sportfederaties 
stipuleert expliciet dat sporttechnisch geschoold personeel in dienst moet genomen worden. 

Dit maar om aan te geven dat de wetgever in het verleden reeds tewerkstellingsmogelijkheden 
in de sport ondersteund en gecreëerd heeft en recent ook aandacht besteedt aan de graad van
professionalisering.
In figuur 1 worden de maatschappelijke fenomenen die geleid hebben tot toegenomen tewerk-
stellingsmogelijkheden binnen de sportsector, schematisch voorgesteld.



FIGUUR 1: MAATSCHAPPELIJKE TENDENSEN DIE AANLEIDING HEBBEN GEGEVEN TOT 
VERHOOGDE TEWERKSTELLINGSMOGELIJKHEDEN BINNEN DE SPORTSECTOR

verhoogde sportdeelname
verruimd sportaanbod

VERHOOGDE DECRETEN VRAAG NAAR
ECONOMISCHE M.B.T. DE MEER PROFESSIO-

ACTIVITEIT SPORTSECTOR NALISERING IN DE
SPORTSECTOR

VERHOOGDE TEWERKSTELLINGSMOGELIJKHEDEN
IN DE SPORTSECTOR

Wanneer we echter het thema sport en tewerkstelling in kaart willen brengen zijn er verschil-
lende benaderingen mogelijk. Eerst en vooral kan men een kwantitatieve en kwalitatieve analy-
se maken van de tewerkstelling binnen de sportsector. In de tweede plaats kan men het effect
van de (verhoogde) economische activiteit van de sportsector gaan bekijken op de tewerkstel-
ling in het algemeen. Tenslotte kan men ook nagaan waar diegenen met een specifieke sport-
opleiding, met name regenten en licentiaten L.O. terechtkomen op de arbeidsmarkt. 
In dit rapport worden deze drie benaderingswijzen gehanteerd. In het eerste hoofdstuk wordt
namelijk getracht om, op basis van een kwantitatieve analyse van diverse statistieken van het
Nationaal Instituut voor de Statistiek, de omvang en de kenmerken van de tewerkstelling in de
sportsector voor België te analyseren.
In een tweede hoofdstuk wordt door middel van diverse beschikbare bronnen een beeld
geschetst van de tewerkstelling in de sportsector in Vlaanderen en dit zowel voor de publieke
als voor de privé (profit en non-profit) sector. Bijzondere aandacht wordt in dit hoofdstuk 
ook besteed aan VLABUS (Vlaams Bureau voor Sportbegeleiding) en de tewerkstellings-
mogelijkheden voor laaggeschoolden in de sportsector.
Het effect van de economische activiteit van de sportsector op de algemene tewerkstelling wordt
weergegeven in hoofdstuk III.
Tenslotte wordt in hoofdstuk IV ingezoemd op de tewerkstelling van afgestudeerden in de licha-
melijke opvoeding, sport en/of recreatie, aangezien verwacht wordt dat zij vanuit hun opleiding
potentiële kandidaten zijn voor specifieke tewerkstelling in de sportsector.
Kortom, dit rapport is een weergave van beschikbare cijfers en studies die een raakpunt verto-
nen met het thema sport en tewerkstelling.
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HOOFDSTUK I : EVOLUTIESCHETS VAN DE TEWERKSTELLING 
IN DE SPORTSECTOR IN BELGIË (1981-1998)

I N L E I D I N G

De ‘European Observatory on Sport Occupations’ (EOSO), een werkgroep van het ‘European Network
of Sports Sciences in Higher Education’ (ENSSHE), houdt zich sedert het midden van de jaren ’90
bezig met de harmonisering van sportopleidingen, -kwalificaties en -beroepen op Europees niveau.
Naast diverse andere studies, heeft deze werkgroep in 1997 onder meer een gemeenschappelijk
Europees refentiekader opgesteld voor het beroep van sportmanagers (zie bijlage 1; Sport
Management Occupations in Europe 1997).

In een meer recente studie over sport en tewerkstelling (Sport et employ 1999) heeft EOSO
getracht een kwantitatief en kwalitatief beeld te schetsen van sportberoepen en van sportactivi-
teiten in verschillende Europese landen. Als uitgangspunt voor deze studie wordt het volgende 
schema gehanteerd (figuur 2).

FIGUUR 2: ECONOMISCHE ACTIVITEITEN, NOODZAKELIJK VOOR, OF GEÏNDUCEERD 
DOOR SPORTBEOEFENING VOLGENS DE ‘EUROPEAN OBESERVATORY 
ON SPORT OCCUPATIONS’ (BRON: SPORT ET EMPLOY 1999: 14)

TOEGELEVERDE PRODUCTEN

Constructie van sportaccommodatie

Productie van sportgoederen

Distributie van sportgoederen

KERNPRODUCTEN

Omkadering van sportbeoefening

Management i.v.m. sportbeoefening

Sportgeneeskunde, -kinesitherapie,

sportvoeding, sportjournalistiek, …

AFGELEIDE PRODUCTEN

De ‘economische sportactiviteiten‘of ‘kernproducten’ blijven beperkt tot dienstverlenende activi-
teiten die in direct verband staan met sportbeoefening, met name het ter beschikking stellen van
sportinfrastructuur of –uitrusting en de omkadering m.b.t. sportbeoefening (diensten van sport-
verenigingen vallen hier uiteraard onder). Dit komt overeen met de categorie 92.6 van de NACE
(Nomenclature des Activités de la Communautée Européenne, cf. infra). Dit is overigens de enige
categorie in de officiële nomenclaturen waar sport geïsoleerd wordt. De activiteiten die hieronder
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geklasseerd worden, vertonen overigens geen homogeen karakter (aanwezigheid van sportvereni-
gingen, commerciële sportondernemingen, professionele beroepssporters). Binnen de sportactivi-
teiten worden vier grote groepen onderscheiden die zowel managementactiviteiten omvatten, 
als de omkadering voor de organisatie, als de sportpromotionele activiteiten, met name:

1. beroepssport of spektakelsport

2. competitiesport

3. recreatiesport

4. aangepaste sport.

De ‘toegeleverde’ en ‘afgeleide’ producten zijn economische activiteiten die gerelateerd zijn aan
sport. Lichamelijke opvoeding kan bijvoorbeeld in relatie staan met sport. De heterogeniteit in
deze categorie van producten is uiteraard nog groter, omdat deze zowel de industrie, de handel,
opvoeding, transport, e.d. omvatten. Al bij al kunnen hier zes grote groepen onderscheiden 
worden, met name:

1. ondernemingen gespecialiseerd in het bouwen van sportaccommodaties (stadia, gymnastiekza-
len, zwembaden, golfterreinen, etc.)

2. de producenten van sportuitrusting en sportartikelen en de distributieondernemingen

3. gespecialiseerde sportmedia

4. de opvoedings- en vormingssector

5. activiteiten m.b.t. publieke sportadministratie (openbare besturen)

6. de gezondheidssector.

De gegevens voor België werden in het kader van deze Europese studie, verzameld door Taks,
Eyckmans & Willems (1999a). Hiervoor werden twee benaderingen gehanteerd. Enerzijds via een
analyse van personen die: a) sport als beroep hebben en/of 2) beroepsactief zijn in de sportsec-
tor. Anderzijds werd de tewerkstelling in de sportsector geanalyseerd via een analyse van onder-
nemingen die actief zijn in de sportsector. 

De gegevens werden verzameld voor verschillende jaartallen, gaande van 1981 tot en met 1998 en
werden bekomen via statistieken van het NIS. Beide benaderingen, via personen en via onderne-
mingen, leveren echter nogal wat methodologische moeilijkheden op. Daarom wordt gewezen op
het feit dat niet zozeer de absolute cijfers, maar veeleer de trends die uit de cijfers naar voor
komen van belang zijn.

§  1 .  T R E N D S  I N  S P O R T B E R O E P E N  E N  - A C T I V I T E I T E N :  
A N A LY S E  O . B .V.  P E R S O N E N  ( 1 9 8 5 - 1 9 9 1 - 1 9 9 8 )

I. Conceptueel kader

Voor het definiëren van de concepten blijven we zo dicht mogelijk bij de definities die afgespro-
ken werden in het kader van de Europese studie. 
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‘Sportactiviteiten’

Sportactiviteiten zijn niet alleen activiteiten die in relatie staan met de beweging van de georga-
niseerde sport. Tot sportactiviteiten behoren evenzeer fysieke activiteiten in het kader van opvoe-
ding1, of recreatie, of gezondheidsontwikkeling of -zorg2, of performantie, inclusief spektakelsport.
Een sportactiviteit slaat enkel op activiteiten die in direct verband staan met sportbeoefening3.
Dit betekent dat de uitbating van sportaccommodatie en de begeleiding van training en competi-
tiesport als ‘sportactiviteiten’ beschouwd worden. Sportactiviteiten zijn vrij gemakkelijk te identi-
ficeren in nationale statistieken (EOSO 1998a: 7) (zie ook bijlage 2).

‘Sport gerelateerde activiteiten’

Sport gerelateerde activiteiten zijn activiteiten die noodzakelijk zijn voor de sportbeoefening of
door sportbeoefening gegenereerd worden. Lichamelijke opvoeding bijvoorbeeld, is een opvoe-
dingsactiviteit die in nauw verband staat met sport. Sportgerelateerde activiteiten zijn veel hete-
rogener en onzekerder van aard. Sport komt voor in zowat alle economische sectoren, gaande van
handel, opvoeding, transport, toerisme, … (EOSO 1998a: 7).

Bijvoorbeeld: het bouwen van sportvloeren, verkoop van sportkleding, ... (voor een volledig over-
zicht van sportgerelateerde activiteiten wordt verwezen naar bijlage 3).

Een ‘sector’

Een sector omvat eenheden die eenzelfde hoofdactiviteit hebben (EOSO 1998a: 8).

Een ‘branche’ (of vakgebied)

Een branche is homogener dan een sector. Het omvat de eenheden en de delen van pluri-actieve
eenheden die dezelfde activiteiten hebben (b.v. het uitbaten van een zwembad dat tot een hotel
behoort) (EOSO 1998a: 8).

Een ‘beroep’

Een beroep is elke activiteit die door een persoon wordt uitgevoerd en waarvoor men betaald wordt
(EOSO 1998b:8).

Een ‘sportberoep’

Een sportberoep is een beroep dat direct bijdraagt tot de realisatie van sportactiviteiten. Het gaat
om professionele sportbeoefenaars of –spelers, maar ook om coaches, trainers, instructeurs,
scheidsrechters voor wie een praktische en theoretische kennis over sport noodzakelijk is (EOSO
1998b:7). Een overzicht van sportberoepen wordt weergegeven in bijlage 4.

‘Sportgerelateerde beroepen’

Sportgerelateerde beroepen zijn beroepen die geen sportberoep zijn, maar op één of andere manier
wel met sport te maken hebben (zie bijlage 5). 

I
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1 Lichamelijke opvoeding op school wordt buiten beschouwing gelaten.
2 Therapeutische activiteiten worden buiten beschouwing gelaten.
3 Professionele sportbeoefening wordt uiteraard mee opgenomen.



II. Methodologie

Alle noodzakelijke gegevens voor de analyse van tewerkstelling op basis van personen, zijn afkom-
stig uit de afdeling ‘Beroepsenquête’ van het NIS. Het is een jaarlijkse enquête gebaseerd op een
gestratifieerde steekproef (volgens sociale gelaagdheid) van ongeveer 80.000 personen, ad random
gekozen. Vanaf 1985 werd in de beroepsenquête een onderscheid gemaakt tussen ‘beroepen’ en
‘activiteiten’. 

De respondenten worden geklasseerd volgens beroep en activiteit aan de hand van een classifica-
tiesysteem of nomenclatuur. In zo’n nomenclatuur wordt een beroep of activiteit gecodeerd in 
cijfers of ook in vakjargon ‘digits’ genoemd. Er zijn twee soorten nomenclaturen gehanteerd, name-
lijk één voor het klasseren van activiteiten (NACE) en één voor het klasseren van beroepen
(beroepscode).

A. Sportactiviteiten
De ‘activiteiten nomenclatuur’ of Nomenclature générale des Activités économiques dans les
Communautés Européennes (NACE) is een eerste poging om het systeem te harmoniseren op
Europees niveau. De harmonisering (1993) is reeds gebeurd tot op drie digits. Vanaf de vierde digit
heeft ieder land terug zijn eigen keuze.

Vóór 1993 werd in België de NACE-70 gebruikt. Deze classificatie werd opgebouwd uit afdelingen,
klassen en groepen. Meer concreet werden sportactiviteiten als volgt geklasseerd:

- afdeling 9: overige dienstverlening
- klasse 7: dienstverlening op het gebied van de recreatie en andere vormen van culturele

dienstverlening
- groep 8: sportverenigingen en –instellingen, zelfstandig werkende sportbeoefenaars en

sportinstructeurs

Sportactiviteiten vielen dus kortweg onder code 978.

Sinds 1994 gebruikt het NIS de NACE-BEL. Deze nomenclatuur is een volledige herziening van de
NACE-70. Vandaar dat de sportactiviteiten nu onder een heel andere code vallen, namelijk 92.6.
Een ander belangrijk verschilpunt is dat de NACE-BEL een andere meer gedetailleerde indeling
heeft. Ze bestaat uit secties, sub-secties (gecodeerd met letters), afdelingen (2 cijfers), groepen
(drie cijfers), klassen (4 cijfers) en sub-klassen (5 cijfers). Zo wordt dus het meest gedetailleerde
niveau in één of twee letters en vijf cijfers (digits) gecodeerd. De sportactiviteiten kennen vol-
gende classificatie (EOSO 1998a: 12):
- sectie O: andere gemeenschapsvoorzieningen, sociaal-culturele en persoonlijke diensten

- afdeling 92: recreatie, cultuur, sport
- groep 92.6: sport

- klasse 92.61: exploitatie van sportaccommodaties (arena’s en stadia)

Dit omvat:
- exploitatie van de accommodatie voor indoor en outdoor sportevenementen
- voetbalstadia
- zwembaden en stadia
- golf courts
- boksarena’s
- wintersportarena’s en stadia
- atletiekstadia
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Deze accommodatie kan gesloten of overdekt zijn en kan over tribunes beschikken voor
kijksport.

Dit omvat niet:
- de huur van sportuitrusting (71.40)
- park en strandactiviteiten (92.72)

- klasse 92.62: overige sportactiviteiten

Dit omvat:
- organisatie en exploitatie van sportevenementen, outdoor of indoor, voor professio-

nelen of voor amateurs, door een organisatie met of zonder eigen accommodatie
- voetbalclubs, bowlingclubs, zwemclubs, golfclubs, boksclubs, worstelen, body building-

clubs, wintersportclubs, schaak- en damclubs, kaartclubs, atletiekclubs, schietclubs
- activiteiten in verband met de promotie en productie van sportevenementen
- activiteiten van professionele sportatleten, scheidsrechters, tijdmarkeerders, instruc-

teurs, lesgevers, trainers
- sportactiviteiten en schoolspelen
- activiteiten van wedstrijdstallingen en kennels
- activiteiten van rijscholen
- activiteiten van havens
- jagen in het kader van sport en recreatie
- gerelateerde dienstactiviteiten

Dit omvat niet:
- huur van sportuitrusting (71.40)
- park en recreatieactiviteiten (92.72)

Alhoewel we ons in het hierna volgende deel beperken tot de indeling op vier digits, heeft 
de European Observatory on Sport Occupations reeds een indeling gemaakt tot op zes digits (zie
bijlage 2).

Sportgerelateerde activiteiten, zoals bijvoorbeeld het maken van sportkledij, het uitgeven van
sporttijdschriften, het bouwen van zwembaden, de werking van sportdiensten binnen de publieke
administratie, het geven van lichamelijke opvoeding op school, … (zie bijlage 3) worden niet
opgenomen. De huidige statistieken laten een analyse op dat niveau immers nog niet toe.

B. Sportberoepen
Een internationale harmonisering voor het klasseren van beroepen is er gekomen met de invoering
van de ISCO-88 code (International Standard Classification of Occupations) waarin code 3475 de
klasse ‘athletes, sport persons and related associate professionals’ [atleten, sportbeoefenaars en
trainers] bevatte. Het gaat om personen die deelnemen aan competitieve sportevenementen, die
sporttraining geven, regels uitvaardigen in verband met sportevenementen en het verloop van 
dergelijke evenementen controleren (EOSO 1998b).

I
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De taken omvatten:

a) deelname aan sportcompetities

b) sporttraining geven om de vaardigheden en de kennis van de sport te ontwikkelen

c) regelgeving uitvaardigen in verband met sportcompetities en het verloop ervan controleren

d) uitvoeren van gerelateerde taken

e) superviseren van personeel

f) Voorbeelden zijn: een atleet, een bokser, een sportcoach, een scheidsrechter, een worstelaar,
een sportanimator, een sportinstructeur, een sportcoördinator, …(voor een volledig overzicht
van sportberoepen wordt verwezen naar bijlage 4).

In België maakt het NIS gebruik van haar eigen beroepscode waarin code 931 het equivalent is
voor code 3475 volgens ISCO-88. Sinds 1981 zijn de sportberoepen onder code 931 geplaatst en
is deze qua inhoud wat uitgebreid sinds 1991 met golfleraar, yogaleraar, leraar krijgskunsten, leraar
paardrijden (opmerking: instructeur autorijschool, monitor autorijschool en leraar ontspannings-
activiteiten zijn toen weggevallen).

Samengavat:

- 1981: code 931 = atleten, sportbeoefenaars en trainers

- in 1991 en 1998, code 931 = atleten, sportbeoefenaars, trainers, golfleraar, yogaleraar, leraar
krijgskunsten, leraar paardrijden.

Het spreekt voor zich dat er veel meer beroepen dan deze opgenomen onder code 931 gerelateerd
zijn aan sport (zie bijlage 5). Doch het is onmogelijk om deze gegevens uit de huidige statistie-
ken te halen. We beperken ons dus tot de sportberoepen onder code 931. 

In tabel 1 worden de verschillende bronnen, aangewend in dit onderzoek schematisch voorgesteld. 

TABEL 1: BRONNEN NIS IN VERBAND MET SPORTACTIVITEITEN EN –BEROEPEN

1985 1991 1998

ACTIVITEITEN
bron NACE-70 NACE-70 NACE-BEL
code 978 978 92.61
(zie ook bijlage 2) 92.62

BEROEPEN
bron CB-81 CB-91 CB-91
code 931 931 931
(zie ook bijlage 4)

CB = code beroepen

Het dient vermeld dat sport in vergelijking met andere sectoren economisch minder belangrijk
geacht wordt. Daardoor is de nomenclatuur voor de sport onvoldoende gedetailleerd en ontbreken
er heel wat beroepen of activiteiten. Merk op dat leraars lichamelijke opvoeding niet onder deze
classificatie vallen en evenmin personen die in openbare besturen binnen de sportsector werken, 
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bijvoorbeeld: sportfunctionarissen. Beroepen in het onderwijs en bij de overheid met betrekking
tot sport komen dus niet in deze cijfers tot uiting. Ook handelaars in sportschoenen komen niet
in de sportklassen voor, deze worden bij de beroepen ondergebracht in klasse 30282 (handelaar in
schoenen, CB-91) en als activiteit geklasseerd in klasse 52.431 (kleinhandel schoeisel, NACE-
BEL)(zie ook bijlagen 3 en 5). 

Tenslotte zijn enkel de hoofdactiviteiten en hoofdberoepen van de individuen in de classificatie
opgenomen. Personen die sport als nevenactiviteit hebben (b.v. een leraar wiskunde die na zijn
uren zorgt voor de promotie en organisatie van sportevenementen) of als nevenberoep (b.v. een
boekhouder die ’s avonds redder is in een zwembad) worden niet opgenomen in de sportklassen.

Wel is het zo dat bijvoorbeeld een directeur van sportinfrastructuur als beroep geklasseerd wordt
als directeur in code 12 (directeurs en hoger administratief kader openbaar bestuur, CB-91), maar
als activiteit wordt ondergebracht in de categorie ‘beheer van sportinstallaties’ (92.611, NACE-
BEL). Al deze kanttekeningen leiden uiteraard tot een onderestimatie van het reëel aantal sport-
beroepen en -activiteiten.

Na de classificatie van alle individuen, worden alle aantallen geëxtrapoleerd naar de totale popu-
latie. Het zijn de geëxtrapoleerde getallen die hier worden voorgesteld. De absolute aantallen met
betrekking tot sportberoepen en sportactiviteiten zijn op de drie onderzochte tijdsmomenten ech-
ter zeer klein (zie tabel 2). In tabel 2 worden naast de effectieve aantallen ook de extrapolatie-
coëfficiënt weergegeven. Onmiddellijk wordt duidelijk dat voorzichtigheid moet geboden worden
bij de interpretatie van de hierna volgende geëxtrapoleerde cijfers. Men doet dus best geen uit-
spraken over tewerkstelling op basis van absolute aantallen, wel kunnen algemene trends worden
vastgesteld.

TABEL 2: ABSOLUTE CIJFERS M.B.T. SPORTBEROEPEN EN -ACTIVITEITEN EN DE EXTRA-
POLATIECOËFFICIËNTEN VAN DE BEROEPSENQUÊTES VAN HET NIS IN 1985,
1991 EN 1998

1985 1991 1998

Absolute cijfers 29 33 31
Extrapolatiecoëfficient 113,7241 147,8182 129,1935

III. Resultaten

A. Enkele algemene tewerkstellingskarakteristieken voor België
Alvorens in te zoemen op de tewerkstelling in de sportsector lijkt het zinvol eerst een aantal alge-
mene tewerkstellingskarakteristieken voor België weer te geven (tabellen 3, 4, 5).

I
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TABEL 3: KENMERKEN VAN DE BELGISCHE BEVOLKING IN 1980, 1985, 1991 EN 1997 
(DE BEROEPSBEVOLKING IN BELGIË, S.D.)

1980 1985 1991 1997 

Totale bevolking 9848248 9858309 10004487 10181249
Totale actieve bevolking 4069479 4111928 4210452 4347873
Werkende bevolking 3747169 3605984 3819336 3807311
Werklozen 204607 505944 391116 540562
Inactieve bevolking 5778769 5746381 5794035 5833376

% actieven 51 50 51 65
% werkenden 47 44 46 57
% werklozen 8 12 9 12

Demografische densiteit 
(inwoners/km2) 323 * 326 333
Bruto Nationaal Product 
(in miljard Euro) 86 * 163 211

*niet beschikbaar

TABEL 4 : BELGISCHE BEVOLKING VOLGENS LEEFTIJD (DE BEROEPSBEVOLKING 
IN BELGIË S.D.)

1980 1985 1991 1997**

totale bevolking 9848248 9858309 10004487 10181249
% onder 14 jaar 18.6 17.3 17 17.8
% 14-65 jaar 81,4* 82,7* 83* 65.9
% > 65 jaar * * * *

* De gegevens van deze twee categorieën werden voor 1980 en 1985 samengevoegd. 
** In 1997: wijzigden deze categorieën in: “% onder 15 jaar”, “% 15 -65 jaar”.

TABEL 5: VERDELING VAN DE TEWERKSTELLING IN FUNCTIE VAN DE GROTE 
TEWERKSTELLINGSSECTOREN (DE BEROEPSBEVOLKING IN BELGIË, S.D.)

1980 1985 1991 1997

Primaire sector 2.9 2.9 2.4 2.1
Secondaire sector 31.6 31.6 25.7 23.2
Tertiaire sector 57.5 57.5 63.4 63.8
Werkloosheidsgraad 8.0 8.0 8.5 10.9
Totaal 100.0 100.0 100.0 100.0

Uit bovenstaande tabellen blijkt dat de totale bevolking in België tussen 1980 en 1997 lichtjes
gestegen is. Anderzijds komt ook een proportionele stijging tot uiting van de oudere bevolking.
De werkloosheidsgraad is gestegen van 8% (van de actieve bevolking) in 1980 tot 10,9% in 1997.
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De tewerkstelling in de primaire en secundaire sector is gedaald, ten voordele van een stijging in
de tertiaire sector. Dit is een typische evolutie voor de meeste West-Europese landen.

B. Trends in sportberoepen en sportactiviteiten in België
In onderstaande tabellen wordt een evolutie geschetst van sportberoepen en sportactiviteiten voor
de jaren 1985, 1991 en 1998 (tabellen 6, 7 en 8). Er wordt pas gestart in 1985 omdat pas vanaf
dat moment een onderscheid werd gemaakt tussen activiteiten en beroepen in de beroepsenquête.

TABEL 6: PERSONEN - MET EN ZONDER SPORTBEROEP - IN DE SPORTSECTOR IN 1985
(BRON: BEROEPSENQUÊTE 1985: NIS)

Beroepen Sportberoepen Andere beroepen Totaal

Sectoren
Sportactiviteiten 1790 4946 6736

978
Andere sectoren 1508 4103684 4105192
Totaal 3298 4108630 4111928

TABEL 7: PERSONEN - MET EN ZONDER SPORTBEROEP - IN DE SPORTSECTOR IN 1991
(BRON: BEROEPSENQUÊTE 1991: NIS)

Beroepen Sportberoepen Andere beroepen Totaal

Sectoren
Sportactiviteiten 2838 6372 9210

978
Andere sectoren 2040 4199202 4201242
Totaal 4878 4205574 4210452

TABEL 8: PERSONEN - MET EN ZONDER SPORTBEROEP - IN DE SPORTSECTOR IN 1998
(BRON: BEROEPSENQUÊTE 1998: NIS)

Beroepen Sportberoepen Andere beroepen Totaal

Sectoren
Sportactiviteiten 3545 10979 14524

92.6
Andere sectoren 429 4332920 4333349
Totaal 3974 4343899 4347873

In 1985, 1991 en 1998 telde de sportsector respectievelijk 6736, 9210 en 14524 personen.
Procentueel betekent dit een aandeel van de sportsector in de actieve bevolking van respectieve-
lijk 0,16%, 0,22% en 0,33%. Het is dus een kleine, maar groeiende sector.

I
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Uit de tabellen komt eveneens tot uiting dat niet alle personen met een sportberoep ook effectief
in de sportsector werken. In 1985 werkten 47,5% van de sportprofessionelen in een andere 
sector. Dit percentage daalt gestaag tot 41,8% in 1991 en tot slechts 10,8% in 1998. Dit wijst op
een toenemende graad van professionalisering in de sportsector. Een tendens die overigens ook
al in andere studies tot uiting is gekomen (Verhoeven et al. 1997).

C. Kenmerken van personen met een sportberoep
In figuren 3 tot en met 7 en tabel 9 wordt een aantal kenmerken weergegeven van personen die
sport als beroep hebben (maar niet noodzakelijk tewerkgesteld zijn in de sportsector). Het gaat
om geslacht, leeftijd, tewerkstellingsstatus (voltijds, deeltijds), professionele status (loontrekken-
de of zelfstandige) en opleidingsniveau.

FIGUUR 3: PROCENTUEEL AANDEEL VAN PERSONEN MET EEN SPORTBEROEP IN 1985,
1991 EN 1998 NAAR GESLACHT

FIGUUR 4: PROCENTUEEL AANDEEL VAN PERSONEN MET EEN SPORTBEROEP IN 1985, 1991
EN 1998 NAAR LEEFTIJD

FIGUUR 5: PROCENTUEEL AANDEEL VAN PERSONEN MET EEN SPORTBEROEP IN 1985, 1991
EN 1998 NAAR TEWERKSTELLINGSSTATUS
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FIGUUR 6: PROCENTUEEL AANDEEL VAN PERSONEN MET EEN SPORTBEROEP IN 1985, 1991
EN 1998 NAAR PROFESSIONELE STATUS

FIGUUR 7: PROCENTUEEL AANDEEL VAN PERSONEN MET EEN SPORTBEROEP IN 1985, 1991
EN 1998 NAAR OPLEIDINGSNIVEAU

Legende: LO = lager onderwijs; LMO = lager middelbaar onderwijs;

HMO = hoger middelbaar onderwijs; HO = hoger onderwijs

TABEL 9: TEWERKSTELLINGSSECTOREN VAN PERSONEN MET EEN SPORTBEROEP

NACE 1985 1991 1998

2. Chemische industrie 126 } 135*
3. Metaalsector 131
6. Hotels en restaurants 98 316
7. Transport en communicatie 126
L. Publieke overheid 112
9. Andere diensten 

(incl. sportact.) 2817 4562 3728**
Totaal 3298 4878 3975

* sectie 2 en 3 (NACE-70) = sectie D (NACE-BEL)
** voor 1998: sectie 9 (NACE-70) = sectie O + L (NACE-BEL)

Bij de interpretatie van deze gegevens moet men in herinnering houden dat het over geëxtrapo-
leerde aantallen gaat, gebaseerd op een klein aantal personen met een sportberoep uit de beroeps-
enquête. Uit tabel 2 bleek reeds dat voor 1991 het absolute aantal het hoogst was (N=33) en de
extrapolatiecoëfficiënt ook, hetgeen voor een deel de soms uitzonderlijke resultaten voor 1991 kan
verklaren.
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Uit bovenstaande gegevens blijkt onder meer dat het merendeel van de personen met een sport-
beroep mannen zijn (80%) en dat hier over de jaren heen weinig verandering wordt vastgesteld. 

De overgrote meerderheid is tussen de 25 en de 49 jaar en deze leeftijdscategorie heeft aan belang
gewonnen ten koste van de jongeren (16-24 jaar) en de ouderen (>= 50 jaar).

De meeste personen met een sportberoep werken voltijds (ongeveer 90%) en ook hier is weinig
evolutie in de tijd.

Er is een toenemend aantal met het statuut van zelfstandigen, ten koste van het aantal loontrek-
kenden. Een tendens die overigens ook in de algemene tewerkstelling wordt vastgesteld (Taks
1998b).

Het opleidingsniveau van personen met een sportberoep neemt toe. Daar waar in 1985 nog 63%
een diploma lager of lager middelbaar onderwijs had, is dit gedaald tot 32% in 1998. De hoger
opgeleiden (hoger middelbaar onderwijs en hoger onderwijs) maken thans 68% uit ten opzichte
van 38% in 1985. 

D. Kenmerken van personen tewerkgesteld in de sportsector
In de hierna volgende figuren, 8 tot en met 11, en in tabel 10, worden de kenmerken weergege-
ven van personen die tewerkgesteld zijn in de sportsector, maar daarom niet allen noodzakelijk een
sportberoep hebben.

FIGUUR 8: PROCENTUEEL AANDEEL VAN PERSONEN TEWERKGESTELD IN DE SPORTSECTOR
IN 1985, 1991 EN 1998 NAAR LEEFTIJD (BRON: BEROEPSENQUÊTE 1985 -
KLASSE 978-; 1991 –KLASSEN 978; 1998 –KLASSE 92.6)

FIGUUR 9: PROCENTUEEL AANDEEL VAN PERSONEN TEWERKGESTELD IN DE SPORTSECTOR IN
1985, 1991 EN 1998 NAAR TEWERKSTELLINGSSTATUS (BRON: BEROEPSENQUÊTE
1985 -KLASSE 978-; 1991 –KLASSEN 978; 1998 –KLASSE 92.6)
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FIGUUR 10: PROCENTUEEL AANDEEL VAN PERSONEN TEWERKGESTELD IN DE SPORTSECTOR IN
1985, 1991 EN 1998 NAAR PROFESSIONELE STATUS (BRON: BEROEPSENQUÊTE
1985 -KLASSE 978-; 1991 –KLASSEN 978; 1998 –KLASSE 92.6)

FIGUUR 11: PROCENTUEEL AANDEEL VAN PERSONEN TEWERKGESTELD IN DE SPORTSECTOR IN
1985, 1991 EN 1998 NAAR OPLEIDINGSNIVEAU (BRON: BEROEPSENQUÊTE
1985 -KLASSE 978-; 1991 –KLASSEN 978; 1998 –KLASSE 92.6)

TABEL 10: BEROEPEN VAN PERSONEN TEWERKGESTELD IN DE SPORTSECTOR IN 1991 EN 1998

Beroepen (NIS) Klasse Klasse 1991 1998
1991 1998 N % N %

Ingenieurs 2 198 2
Lesgevers 4 4 434 5 154 1
Journalisten 7 162 2
Informatici 8 101 0,7
Andere specialisten 9 204 2
Managers 10 10 140 2 783 5,4
Hoger kader (privé) 11 11 509 6 304 2,1
Hoger kader (publiek) 12 233 1,6
Bedienden (administratie) 20 20 1026 11 2426 16,7
Handel 30 & 33 30 527 6 934 6,4
Medische sector 34 180 2
Landbouw 41 178 2 370 2,5
Kinesitherapeuten 56 140 0,9
Chauffeurs 63 118 1
Arbeiders 70 & 80 70 & 80 595 6 1667 11,4
Bedienden in diensten 
voor sport en recreatie 90, 91 & 93 90 4939 54 7412 51
TOTAAL 9210 100 14524 100
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Uit bovenstaande figuren en tabel komen volgende trends tot uiting wat betreft personen tewerk-
gesteld in de sportsector:

Het merendeel van personen tewerkgesteld in de sportsector is tussen 25 en 49 jaar. Deze groep
neemt proportioneel het sterkst toe ten koste van de jongere en de oudere leeftijdsgroepen.

Voltijdse betrekkingen domineren de deeltijdse tewerkstelling. Doch het belang van deeltijdse jobs
neemt gestaag toe (van 8% in 1985 tot 22% in 1998). Een gegeven dat ook in de algemene tewerk-
stellingskarakteristieken wordt vastgesteld, maar zeer zeker kenmerkend is voor de sportsector
gezien het voor sommige sporttakken seizoensgericht karakter (b.v. skiën, watersporten, …).

Het aandeel zelfstandigen tewerkgesteld in de sportsector neemt gradueel toe van 8% in 1985 tot
25% in 1998. 

Net zoals voor personen met een sportberoep, stellen we bij de personen tewerkgesteld in de sport-
sector een stijging vast in het opleidingsniveau. Het aandeel personen met een diploma lager of
lager secundair onderwijs is gedaald ten voordele van diegenen met een diploma hoger secundair
en hoger onderwijs.

§ 2 . T R E N D S  I N  S P O R T B E R O E P E N  E N  - A C T I V I T E I T E N :  A N A LY S E  O P
B A S I S  V A N  O N D E R N E M I N G E N  ( 1 9 8 1 - 1 9 9 1 - 1 9 9 4 - 1 9 9 7 )

I. Methodologie

In de vorige paragraaf werden de kenmerken van personen met een sportberoep en van personen
tewerkgesteld in de sportsector beschreven op basis van personen. Vooral het feit dat de absolu-
te aantallen in de verschillende beroepsenquêtes nogal laag liggen wat betreft personen met een
sportberoep en personen tewerkgesteld in de sportsector, stuit op nogal wat problemen. Vandaar
dat hier geopteerd wordt om via een ander kanaal de tewerkstelling in de sport te gaan estimeren,
meer bepaald via analyse van ondernemingen. Via statistieken van het NIS wordt het aantal bedrij-
ven in de sportindustrie opgespoord en wordt de tewerkstelling die ze bieden achterhaald. De
gegevens komen uit twee verschillende bronnen, die beiden noodzakelijk zijn voor deze analyse,
met name de BTW-nummers en de RSZ-gegevens (Rijks-Sociale Zekerheid).

Alle BTW-plichtigen zijn door de wetgever verplicht om een BTW-nummer aan te vragen. Hierdoor
zijn alle bedrijven opgenomen in de statistieken van het NIS, inclusief de zelfstandigen. Het NIS
was in staat om voor 1981, 1991, 1994 en 1997 alle BTW-nummers te klasseren per gewest, per
activiteit (volgens de NACE-code) en per juridische code. Zo werd het mogelijk om het aantal
bedrijven in de sportsector (978 NACE-70; 92.6 NACE-BEL) volgens gewest te bepalen evenals de
ondernemingsstatus, namelijk privé non-profit, privé for profit en publieke sector (o.b.v. de juri-
dische code). BTW-nummers als enige bron zijn echter onvoldoende. Om een zicht te krijgen op
het aantal werknemers in de bedrijven is de ingang van de RSZ-gegevens accurater. Aan het NIS
werd daarom gevraagd om voor 1981, 1991, 1994 en 1997 de RSZ-plichtige ondernemingen te klas-
seren volgens gewest, activiteit (978 NACE-70; 92.6 NACE-BEL) en grootteklasse. Zo kan het aan-
tal werknemers en werkgevers die in de ondernemingen werken en dus de grootte van de onder-
nemingen bepaald worden. 
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De grootte van de ondernemingen wordt als volgt geoperationaliseerd:

- Zelfstandigen zonder personeel (dit zijn eenmanszaken o.b.v. BTW-nummers, aangezien deze
niet RSZ-plichtig zijn)

- 1 tot 9 werknemers (o.b.v. RSZ –gegevens)
- 10 of meer werknemers (o.b.v. RSZ –gegevens).

De operationalisering van de juridische code gebeurde als volgt (op basis van de 9 categorieën die
voorkomen in de BTW-nummers):
- Privé non-profit = VZW’s (cat. 7)

andere bedrijven, verenigingen of partnerships (geen handel, …)(cat. 9)

- Privé for-profit = eenperoonsvennootschap (cat. 0)

commanditaire vennootschap (cat. 1)

de besloten vennootschap met beperkte aanprakelijkheid (cat. 2)

naamloze vennootschap (cat. 3)

coöperatieve vennootschap (cat. 4)

holding of tijdelijke handelsorganisatie (cat. 5)

handelsorganisatie onder buitenlandse wetgeving (cat. 6)

- Publieke sector = publieke coöperaties of intercommunales (cat. 8)

De combinatie van deze twee bronnen, BTW en RSZ, levert echter een aantal methodologische knel-
punten die enige uitleg behoeven. Eerst en vooral moet duidelijk zijn dat alleen ondernemingen
met een sportactiviteit als hoofdactiviteit zijn opgenomen in klasse 978 (NACE-70) of 92.6 (NACE-
BEL). Ondernemingen met een sportactiviteit als nevenactiviteit blijven dus buiten beschouwing.

In de RSZ-gegevens zijn dubbeltellingen mogelijk wanneer bepaalde personen binnen hetzelfde
jaar in verschillende bedrijven werken. Uiteraard wordt in deze statistieken ook geen rekening
gehouden met zwartwerkers. Evenmin worden in de statistieken van de RSZ invaliden en gepen-
sioneerden opgenomen, die nochtans in de sportsector actief kunnen zijn.

Aan de hand van de BTW-nummers kan het aantal zelfstandige eenmansbedrijven en het aantal
overige bedrijven bepaald worden. Via de RSZ-gegevens kan het aantal werknemers en werkgevers
bepaald worden, doch niet het aantal eenmansbedrijven. Men zou dus veronderstellen dat het aan-
tal bedrijven gevonden aan de hand van de BTW-nummers min het aantal zelfstandige eenmans-
zaken het aantal bedrijven van de RSZ-plichtigen zou geven. Dit is echter niet het geval. Er wer-
den grote verschillen gevonden tussen beide bronnen. Er zijn drie belangrijke redenen die het
verschil kunnen verklaren. Ten eerste zijn BTW en RSZ-gegevens twee totaal onafhankelijke bron-
nen. De classificatie van ondernemingen wordt door verschillende mensen bepaald. Zo is het best
mogelijk dat een zelfde onderneming in beide bronnen in een verschillende categorie wordt onder-
gebracht. Ten tweede hoeven niet alle bedrijven RSZ te betalen (o.a. de verzekeringssector), zodat
deze niet in de statistieken worden opgenomen. Ten derde werken sommige ondernemingen alleen
met vrijwilligers, zodat die bedrijven wel een BTW-nummer hebben, maar geen RSZ-bijdrage leve-
ren. Op basis hiervan werd aangenomen dat de BTW-nummers meer betrouwbaar zijn dan de RSZ-
gegevens. Derhalve werd het aantal werknemers en het aantal grote en kleine bedrijven geësti-
meerd op basis van de BTW-gegevens.

I

27



II. Resultaten

A. Trends in de sportondernemingen in België
De evolutie van het aantal ondernemingen in de sportsector in België wordt weergegeven in figuur
12 en per gewest in figuur 13. Voor de gedetailleerde cijfers wordt verwezen naar bijlage 6.

FIGUUR 12 : EVOLUTIE VAN HET AANTAL ONDERNEMINGEN IN DE SPORTSECTOR IN
BELGIË IN 1981,1991, 1994 EN 1997

FIGUUR 13: EVOLUTIE VAN HET AANTAL ONDERNEMINGEN IN DE SPORTSECTOR PER GEWEST
IN BELGIË IN 1981,1991, 1994 EN 1997

In figuur 14 wordt de evolutie voor België weergegeven wat betreft de grootte van de bedrijven.
De gewesten vertonen een zelfde tendens (details zie bijlage 6).

FIGUUR 14: EVOLUTIE VAN HET AANTAL ONDERNEMINGEN IN DE SPORTSECTOR IN BELGIË
IN 1981,1991, 1994 EN 1997 NAARGELANG DE GROOTTE VAN DE BEDRIJVEN
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Figuur 15 schetst de evolutie van de sportbedrijven volgens hun juridisch statuut. Uit de gede-
tailleerde cijfers (zie bijlage 7) wordt duidelijk dat de publieke sector quasi niets voorstelt. Zo komt
er geen publieke onderneming voor in 1981 en slechts één in 1991 (klasse 978), drie in 1994 en
vijf in 1997 (klasse 92.61). Nogmaals wijzen wij erop dat overheidssportdiensten niet in deze sta-
tistieken zijn opgenomen (cf. supra).

FIGUUR 15: EVOLUTIE VAN HET AANTAL PRIVÉ ONDERNEMINGEN IN DE SPORTSECTOR:
NON-PROFIT EN PROFIT IN BELGIË IN 1981, 1991, 1994 EN 1997

Uit figuur 15 blijkt dat het aantal commerciële ondernemingen veel sterker is gestegen dan het
aantal non-profit ondernemingen. Daar waar in 1981 het aantal non-profit ondernemingen het
aantal commerciële ondernemingen nog overtrof, is deze tendens vanaf 1991 duidelijk omgesla-
gen. Deze ommekeer heeft zich gestaag verder gezet tot 1997 met een aandeel van 65% commer-
ciële ondernemingen ten opzichte van 35% non-profit ondernemingen in de sportsector. Deze 
tendensen lopen echter niet gelijk over de verschillende gewesten (figuur 16).

FIGUUR 16: AANDEEL NON-PROFIT EN PROFIT ORGANISATIES IN VLAANDEREN,
WALLONIË EN BRUSSEL IN 1997

B. Trends in de tewerkstelling binnen sportondernemingen in België
Analyse van de ondernemingen laat toe een estimatie te maken van het aantal tewerkgestelden 
in deze ondernemingen. Figuur 17 geeft de cijfers weer voor België. Figuur 18 zoemt in op de 
districten.
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FIGUUR 17: EVOLUTIE VAN HET AANTAL TEWERKGESTELDEN IN SPORTONDERNEMINGEN
IN BELGIË IN 1981-1991, 1994 EN 1997

FIGUUR 18: EVOLUTIE VAN HET AANTAL TEWERKGESTELDEN IN SPORTONDERNEMINGEN
PER DISTRICT IN BELGIË IN 1981-1991, 1994 EN 1997

Uit bovenstaande figuren 17 en 18 komt duidelijk tot uiting dat er zich tussen 1981 en 1991 een
duidelijke stijging heeft voorgedaan op gebied van het aantal tewerkgestelden in sportonderne-
mingen. Na 1991 zien we geen spectaculaire vooruitgang meer. Het grootste aantal tewerkgestel-
den in deze sportondernemingen vinden we terug in Vlaanderen. In 1997 is het procentueel aan-
deel voor Vlaanderen, Wallonië en Brussel respectievelijk : 57%, 28% en 15%.

Het aantal tewerkgestelden naargelang de bedrijfsgrootte wordt weergegeven in figuur 19.

FIGUUR 19: EVOLUTIE VAN HET AANTAL TEWERKGESTELDEN IN SPORTONDERNEMINGEN
IN BELGIË IN 1981, 1991, 1994 EN 1997 NAARGELANG DE GROOTTE 
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De grootste toename van het aantal werknemers wordt vastgesteld in ondernemingen met 10 of
meer tewerkgestelden. Dit is eveneens het geval wanneer de cijfers per district worden bekeken
(zie bijlage 8).

B E S LU I T

In dit hoofdstuk werd getracht de evolutie van de tewerkstelling in de sportsector in België in
kaart te brengen. Dit gebeurde op basis van analyse van verschillende statistieken van het NIS.

Aangezien de sportsector ten opzichte van andere economische sectoren echter als minder belang-
rijk wordt beschouwd, komt er nogal wat kunst en vliegwerk aan te pas om uit bestaande statis-
tieken de sportsector te isoleren. Dankzij de hulp van personen binnen het NIS is dit toch gedeel-
telijk gelukt, zij het in ruwe mate.

Twee benaderingen werden gehanteerd. Ten eerst een benadering op basis van personen (personen
met een sportberoepen en personen tewerkgesteld in de sportsector) en ten tweede een benade-
ring op basis van ondernemingen. Bovendien werd geopteerd voor een tijdstrendanalyse omdat,
omwille van methodologische knelpunten, het vaststellen van trends belangrijker is dan de inter-
pretatie van absolute cijfers.

Wat betreft de kenmerken van personen met een sportberoep (beroepssporters, trainers,…) 
die echter niet noodzakelijk allen in de sportsector actief zijn, kunnen tussen 1985 en 1998 
volgende trends vastgesteld worden:

- het aantal personen met een sportberoep is slechts lichtjes gestegen van 3298 in 1985 tot 3974
in 1998;

- het merendeel van de personen met een sportberoep zijn mannen (80%); hier wordt over de jaren
heen weinig verandering vastgesteld;

- de overgrote meerderheid is tussen de 25 en de 49 jaar en deze leeftijdscategorie heeft aan
belang gewonnen ten koste van de jongeren (16-24 jaar) en de ouderen (>= 50 jaar);

- de meeste personen met een sportberoep werken voltijds (ongeveer 90%) en ook hier is weinig
evolutie in de tijd;

- er is een toenemend aantal met het statuut van zelfstandige, ten koste van het aantal loontrek-
kenden. Een tendens die overigens ook in de algemene tewerkstelling wordt vastgesteld 
(Taks 1998b);

- het opleidingsniveau van personen met een sportberoep neemt toe. 

Personen tewerkgesteld in de sportsector (exploitatie van accommodaties en overige sportactivitei-
ten zoals organisatie en promotie van sportactiviteiten, sportclubs, …) hebben niet noodzakelijk
allen een ‘sportberoep’. Bij deze groep worden volgende trends vastgesteld:

- het aantal personen tewerkgesteld in de sportsector is meer dan verdubbeld (van 6736 in 1985
tot 14524 in 1998);

- het merendeel is tussen 25 en 49 jaar. Deze leeftijdsgroep neemt proportioneel het sterkst toe
ten koste van de jongere en de oudere leeftijdsgroepen;

I
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- voltijdse betrekkingen domineren de deeltijdse tewerkstelling. Doch het belang van deeltijdse
jobs neemt gestaag toe (van 8% in 1985 tot 22% in 1998). Een gegeven dat ook in de algeme-
ne tewerkstellingskarakteristieken wordt vastgesteld, maar zeer zeker kenmerkend is voor de
sportsector gezien het voor sommige sporttakken seizoensgericht karakter (b.v. skiën, water-
sporten, …);

- het aandeel zelfstandigen tewerkgesteld in de sportsector neemt gradueel toe van 8% in 1985
tot 25% in 1998; 

- net zoals voor personen met een sportberoep, stellen we bij de personen tewerkgesteld in de
sportsector een stijging vast in het opleidingsniveau. Het aandeel personen met een diploma
lager of lager secundair onderwijs is gedaald ten voordele van diegenen met een diploma hoger
secundair en hoger onderwijs.

Zonder zich blind te staren op de absolute cijfers, is één van de belangrijkste conclusies dat met
de jaren meer personen met een sportberoep ook effectief in de sportsector werken. In 1985 werk-
ten 47,5% van de sportprofessionelen in een andere sector. Dit percentage daalt gestaag tot 41,8%
in 1991 en tot slechts 10,8% in 1998. Dit wijst op een toenemende graad van professionalise-
ring in de sportsector. Een tendens die overigens ook al in andere studies tot uiting is gekomen.

Deze analyse stuit echter op een aantal methodologische knelpunten waarmee rekening moet
gehouden worden bij de interpretatie van de resultaten. Eerst en vooral is er het lage absolute aan-
tal personen met een sportberoep en/of personen tewerkgesteld in de sportsector in de verschil-
lende beroepsenquêtes. Verder worden alleen hoofdberoepen en hoofdactiviteiten in de statistie-
ken opgenomen. Beroepen en activiteiten in verband met lichamelijke opvoeding op school of in
verband met sportdiensten in openbare besturen komen evenmin in deze cijfers voor. Kortom, deze
cijfers zijn een eerste ruwe schatting en zijn in ieder geval een onderestimatie van de reële situ-
atie. Heel wat personen hebben sport immers niet als hoofdberoep of hebben hun hoofdactiviteit
niet in de sportsector. Het typische van sport is juist dat men het zeer vaak als ‘bijberoep’ of
‘nevenactiviteit’ beoefent. Als sport al als hoofdberoep of –activiteit wordt uitgeoefend is dit voor
een groot deel het geval voor leraren lichamelijke opvoeding in het onderwijs of voor personen
tewerkgesteld in overheidssportdiensten. Het zijn bovendien juist deze categorieën die buiten
beschouwing worden gelaten.

De trends met betrekking tot sportondernemingen, dat wil zeggen ondernemingen die in 1981
actief waren op het gebied van sportverenigingen en –instellingen, zelfstandig werkende sport-
beoefenaars en sportinstructeurs, en in 1997 actief op gebied van exploitatie van sportaccommo-
daties en overige sportactiviteiten (evenementen, clubs, beroepssporters, …), geven volgende
resultaten:

- meer dan een verdubbeling van het aantal sportondernemingen in België van 2359 in 1981 tot
5393 in 1997; de grootste stijging wordt waargenomen voor eenmanszaken en ondernemingen
van twee tot negen werknemers en in geringe mate voor grote ondernemingen met 10 of meer
werknemers;

- overheidssportdiensten buiten beschouwing gelaten, blijkt een veel sterkere stijging in de com-
merciële sportsector ten opzichte van de non-profit sector. Dit is zeer sterk het geval voor Brussel
en Vlaanderen, doch niet zozeer voor Wallonië;
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- het aantal tewerkgestelden in de sportsector is ook volgens deze analyse zeer sterk gestegen van
5384 in 1981 tot 22441 in 1997.

Onmiddellijk valt het contrast op met het aantal tewerkgestelden dat in de sportsector werd vast-
gesteld via analyse van de beroepsenquête, namelijk 14524 in 1998. Deze afwijking wordt veroor-
zaakt door een verschillende methodologische benadering, doch beide benaderingen wijzen duide-
lijk op het toenemend belang van de tewerkstelling in de sportsector.

Omdat tewerkstellingscijfers met betrekking tot overheidssportdiensten en leraren L.O. niet opge-
nomen zijn onder ‘sport’ in de statistieken van het NIS, wordt in volgende hoofdstukken getracht
om ook hierover enig idee te krijgen. Voor Vlaanderen waren hierover verschillende informatie-
bronnen beschikbaar.

I
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I N L E I D I N G

Zowel in Vlaanderen als Wallonië vinden we tewerkgestelden in de sport in de publieke, de non-
profit en de profit of commerciële sector.

De publieke sector omvat tewerkstelling op het regionaal, provinciaal of lokaal niveau. Op regio-
naal niveau zijn dit BLOSO voor Vlaanderen en ADEPS voor Wallonië. Beide organisaties staan in
voor het beleid en de promotie met betrekking tot sport, recreatie en openluchtleven op landelijk
niveau. Zowel in Vlaanderen als Wallonië zijn er provinciale sportdiensten en gemeentelijke sport-
diensten, met hun respectievelijke sportfunctionarissen.

In Vlaanderen vinden we bovendien nog VLABUS, het Vlaams Bureau voor Sportbegeleiding, een
organisatie die zich uitsluitend bezig houdt met het aanstellen en tewerkstellen van regenten en
licentiaten lichamelijke opvoeding ten behoeve van sportorganisaties. 

De non-profit sector slaat op de clubs en federaties. In België zijn er een 100-tal federaties en een
25.000 clubs (Taks et al. 1999a: 2-19) die in meer of mindere mate beroep doen op professionelen. 

De profit of commerciële sector is kwantitatief moeilijker in kaart te brengen wegens gebrek aan
accurate informatie. In een studie van Taks e.a. (1998a) wordt voor deze sector een onderscheid
gemaakt tussen commerciële sportondernemingen met eigen accommodatie, zoals: fitness centra,
maneges, golf courts, skipiste, schaatsbaan, recreatiepark, … en sportondernemingen zonder eigen
accommodatie, zoals: evenementenbureaus, outdoor-sportorganisaties, bureaus voor sportief toe-
risme, …

In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op aan aantal aspecten met betrekking tot de tewerkstel-
ling in sport in de publieke, de non-profit en de commerciële sector in Vlaanderen, omdat hierover
een aantal gegevens beschikbaar zijn. Tevens wordt de studie over de tewerkstellingsmogelijkhe-
den van laaggeschoolden in de sportsector toegelicht (Taks et al. 1998a) omdat ook hier een aan-
tal tewerkstellingskarakteristieken van de sportsector in Vlaanderen tot uiting komen. 

We poogden analoge cijfers voor Wallonië op te sporen, maar konden jammer genoeg geen onder-
zoeks- en cijfermateriaal vinden. Vandaar dat de gegevens zich beperken tot materiaal voor
Vlaanderen.

§  1 .  TEWERKSTELLING IN DE PUBLIEKE SPORTSECTOR IN VL A ANDEREN

I. Landelijke overheidssportdienst BLOSO

BLOSO is voornamelijk actief op het landelijk niveau, maar beschikt ook over provinciale inspec-
tiediensten. Daarnaast is BLOSO partner van de Vlaamse Trainersschool (VTS) samen met de fede-
raties, de universiteiten en recent ook de hogescholen. 

HOOFDSTUK II : DE TEWERKSTELLING IN DE SPORTSECTOR
IN VLAANDEREN

II



Het BLOSO jaarverslag van 1998 (BLOSO 1999) geeft een aantal tewerkstellingscijfers weer (figuur
20). Vanaf 1991 tot 1998 vertoont de evolutie van het aantal titularissen, dit zijn tewerkgestel-
den op vaste posten, een dalende trend, namelijk een vermindering van 137 titularissen over deze
zeven jaren. Op het einde van 1998 beschikte BLOSO over 472 titularissen. Dit aantal is een optel-
ling van 233 vastbenoemden met 226 contractuelen en 13 Geco’s. Tijdens het jaar 1998 nam van
april tot december het aantal titularissen met 15 eenheden af. Deze vermindering deed zich voor
binnen iedere categorie: de vastbenoemden: -7; de contractuelen: -7; de Geco’s : -1. 

Naast de 472 titularissen in 1998 deed BLOSO datzelfde jaar bijkomend beroep op 18 gesubsi-
dieerde contractuelen, tewerkgesteld in het kader van het Geco-project Jeugdsport en 19 gesub-
sidieerde contractuelen van bepaalde duur, tewerkgesteld in het kader van het Geco-project
Topsport. Binnen dit project Topsport maakte BLOSO gebruik van het gesubsidieerde banenplan
Geco om de 19 topsporters, waarvan 17 voltijds en 2 deeltijds, in dienst te nemen. Doel van dit
project is de topatleten de kans te geven maximaal te trainen voor de beste resultaten. 

FIGUUR 20: EVOLUTIE VAN HET AANTAL TITULARISSEN BIJ BLOSO VAN 1991 TOT 1998
(BRON: BLOSO 1998:58)

Tijdens het jaar 1998 werden 91 personeelsleden als seizoenspersoneel (figuur 21) en 142 jon-
geren als jobstudent (figuur 22) tewerkgesteld. Tot slot deed BLOSO ook beroep op het gesubsi-
dieerde banenplan EWE (Eerste Werkervaringscontract). Op 31/12/98 waren er bij BLOSO 7 EWE’ers
in dienst (BLOSO 1999).

FIGUUR 21: EVOLUTIE VAN HET SEIZOENSPERSONEEL BIJ BLOSO VAN 1991 TOT 1998
(BRON: BLOSO 1999: 60)
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FIGUUR 22: EVOLUTIE VAN HET AANTAL JOBSTUDENTEN BIJ BLOSO VAN 1991 TOT 1998
(BRON: BLOSO 1999: 60)

Als partnership tussen BLOSO, de sportfederaties, de Vlaamse universiteiten en recent ook de hoge-
scholen met een opleiding L.O. wordt sinds 1994 de sportkaderopleiding door de Vlaamse
Trainersschool (VTS) gerealiseerd. De vaste medewerkers van de VTS, ongeveer 20 in aantal, zijn
in het BLOSO-kader opgenomen. Maar naast dit vast personeel doet VTS op zijn beurt beroep op
heel wat occasionele medewerkers. De activeiten waar de medewerkers voor instaan zijn o.a. :
cursusverantwoordelijken, docenten en examinatoren, leden in de denkcellen e.d. 

Tabel 11 geeft het aantal VTS-cursussen weer voor de jaren 1996, 1997, 1998. Alleen in 1998 al
werden hiervoor 84 verschillende cursusverantwoordelijken ingeschakeld. Juiste cijfers omtrent het
aantal docenten en denkcelleden waren niet onmiddellijk beschikbaar (Pottie 1999).

TABEL 11: AANTAL VTS-CURSUSSEN VAN 1996 TOT EN MET 1998 (POTTIE 1999)

JAAR VTS-CURSUSSEN ERKENDE CURSUSSEN

1996 113 61
1997 91 65
1998 107 82

II. Provinciale sportdiensten

In het onderzoek naar de tewerkstellingsmogelijkheden van laaggeschoolden in de sportsector
(Taks e.a. 1998a), werden onder meer de provinciale sportdiensten doorgelicht. Hieruit kwamen
volgende tewerkstellingscijfers naar voren.

In het totaal werken 151 personen binnen de vijf provinciale sportdiensten. De meerderheid
(63.5%; N=96) werkt voltijds ten opzichte van de overblijvende 36.5% (N=55) die deeltijds in
dienst zijn (figuur 23).
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FIGUUR 23: TEWERKSTELLINGSREGIME IN DE VIJF VLAAMSE PROVINCIALE SPORTDIENSTEN
(BRON: TAKS ET AL. 1998A: 21)

Wat betreft het statuut werkt 50% (N=76) in vast dienstverband en heeft slechts 3.5% (N=5) een
tijdelijk statuut. De overblijvende 46.5% (N=70) behoort tot de categorie ‘ander statuut’ (figuur
24). Meer concreet betekent dit een tewerkstelling als occasionele medewerker via VLABUS of als
vrijwilliger binnen bepaalde werkgroepen. Wat de inhoud van de werktaken betreft kan een belang-
rijk aantal van de werknemers als een polyvalente zwembad- of sporthalmedewerker omschreven
worden.

FIGUUR 24: STATUUT IN DE VIJF VLAAMSE PROVINCIALE SPORTDIENSTEN (BRON: TAKS ET
AL. 1998A: 21)

Bijna één derde (N=46) van alle werknemers wordt via een banenplan aangesteld. De provinciale
sportdiensten doen in hoge mate beroep op Geco’s, DAC’s en een aantal andere, niet gespecifi-
ceerde, banenplannen.
Bij grote manifestaties wordt er ook beroep gedaan op vrijwilligers. Het aantal vrijwilligers wisselt
sterk naargelang de behoefte van het ogenblik. Meestal krijgen ze een kilometer- of onkostenver-
goeding.

III. Lokale sportdiensten

Het eerste decreet op de gemeentelijke sportdiensten (d.d. 7 december 1976) heeft ongetwijfeld
bijgedragen tot een verhoogde tewerkstelling binnen de gemeentelijke sportdiensten. Via dit
decreet konden gemeenten een erkenning aanvragen van hun sportdiensten en werden zij gesub-
sidieerd voor de aanstelling van (een) sportfunctionaris(sen). In maart 1995 werd dit decreet
gewijzigd en werd de rechtstreekse loonsubsidie afgeschaft. In het nieuwe decreet wordt meer
nadruk gelegd op de sportpromotionele activiteiten van de gemeenten. Daarenboven wordt in het
decreet van 1995 ook gestipuleerd dat enkel nog regenten en licentiaten lichamelijke opvoeding
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(afhankelijk van de grootte van de gemeente) met een diploma sportfunctionaris (of daarmee
gelijk gesteld), in aanmerking komen indien een gemeente erkend wenst te worden. Dus geen
directe loonsubsidie meer, maar wel een blijvende ondersteuning van de sportdiensten en een
strengere regelgeving wat betreft de scholing van de sportfunctionarissen.

In een recente publicatie van het Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer (Lambrechts 1999: 37-39)
wordt de tewerkstelling binnen de gemeentelijke sportdiensten in Vlaanderen thans geschat op een
3017 personen (zie tabel 12). 

Een functie als toezichter is het meest vertegenwoordigd binnen de gemeentelijke sportdiensten.
Een ruime taakomschrijving (hoofdbadmeester, zwembadmeester, redder, toezichter sporthal) is
hier waarschijnlijk de oorzaak. Verder interpreteren we deze resultaten met de wetenschap dat van
de 308 vermelde gemeenten in Vlaanderen er een 50-tal gemeenten niet over een gemeentelijke
sportdienst beschikken, meer concreet betekent dit één op zes gemeenten.

TABEL 12: TEWERKSTELLING IN DE GEMEENTELIJKE SPORTDIENSTEN VOLGENS FUNCTIE
PER PROVINCIE (BRON: LAMBRECHTS 1999: 37)

Dir. SF. SPr. San. Sbeh. Adm. Tech. Toez. Sch. Kas. Totaal

Antwerpen 4 57 6 8 29 60 80 259 211 31.5 745.5
Limburg 41 23 9.5 10.6 51.5 28 225 71 10 469.6
Oost-Vlaanderen 2 54 38 15 17 27 71 242 232 30 728
Vlaams-Brabant 28 6 7 17 34 46 154 128 41 461
West-Vlaanderen 65 26 17 20 60 34 229 132 31 614
Totaal 6 245 99 56.5 93.6 32.5 259 1109 774 143.5 3017

Afkortingen:
Dir. = Directeur; SF. = Sportfunctionaris-diensthoofd, afdelingshoofd sport; SPr. = Sportpromotor (in sommige gemeen-
ten = animator); San. = Sportanimator; Sbeh. = Sportbeheerder; Adm. = Bediende of werkzaam in de gemeentelijke
administratie; Tech. = Technieker (soms opgegeven als onderhoudsman);
Toez. = Hoofdbadmeester, zwembadmeester, redder, toezichter sporthal; Sch. = Schoonmaak, onderhoud;
Kas. = Kassierster

Binnen het onderzoek van Taks et al. (1998a) werden zeven gemeentelijke sportdiensten bevraagd.
In het totaal werden 323 tewerkgestelden geteld. Naargelang de grootte van de gemeenten varieer-
de dit aantal tussen 0 en 180 personen per sportdienst.

De grote meerderheid (N=271) werkte voltijds (zie figuur 25) en/of met een vast contract (zie
figuur 26) (N=250). Zestien procent (N=52) werkte deeltijds en 5,2% beschikte over een tijdelijk
contract. De overige 17.3% (N=56) die tot een ‘ander’ statuut behoren betroffen de losse mede-
werkers bij evenementen, jobstudenten en studenten lichamelijke opvoeding voor het geven van
sportkampen en lessenreeksen (Taks et al. 1998).
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FIGUUR 25: TEWERKSTELLINGSREGIME IN DE ZEVEN ONDERZOCHTE GEMEENTELIJKE
SPORTDIENSTEN (BRON: TAKS ET AL 1998A: 24) 

FIGUUR 26: STATUUT IN DE ZEVEN ONDERZOCHTE GEMEENTELIJKE SPORTDIENSTEN 
(BRON: TAKS ET AL. 1998A: 24) 

§ 2. TEWERKSTELLING IN DE NON-PROFIT SPORTSECTOR IN VLAANDEREN

I. Sportclubs en -federaties

A. Vrijwilligers versus professionelen
Over de tewerkstelling binnen sportclubs en –federaties zijn geen accurate cijfers beschikbaar. Veel
van deze organisaties drijven echter op de benevole inzet van talrijke vrijwilligers (Verhoeven et
al. 1997, 1999). In Vlaanderen wordt het aantal vrijwilligers binnen deze sector geraamd op een
180.000 personen die zowel actief zijn op het bestuursniveau als in het sporttechnisch kader. Clubs
en federaties waar vrijwilligers én professionelen samen actief zijn hebben met specifieke proble-
men te kampen. Deze conflicten doen zich in hogere mate voor binnen een gemengd engagement
ten opzichte van de volledig vrijwillige of professionele structuur. Men stelt vast dat de vrijwilli-
gers die zich reeds jaren maximaal en zonder vergoeding inzetten voor hun club of federatie de
komst van professionelen en aldus betaalde medewerkers niet altijd in dank afnemen (Taks et al.
1998c; Verhoeven et al., 1999). Daarnaast is ook het tijdstip waarop de professionelen en de vrij-
willigers zich actief inzetten voor de club/federatie verschillend. Professionelen werken overdag,
vrijwilligers ’s avonds en in het weekend. Dit gegeven kan leiden tot een gebrek aan communica-
tie tussen beide partijen (Verhoeven et al., 1999).
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B. Bestuursleden
In een vergelijkende studie tussen de jaren 1974 en 1990 van De Knop et al. (1991) werden de
bestuursleden die actief zijn binnen sportclubs naar leeftijd en geslacht onderzocht. Merk op dat
er binnen de wereld van de clubs niet over ‘tewerkgestelden’ maar over ‘actieven’ binnen de clubs
gesproken wordt. Immers, zoals reeds vermeld leven en overleven clubs hoofdzakelijk op de ener-
gie van een groot aantal vrijwilligers.

Eerst en vooral wordt er een algemene vergrijzing van de bestuursleden vastgesteld (zie figuur 27).
Deze toename van oudere bestuursleden is volgens De Knop et al. (1991) een logisch gevolg van
de algemene vergrijzing bij de bevolking. Ook de daling van de pensioengerechtigde leeftijd tus-
sen 1974 en 1990 is een verklaring voor de toename in de categorie van 55 tot 64 jaar doorheen
deze jaren, namelijk 11.7% (N=3443) in ’74 ten opzichte van 18.3% (N=358) in 1990.

FIGUUR 27: PROCENTUEEL AANDEEL BESTUURSLEDEN IN 1974 EN 1990 NAAR LEEFTIJD
(BRON: DE KNOP ET AL. 1991: 135)

Binnen het korps van bestuursleden is het aantal vrouwelijke bestuursleden sterk in de minder-
heid. Dit stelt men vast in 1974 én in 1990 (zie figuur 28). 

FIGUUR 28: PROCENTUEEL AANDEEL BESTUURSLEDEN IN 1974 EN 1990 NAAR GESLACHT
(BRON: DE KNOP ET AL. 1991: 136)

In de leeftijdscategorie onder de 24 jaar is in 1974 het aantal vrouwen ten opzichte van het totaal
aantal bestuursleden per leeftijdscategorie opvallend groot, met een sterke terugval in de daarop
volgende leeftijdscategorie (25-34 jaar). In 1990 ziet men deze achteruitgang ook, al is deze dan
wel geleidelijker. De achteruitgang van het aantal vrouwelijke bestuursleden binnen de leeftijds-
categorie onder de 24 jaar is volgens de Knop et al. (1991) te verklaren door het feit dat meisjes
steeds langer blijven studeren. 
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De rekrutering van actieven binnen de sportclubs verloopt voor 73.3% via de eigen club. Daarna
komt, maar veel minder belangrijk, rekruteringen via kennissen, namelijk voor 10.5%. Binnen het
totaal van 35 clubs die ondervraagd werden in de studie van Taks et al. (1998a) plaatste slechts
één club een advertentie en werd er tweemaal via het PWA (Plaatselijk Werkgelegenheids-
Agentschap) gewerkt.

Wat betreft de vergoeding van de bestuursleden krijgt 92.2% van het totaal aantal bestuursleden
geen enkele vorm van vergoeding. Een onkostenvergoeding en uurvergoeding wordt aan respectie-
velijk 7.2% en 0.6% uitbetaald. Kortom, de non-profit sector blijft in hoofdzaak beroep doen op
een korps van vrijwilligers die vaak nog zelf voor de gemaakte kosten instaan (De Knop et al. 1991). 

C. Sporttechnisch kader
Het jaar 1974 en 1990 vertonen een quasi gelijk percentage aan clubs dat niet over sporttechni-
sche begeleiders beschikt, respectievelijk 27.4% (N=1467) en 28.3% (N=96). In 1974 stelde men
reeds dat het hierbij gaat over recreatiesportverenigingen waar niet noodzakelijk begeleiding 
vereist is, bijvoorbeeld wandelclubs (De Knop et al. 1991).

De kwantiteit van sporttechnische begeleiders binnen een club is afhankelijk van enerzijds de
graad van competitie en anderzijds het aantal leden binnen de club. Zo stellen de Knop et al.
(1991) dat sterk competitiegerichte clubs, ter bevordering van goede wedstrijdresultaten, de voor-
keur geven aan een werking met kleine groepjes. Daarnaast laten de clubs met een recreatief karak-
ter en een sporadische deelname aan wedstrijden ook een hoog aantal sporttechnische begeleiders
tellen. Een groot ledenaantal binnen dit type van clubs is hier waarschijnlijk de reden van (Knop
et al. 1991).

Het grootste aantal sporttechnische begeleiders bevindt zich binnen de leeftijdscategorie van 25
tot 54 jaar (zie figuur 29). Eenzelfde trend doet zich voor in de beide jaren, 1974 en 1990. 
Meer in detail bekeken vonden De Knop et al. (1991) de grootste groep sporttechnische begelei-
ders binnen de leeftijdscategorie van 25 tot 34 jaar. 

Hoewel de categorie 55+ over een behoorlijk aantal sporttechnische begeleiders beschikt is 
deze groep toch kleiner dan het aantal bestuursleden van gelijke leeftijd. Dit resultaat staat dan
in contrast met het feit dat deze groep van sporttechnische begeleiders zeer gevraagd en gegeerd
wordt door clubleden op leeftijd. Zoals De Knop et al. (1991) tot slot stelt : “Conform met de 
vergrijzing van de populatie zal in de toekomst het aantal (brug)gepensioneerde sportmonitors
zeker nog toenemen”.

FIGUUR 29: PROCENTUEEL AANDEEL SPORTTECHNISCHE BEGELEIDERS IN 1974 EN 1990
NAAR LEEFTIJD (BRON: DE KNOP ET AL. 1991:138)
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Tegenover het kleine percentage aan vrouwen binnen het bestuur (18%; N=313) staat een bedui-
dend hoger percentage van vrouwelijke sporttechnische begeleiders (figuur 30). Opvallend is ook
de stijging van 11.8% aan vrouwen ten opzichte van het totaal aantal sportmonitoren tussen het
jaar 1974 (17.8%) en 1990 (29.6%). 

FIGUUR 30: PROCENTUEEL AANDEEL SPORTTECHNISCHE BEGELEIDERS IN 1974 EN 1990
NAAR GESLACHT (BRON: DE KNOP ET AL. 1991: 139)

Een belangrijk aandeel van de sporttechnische begeleiders beschikt over een hoger niet-universitair
of universitair diploma (zie figuur 31). Het minst vertegenwoordigd zijn de houders van een beroeps-
diploma. Meer in detail bekeken vonden De Knop et al. (1991) dat het opleidingsniveau van de sport-
technische begeleider in zeker mate afhankelijk is van het type club waar hij/zij actief is. Zo zou de
graad van geschooldheid stijgen wanneer de graad van wedstrijdgerichtheid van een club daalt. Deze
trend kan mogelijk verklaard worden door de sociale gelaagdheid van de beoefende sporten (Taks,
Renson, Vanreusel 1991). 

FIGUUR 31: PROCENTUEEL AANDEEL SPORTTECHNISCHE BEGELEIDERS IN 1990 NAAR
OPLEIDINGSNIVEAU (BRON: DE KNOP ET AL.1991: 84)

Afkortingen:

LO = Lager onderwijs en de vierde graad; BSO = Beroepsonderwijs; LMO = Lager middelbaar onderwijs. Omvat ook het
lager secundair technisch onderwijs en de lagere normaalschool; HMO = Hoger middelbaar onderwijs. Omvat ook het
hoger secundair technisch onderwijs; HOBU = Hoger niet-universitair onderwijs en regentaat; UNIV = Universitair
onderwijs; ONB = Diploma niet gekend of onbeantwoord tijdens het onderzoek.

Het percentage aan sportbegeleiders zonder sporttechnisch diploma is in 1974 maar ook in 1990
zeer hoog, respectievelijk 40.0% en 32.6% (figuur 32). Wat betreft het percentage van begeleiders
die in het bezit zijn van een sportspecifiek brevet scoort het jaar 1990 zelfs lager dan het 
jaar 1974. 
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Positief echter is het feit dat het aantal begeleiders met een sportopleiding, regentaat of licenti-
aat lichamelijke opvoeding, wél toenam doorheen de jaren. Merken we op dat de toename binnen
de groep van licentiaten slechts 2.4% bedraagt ten opzichte van een toename van 9.6% bij de
regenten. De Knop et al (1991) geeft hiervoor drie mogelijke redenen: a) jaarlijks studeren meer
regenten dan licentiaten af, b) licentiaten stellen hogere financiële eisen, c) met een hoger diplo-
ma vind je sneller een plaats op de arbeidsmarkt waardoor er minder tijd overblijft om zich bin-
nen een club te engageren.

FIGUUR 32: PROCENTUEEL AANDEEL SPORTTECHNISCHE BEGELEIDERS IN 1974 EN 1990
NAAR SPORTTECHNISCH DIPLOMA (BRON: DE KNOP ET AL. 1991: 142)

Afkortingen:
Geen Dipl. = Geen diploma; Brev. –2jr = Brevet van minder dan 2 jaar opleiding (redder, initiator e.d.);
Brev. +2jr = Brevet van minstens 2 jaar opleiding (trainer B, trainer A, toptrainer);
Reg.L.O. = Regent Lichamelijke Opvoeding; Lic.L.O. = Licentiaat Lichamelijke Opvoeding.

Aan 63.9% van het aantal sporttechnische begeleiders in het jaar 1990 wordt een of andere vorm
van vergoeding uitbetaald (zie figuur 33). Meer in detail bekeken vonden De Knop et al. (1991)
dat dit percentage een som is van drie soorten vergoedingen: a) de meest gebruikte vorm van uit-
betaling is de onkostenvergoeding (32.3%), b) opvolgend krijgt 30.5% een uurvergoeding, c) voor
slechts 1.1% spreekt men over een vast dienstverband. 

Omdat de definiëring van ‘bezoldiging’ en ‘niet bezoldiging’ verschillend was tijdens het jaar 1974
en 1990 zijn beide resultaten niet voor een vergelijking vatbaar en moet de interpretatie van het
jaar 1974 met enige voorzichtigheid gebeuren.

FIGUUR 33: PROCENTUEEL AANDEEL VAN SPORTTECHNISCHE BEGELEIDERS IN 1974 EN
1990 NAAR BEZOLDIGING (BRON: DE KNOP ET AL. 1991: 140)
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Verhoeven et al. (1997) bestudeerden de graad van professionalisering in sportclubs en federaties
en kwam tot volgende bevindingen. Zowel binnen het aantal ondervraagde federaties (N=24) als
clubs (N=62) behoort een belangrijk aantal tot het ‘Kitchen Table’ – archetype. Dit laatste staat
voor een ‘vrijwillige’ en ‘eenvoudige’ structuur met een aanwezigheid van een zeer klein aantal pro-
fessionelen. Slechts sporadisch treft men een federatie en club met een professionele en bureau-
cratische structuur. De resultaten uit het onderzoek van Verhoeven et al. (1997) tonen een ver-
band tussen de graad van professionaliteit van een club en het aantal professionelen welke binnen
de club actief zijn, namelijk hoe hoger de professionaliteit hoe meer professionelen actief zijn. 

Toen in 1977 het decreet omtrent de erkenning en subsidiëring van sportfederaties van kracht ging
betekende dit ook een begin in de evolutie naar meer professionele sportorganisaties. In 1995
werd er over 90 sportfederaties 241 gesubsidieerd personeel geteld (Verhoeven et al. 1997). Op 13
april 1999 werd een nieuw decreet met betrekking tot sportfederaties gepubliceerd. Meer dan in
het vorige decreet ligt de nadruk thans op kwaliteit, die onder meer gegarandeerd moet worden
door de tewerkstelling van sporttechnisch geschoold personeel. 

II. VLABUS

Op het niveau van non-profit organisaties kennen we in Vlaanderen ook nog VLABUS VZW (Vlaams
Bureau voor Sportbeleiding). VLABUS fungeert als een brug tussen de groeiende nood aan gekwa-
lificeerde personen voor sportbegeleiding in de sportwereld enerzijds en de werkzoekende regen-
ten en licentiaten anderzijds (Praktijkgids Sportmanagement 1996: Sor.1 - 2). 

In 1986 startte VLABUS met 36 personeelsleden in het Derde Arbeidscircuit (DAC) (VLABUS 1997).
Dit betekende dat de personeelsleden minimum 12 maanden een werkloosheidsuitkering ontvingen
en dat zij nu een betrekking aangaan in de niet-commerciële sector. De reden waarom VLABUS dit
aantal mensen in dienst kon nemen was het feit dat onder dit statuut de loonkosten door de VDAB
betaald werden. Elke provinciale afdeling mocht twee licentiaten L.O., vier regenten L.O. en een
opsteller in dienst nemen. Eén licentiaat L.O. kreeg de taak het geheel op Vlaams niveau te coör-
dineren. 

Vanaf de start tot vandaag de dag krijgt VLABUS steeds meer vragen naar sportbegeleiders en ani-
matoren. In het jaar 1996 werden 70.000 lesuren door VLABUS-lesgevers gegeven. 

Figuur 34 toont dat dit ongeveer vijf maal zoveel is dan in 1986. 

FIGUUR 34: EVOLUTIE VAN HET AANTAL LESUREN GEGEVEN DOOR VLABUS-LESGEVERS
VAN 1986 TOT 1996 (BRON: VLABUS 1997: 10)
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Deze enorme toename aan lesuren per jaar en het verlies van steun door de overheid in 1989 waar-
door een uitbreiding van het DAC-team niet meer mogelijk was, zorgde ervoor dat VLABUS zelf
steeds meer contractueel personeel ging aanwerven (zie figuren 35 en 36). Bij deze vorm van
tewerkstelling werd een contract afgesloten van een bepaalde duur en een welbepaalde opdracht.
In 1996 werd naast het basisteam van 48 personen nog een 700-tal werknemers op contractuele
basis en volledig op kosten van VLABUS ingeschakeld (VLABUS 1997). 

FIGUUR 35: PROCENTUEEL AANDEEL VAN PERSONEELSLEDEN NAAR CONTRACTTYPE IN
1987 (BRON: VLABUS 1997: 13)

Afkortingen:

DAC = Derde Arbeidscircuit; BTK = Bijzonder Tijdelijk Kader; prov.vzw = provinciale vzw

FIGUUR 36: PROCENTUEEL AANDEEL VAN PERSONEELSLEDEN NAAR CONTRACTTYPE IN
1996 (BRON: VLABUS 1997: 13)

Wat steeds moeilijk blijft is het vinden van lesgevers voor losse opdrachten. Dit probleem stelt zich
hoofdzakelijk tijdens de schoolvakanties wanneer veel sportmonitoren nodig zijn voor het bege-
leiden van kinderkampen. De strenge werkloosheidsreglementering, de enorme administratieve
rompslomp en de zware concurrentie met de ‘zwarte sector’ zijn hiervan mede een oorzaak. VLA-
BUS tracht dit probleem op te lossen door verschillende uurtjes aaneen te rijgen tot een deeltijd-
se of voltijdse job.

Om de continuïteit voor de klanten te kunnen garanderen vermeldt VLABUS (1997) in haar ont-
werp van beleidsnota 1997-2001 de vaste kern met vijf extra regenten per afdeling te willen uit-
breiden. Maar financiële middelen schieten tekort zodat enkel de steun van de overheid een oplos-
sing kan bieden.
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De aard van de vragen die men aan VLABUS stelt zijn veranderd doorheen de jaren. Allereerst stond
VLABUS hoofdzakelijk in voor het verhuren van een lesgever voor diverse sporten. Later kwam ook
de vraag naar meer specifieke taken zoals redder in het zwembad en zelfs naar personen die voor
de organisatie van een sportactiviteit konden instaan. Vandaag zijn er organisaties die VLABUS
vragen om hun eigen lesgevers via VLABUS legaal tewerk te stellen. Top vijf van de sportdiscipli-
nes waar VLABUS de meeste aanvragen voor krijgt zijn in graad van belangrijkheid: omnisport;
watersporten; conditie; gymnastiek en organisatie van sportieve activiteiten. Sinds de oprichting
van VLABUS behoren de eerste vier activiteiten onveranderd tot de meest populaire activiteiten.

In de eerste plaats doen de gemeentebesturen (42%) beroep op VLABUS. Vervolgens de provincia-
le VZW’s (22%). Dit zijn provinciale sportdiensten gestructureerd als een VZW. Met een forse daling
in percentage volgen op de derde plaats de scholen (9%) (zie figuur 37). 

FIGUUR 37: PROCENTUEEL AANDEEL VAN LESUREN GEGEVEN DOOR VLABUS-LESGEVERS
PER DOELGROEP IN 1996 (BRON: VLABUS 1997: 34)

Afkortingen:
Gem.best. = gemeentebesturen; prov.vzw = provinciale vzw; sportcl. = sportclubs; soc-cult. = socio-culturele vereni-
gingen; prov.best. = provinciale besturen; SVS = Stichting Vlaamse Schoolsport

Momenteel betaalt de niet-openbare sector 700 Bef per uur. Ook de openbare besturen betalen dit
bedrag maar moeten daar bovenop de verplaatsingskosten vergoeden. BLOSO is een uitzondering
en betaalt 750 Bef per uur, alles inbegrepen. Door het grote succes van VLABUS kon in het jaar
1996 een omzet van bijna 50 miljoen Bef gerealiseerd worden (VLABUS 1997).

De loonkost per uur van een regent lichamelijke opvoeding bedraagt 1.500 Bef zonder rekening te
houden met de werkingskosten, bijscholingen, kosten voor administratief personeel, e.a.

§  3 .  TEWERKSTELLING IN DE COMMERCIËLE SPORTSECTOR IN VLAANDEREN

Exacte gegevens over tewerkstelling in deze sportsector zijn, net zoals voor de non-profit sector,
evenmin voorhanden. In het onderzoek naar de tewerkstellingsmogelijkheden van laaggeschoolde,
langdurig werklozen in de sportsector (Taks et al. 1998a), kwamen voor deze sector volgende ken-
merken tot uiting. Voor de categorie ‘commerciële sportsector met eigen accommodatie’ werden 
15 ondernemingen gecontacteerd: 5 fitness centra, 3 maneges, 2 golf courts, één ijsbaan, één 
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skipiste en één recreatiedomein met een subtropisch zwembad, restaurant, vakantiehuizen en een
sportief animatieprogramma, één recreatiedomein met avontuurlijk karakter en één openlucht-
organisatie. In het totaal werkten 779 personen in deze ondernemingen. Tweeëndertig procent
(N=249) had een laag opleidingsniveau (beschikt maximum over een diploma lager secundair
onderwijs), 68 % (N=530) had minimum het diploma van het hoger secundair onderwijs maar kon
ook een afgestudeerde aan de hogeschool of universiteit zijn. 23.1% (N=180) werkte voltijds,
53.3% (N=415) deeltijds en 23.6% (N=184) was zelfstandige of vrijwilliger.

In de categorie ‘commerciële sportondernemingen zonder eigen accommodatie’ werden slechts vijf
bedrijven doorgelicht (2 evenementenbureaus, 1 buitensportorganisatie, 1 evenementen- en reis-
bureau en 1 buitensportorganisatie met als specialisatie: communicatietrainingen voor bedrijven).
In het totaal werkten hier maar 15 personen, waarvan slechts één een laag opleidingsniveau had.
Negen personen werkten voltijds, drie personen deeltijds en drie personen waren zelfstandigen of
vrijwilligers.

§ 4. TEWERKSTELLING VAN LAAGGESCHOOLDEN BINNEN DE SPORTSECTOR

In het kader van een kwalitatief onderzoek naar de mogelijke taken en/of jobs voor laaggeschool-
de en/of langdurige werklozen binnen de sportsector in Vlaanderen werden volgende centra en
organisaties bevraagd (Taks et al. 1998a):

• Overheidsstructuren: Bloso-centra (21), Bloso-inspectiediensten (5), Bloso-VTS (1),
Provinciale sportdiensten (5), Gemeentelijke sportdiensten (7),
Buurtsport (4)

• Non-Profit organisaties: Sportfederaties (9), Sportclubs (35)

• Commerciële centra: met eigen accommodatie (15), zonder eigen accommodatie (5)

• Scholen open voor de sport (5)

Van het totaal aantal tewerkgestelden binnen deze diverse organisaties (N=4427) behoort 23%
(N=1014) tot de laaggeschoolden (personen met een diploma dat minder of gelijk is aan het lager
secundair onderwijs). In hoofdzaak zijn er twee grote domeinen in de sportsector waar laagge-
schoolden kunnen ingeschakeld worden:

- Taken in verband met sportaccommodaties zoals polyvalente medewerkers, onderhoudspersoneel,
klusjesman, hulp in de horeca, administratie, zaalwachters en terreinverzorgers.

- Taken in verband met sportmanifestaties en evenementen zoals het wassen van kleding, het
poetsen, de administratie en dergelijke.

De type organisaties met zeer veel laaggeschoolden, dit wil zeggen meer dan 50% van het totaal
aantal tewerkgestelden binnen deze organisatie, zijn: 

• Bloso-sportcentra: Laaggeschoolden kunnen terecht in het onderhoud (in ruime zin) van de
sportinfrastructuur. Hierbij merkt men echter op dat het aantal centra drastisch zal verminde-
ren. Wellicht zal een aantal van deze centra overgelaten worden, wat bijgevolg niet meteen
een bedreiging hoeft te zijn voor de tewerkstelling van de laaggeschoolden.
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• Provinciale en gemeentelijke sportdiensten: ook hier kan men mensen gebruiken voor het onder-
houd van provinciale of gemeentelijke sportaccommodatie. Verder zijn ook de polyvalente
medewerkers, zaalwachters, mobiele teams belangrijke functies.

• Clubs en commerciële centra met eigen accommodatie: hebben een zeer gevarieerd takenpak-
ket. Het gaat vaak om beperkte uren, voornamelijk ’s avonds en in het weekend.

• Scholen: toezichters, zaalwachters en onderhoudspersoneel kunnen ingezet worden.

Het feit dat een sportorganisatie over een eigen accommodatie beschikt lijkt een belangrijke fac-
tor te zijn voor het al dan niet in dienst hebben van laaggeschoolden. 

Rijst echter de vraag waarom men niet tot een invulling van deze bijkomende taken overgaat.
Volgende hinderpalen werden genoteerd:

• Eerst en vooral is er de financiële drempel. Arbeid is, vooral binnen de clubs, te duur geworden.
Daarentegen hebben officiële instanties, die afhangen van een lokale, provinciale of Vlaamse
overheid, wel personeelsmiddelen ter beschikking. Loonsubsidies en banenplannen, aangepast
aan de sportsector kunnen hier een oplossing bieden. Voor sporadische taken lijkt het PWA
(Plaatselijk Werkgelegenheids Agentschap) een goede instantie. Voor deeltijdse of voltijdse jobs
kunnen Smetbanen, Wep-plusbanen,…een oplossing bieden. Een andere oplossing is het werken
met een gratis dienstverlening met laaggeschoolde langdurige werklozen vanuit de gemeentelij-
ke sportdienst naar clubs. Dit initiatief dient zich vervolgens niet te beperken tot laaggeschool-
den maar kan opengetrokken worden naar personen met een sportopleiding. Hierdoor worden
clubs financieel ontlast maar beschikken zij niet over eigen werkkrachten. Dit systeem van mobie-
le ploegen in dienst van de gemeente is vooral interessant voor speciale evenementen. Verdeling
en opvolging van uurroosters naar de verschillende clubs vereist het nodige puzzelwerk.

• Verder blijkt dat de sportwereld vooral naar hoger geschoolde mensen vraagt, maar deze zijn vaak
te duur. Toch zijn er meerdere taken die door laaggeschoolden kunnen ingevuld worden maar dit
vraagt een professionele begeleiding door personen die gewoon zijn om deze groepen te bege-
leiden.

• Een gebrek aan informatie omtrent gesubsidieerde banenplannen is evenzeer een hinderpaal. Een
betere arbeidsbemiddeling en informatiedoorstroming zouden sportorganisaties ervan kunnen
overtuigen mensen tegen een lagere arbeidskost tewerk te stellen.

Ook vanuit de hoek van de laaggeschoolden zelf kunnen enkele hinderpalen genoteerd worden.

Omdat laaggeschoolden vaak niet vertrouwd zijn met de sportsector, kan men een hoge drempel-
vrees verwachten. Daarentegen wordt een functie binnen de gemeentelijke en provinciale diensten
als een vorm van status bekeken waardoor deze beide sportdiensten al sneller een laaggeschoolde
tot een tewerkstelling kunnen motiveren (Mariën 1998). 

Zoals reeds eerder beschreven (zie VLABUS) zijn korte opdrachten met wisselende uren eigen aan
een tewerkstelling binnen de sportsector. Voor laaggeschoolden die ook een werkloosheidsuitke-
ring ontvangen betekent werken vaak een lager inkomen dan leven van het bestaansminimum. 

Het takenpakket waarvoor de laaggeschoolden kunnen ingezet worden zijn in graad van belang-
rijkheid:

- Polyvalente werker (een combinatie van poetsen, klusjes, terreinverzorging, kassa of redder)

- Poetsen

II

49



- Klusjes

- Hulp in de horeca

- Administratie

- Zaalwachter

- Terreinverzorger.

Naast deze reeds ingenomen taken gaf de sportsector tijdens dit onderzoek duidelijk het signaal
meer mensen in dienst te willen nemen. De taken die zij nog konden aanbieden zijn analoog met
het bovenstaande lijstje.

Wanneer een sportorganisatie een laaggeschoold persoon in dienst wil nemen, worden volgende
voorwaarden vooropgesteld:

- goede arbeidsattitude

- motivatie 

- een begeleidingsplan dat de meeste van de clubs zelf zouden organiseren

- minimumvaardigheden in graad van belangrijkheid zijn: sociale vaardigheid, hygiënisch voorko-
men, voldoen aan profielen, technische vaardigheid, intellectuele basiscompetenties, taalvaar-
digheid, flexibiliteit en zelfstandigheid.

Binnen alle ondervraagde sportorganisaties werd, op basis van de huidige situatie, naar toekomst-
mogelijkheden omtrent het al dan niet in dienst nemen van laaggeschoolden gevraagd. De ant-
woorden luidden als volgt:

- 46%: zei geen mogelijkheden te hebben

- 25%: zei wel mogelijkheden te zien

- 20%: gaf een genuanceerd antwoord: mogelijk, onder bepaalde voorwaarden zoals financiële steun

- 9%: gaf op deze vraag geen antwoord.

Zesendertig organisaties, waarvan 17 clubs, zouden mits financiële armslag tot een effectieve
tewerkstelling van laaggeschoolden overgaan. Wel degelijk, hoofdzakelijk binnen de clubs, is vol-
doende potentieel aanwezig. Kortom, een potentieel bestaat, maar hoe kan men dit concretiseren?
Mogelijke denkpistes waren PWA, VDAB, VLABUS, …

Reeds eerder werd over het belang van opleiding gesproken. Clubs gaven dit aspect aan als één
van de voorwaarden om laaggeschoolden in dienst te nemen. Zo ook spraken alle bevraagde orga-
nisaties die instaan voor de bevordering van tewerkstelling voor laaggeschoolde langdurige werk-
lozen over het belang van opleidingen. Zij doelen hierbij op het belang van twee vaardigheden:
sociale en technische. Deze taken zouden door reeds bestaande opleidingen bij de VDAB, PWA en
andere bevoegde instanties ingevuld kunnen worden. 

Een gerichte opleiding voor de sportsector werd overwogen en gaf het volgende resultaat:

- algemeen: organisatie van de sport

- specifiek per sector, b.v. organisatie van de sport bij sportclubs

- per sport: b.v. organisatie bij volleybal.
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Een bijkomende bedenking was echter of de specifieke vraag naar polyvalente werkkrachten wel
door laaggeschoolde langdurige werklozen ingevuld kan worden.

Uit het onderzoek bleek dat werken met laaggeschoolde langdurige werklozen gelijk staat aan het
instaan voor een constante begeleiding: vóór, tijdens en eventueel na de tewerkstelling. Hierdoor
werd een begeleiding door specialisten te velde als het meest opportuun geacht.

Diverse banenplannen gaven blijk van elk hun voor- en nadelen. Er kon niet gesteld worden dat
het ene banenplan meer voor- of nadelen biedt voor de sportsector dan het andere.

Omwille van het feit dat tewerkstelling binnen de sportsector vaak gepaard gaat met zeer wisse-
lende uren- en dagenpakketten voor de werknemer leken PWA en VLABUS hiervoor het meest
geschikt. 

Kort samengevat werden volgende voor- en nadelen neergeschreven:

1. PWA (Plaatselijk Werkgelegenheids Agentschap):

Voordeel :
- een vestiging in ieder gemeente,
- uitzendbureau dat ook opdrachten met zeer beperkte duur aanvaardt,
- regeling met weinig administratieve ‘rompslomp’,
- staat als instantie dicht bij de werklozen.

Nadeel :
- de laaggeschoolde langdurige werkloze blijft het statuut van werkloze behouden en dit motiveert

niet,
- beperkingen volgens ‘type’ vrager van PWA-arbeid,
- beperkingen qua taken die de laaggeschoolde langdurige werkloze mag uitvoeren,
- een aanvraag die afwijkt van het klassiek toelaatbare wordt zeer moeilijk toegestaan. 

Met het oog op het nut van het PWA voor de sportsector lijkt een verruiming in haar toeganke-
lijkheid een startpunt. Dit zowel wat betreft het ‘type’ aanvrager als het ‘type’ arbeid dat gevraagd
wordt. Duidelijke algemene bepalingen kunnen neergeschreven worden zodat de drie betrokken
partijen (de vrager vanuit de sportsector, de laaggeschoolde langdurige werklozen en het PWA)
weet hebben van de mogelijkheden. 

2. VLABUS (Vlaams Bureau voor Sportbegeleiding):

Voordeel :
- een vestiging in iedere provincie,
- staat zeer kort bij de sportsector,
- ‘uitzendbureau’ waar korte opdrachten met zeer beperkte duur een regelmaat is,
- wenst ook te werken aan het plaatsen van laaggeschoolde langdurige werklozen binnen de sport-

sector.

Nadeel :
- is voorlopig redelijk duur voor de gebruikers (cfr. clubs),
- is minder bekend bij de werklozen.

VLABUS heeft tijdens gesprekken duidelijk gemaakt dat zij de ‘nieuwe’ doelgroep, laaggeschoolde
langdurige werklozen binnen de sportsector, graag zou opnemen in haar huidige werking. VLABUS
is juridisch gezien echter geen uitzendbureau en zou met deze opname haar bevoegdheden over-
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schrijden. Indien VLABUS, via het Ministerie van Werkgelegenheid een aangepast statuut als ‘uit-
zendbureau voor sport’ kan verkrijgen, zou zij een waardevolle bijdrage kunnen betekenen voor een
initiatief zoals een steunpunt ‘Arbeid en Sport’. 

Steunpunt ‘Arbeid & Sport’

Tot nog toe werden diverse structuren, werkwijzen, opleidingen, bruikbare statuten, samenwerkin-
gen, enz. hypothetisch voorgesteld. Bij diverse beschrijvingen werden positieve punten voor de
tewerkstelling van laaggeschoolde langdurige werklozen binnen de sportsector teruggevonden. 

Een samenbundeling van deze punten zou tot een nieuw geheel kunnen leiden, namelijk: een
steunpunt ‘Arbeid & Sport’. Om een volwaardig aanbod te creëren, zowel voor de laaggeschoolde
langdurige werklozen als de werkgever, is informatiedoorstroming en overleg tussen professione-
len op diverse domeinen een noodzaak. In grote lijnen bekeken onderscheiden zich volgende twee
domeinen: sport en tewerkstelling. Het steunpunt ‘Arbeid & Sport’ kan een coördinerende functie
hebben. Daarbij kan ze, zowel de laaggeschoolde langdurige werklozen als de werkgever, toelich-
ten over dit nieuwe initiatief. Om versnippering binnen de organisaties ter bevordering van de
tewerkstelling tegen te gaan, lijkt een integratie van dit nieuwe initiatief binnen een bestaande
instantie aan te raden, bijvoorbeeld binnen VLABUS of het PWA. 

B E S LU I T

In dit hoofdstuk werd getracht een beeld te scheppen over de tewerkstellingssituatie binnen de
sportsector in Vlaanderen. 

Op het eerste zicht blijkt de Vlaamse overheid, zowel op landelijk, provinciaal als gemeentelijk
niveau werk te bieden aan ruim 4000 personen. Hierin zitten zowel laag- als hooggeschoolden, al
dan niet met een sporttechnische vorming. 

In de non-profitsector, meer bepaald in sportclubs en -federaties, kan men amper over tewerk-
stelling spreken. Hier zijn namelijk vooral vele ‘actieve’ vrijwilligers aan de slag. Een juist beeld
over het effectief aantal professionelen in de sportclubs en -federaties is niet voor handen. Maar,
het lijkt erop dat clubs, en vooral federaties meer en meer nood beginnen te voelen aan het inscha-
kelen van professionelen. Hiervoor kunnen twee redenen aangehaald worden: enerzijds wordt het
steeds moeilijker om voldoende vrijwilligers te vinden om alle taken uit te voeren, anderzijds wil
men steeds vaker ‘kwaliteit’ nastreven, o.m. door het engageren van professionelen en sporttech-
nisch geschoolden. Deze mengvorm van professionele en vrijwilligersorganisatie zal wellicht ster-
ker worden in de toekomst.

Een bijzondere organisatie in Vlaanderen is VLABUS, een organisaties die zich specifiek bezighoudt
met tewerkstelling in de sport. Zoals een ‘uitzendbureau’ (doch statutair zijn zij dit niet) stellen
zij licentiaten en regenten L.O. ter beschikking van publieke en non-profit organisaties (gemeen-
telijke en provinciale sportdiensten, clubs, federaties, scholen, …). VLABUS speelt handig in op
het kortstondige en soms onregelmatige karakter dat zo eigen is aan sport. Bovendien laat deze
organisatie het toe het vele zwartwerk, dat in de sportsector zijn gading vindt, te regulariseren.

Ook voor commerciële sportcentra ontbreken accurate tewerkstellingscijfers. De gegevens die voor-
handen waren toonden echter aan dat de tewerkstellingskenmerken verschillen naargelang het om
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commerciële sportsectoren gaat met eigen accommodatie of zonder eigen accommodatie. Het eer-
ste type biedt een grotere diversiteit aan tewerkstellingsmogelijkheden terwijl in het tweede type
vaker uitsluitend hogergeschoolden aan de slag zijn.

Het onderzoek omtrent de tewerkstelling van laaggeschoolde langdurige werklozen in de sportsec-
tor toonde aan dat er voor deze doelgroep beslist mogelijkheden zijn. Maar, concrete initiatieven
zijn hier noodzakelijk om aan deze denkpiste een impuls te geven. 

Algemeen kan men stellen dat de tewerkstelling binnen de Vlaamse sportsector zich aan het pro-
fessionaliseren is. Decretaal wordt dit ondersteund door het decreet met betrekking tot de gemeen-
telijke sportdiensten (5/4/1995) en het recent decreet met betrekking tot de sportfederaties
(13/4/1999). Ook clubs zullen in de toekomst deze professionaliseringstendens (moeten) gaan vol-
gen. Ten eerste om uit het zwartwerkcircuit te geraken en ten tweede om de kwaliteit van hun aan-
bod op te drijven.

VLABUS kan hier ongetwijfeld een ondersteunende rol blijven spelen voor de tewerkstelling van
sporttechnisch personeel. Steunpunten ‘Arbeid en Sport’ kunnen instaan voor de invulling van de
tewerkstelling van niet-sporttechnische taken in de sportsector.
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I N L E I D I N G

In Vlaanderen werden tot op heden twee economische impactstudies van sport uitgevoerd
(Késenne et al. 1987, 1998). In theorie zijn er drie benaderingen om de economische impact te
meten, namelijk via bestedingen, de productie en de inkomenszijde. In beide studies is geopteerd
voor de bestedingsbenadering aangezien de productie en de inkomenszijde grotere problemen stel-
len. Deze gegevens over de finale vraag naar sport in Vlaanderen kunnen, mits de nodige aanpas-
singen, gekoppeld worden aan een input-output-tabel, waarmee zowel het effect van de sportsec-
tor op de sectoriële output als op de algemene werkgelegenheid kan geëstimeerd worden. 

Kortom, deze input-output-analyses laten toe de directe en indirecte effecten van sportuitgaven
op de economie te berekenen, wat onder meer mogelijkheden biedt voor de becijfering van werk-
gelegenheidseffecten. De resultaten van beide studies worden in dit hoofdstuk weergegeven.

§ 1.  TRENDS IN HE T EFFECT VAN DE SPORTSECTOR OP DE ALGEMENE
TEWERKSTELLING (1982-1996)

Gegevens verzameld in het kader van twee economische impactstudies voor sport in Vlaanderen
laten toe de werkgelegenheid, geïnduceerd door de ‘finale vraag’ naar goederen en diensten die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op sport, te meten. De eerste studie heeft
betrekking op de finale vraag voor sport in 1982 (Késenne et al. 1987). De tweede studie bere-
kende de finale vraag voor sport in 1996 (Késenne et al 1998). Bij het analyseren van de resulta-
ten moeten echter een aantal beperkingen in aanmerking worden genomen. 

Ten eerste wordt in beide studies de finale vraag voor Vlaanderen berekend. De input-output-tabellen
hebben echter betrekking op België omdat alleen deze beschikbaar zijn. Concreet betekent 
dit dat het effect gemeten wordt van de sportbestedingen in Vlaanderen op de productie en de
werkgelegenheid voor heel België. Het spreekt voor zich dat het dus maar om partiële resultaten
gaat. Wanneer ook de sportbestedingen van Brusselaars en Walen in de analyse zouden opgenomen 
worden, zullen de effecten op de Belgische economie groter zijn dan deze die thans worden weer-
gegeven.

Ten tweede dient vermeld dat de gegevens voor de finale vraag uit 1982 geanalyseerd werden met
een input-output-tabel van 1975, omdat dit op dat moment de meest recente was. Dit impliceert
dat er verondersteld wordt dat de technologie in België tussen 1975 en 1982 niet veranderd is.
Dezelfde beperking geldt voor de studie van 1996. Hier was de meest recente input-output-tabel
die van 1980. Voor inflatie en de evolutie van arbeidsproductiviteit werden hier evenwel enkele
correcties aangebracht. Zo werden de tewerkstellingscijfers per sector gecorrigeerd voor de stijging 
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van de arbeidsproductiviteit die zich tussen 1980 en 1996 heeft voorgedaan. Het blijft echter
betreurenswaardig dat men niet over meer recente input-output-tabellen beschikt.

De methode die wordt toegepast is de volgende. Ten eerste worden alle bestedingsbedragen uit-
gesplitst over de diverse sectoren van de economie die in de input-output-tabel voorkomen. Ten
tweede moeten op basis van distributiemarges voor elke sector bedragen worden afgezonderd die
overeenkomen met het aandeel van de handel en het transport van de goederen en diensten. Deze
afgesplitste bedragen worden dan toegewezen aan de vervoerssector en de sector van de handel.
Ten derde moet voor elke sector het bedrag van de BTW worden afgetrokken. De input-output-tabel
voor 1975 onderscheidde 50 sectoren, deze van 1980 onderscheidde 54 sectoren. Voor de eenvoud
werden deze respectievelijk geaggregeerd tot 10 en 12 sectoren. 

De impact voor de werkgelegenheid in 1982 en 1996, na toepassing van de input-output-analyse,
wordt cijfermatig weergegeven in tabel 13, en grafisch in figuur 38.

TABEL 13: GEAGGREGEERDE CIJFERS WERKGELEGENHEID IN BELGIË VIA DE SPORT IN
VLAANDEREN IN 1982 EN 1996 (BRON: KÉSENNE ET AL 1987: 36; KÉSENNE
ET AL. 1998: 98)

SECTOR Werkgelegenheid 1982 Werkgelegenheid 1996
(voltijds equivalenten) (voltijds equivalenten)

Landbouw, bosbouw, visvangst 1056 413
Energie, water 728 483
Nijverheid 8697
Verwerkende nijverheid * 3277
Kleding, schoeisel * 687
Bouw 2577 2139
Handel 5304 8993
Horeca 4210 9937
Vervoer 4080 8934
Overige diensten 16425
Diensten ** 22286
Bank, verzekering ** 1936
Overheid 8604 7663
Onderwijs 3452 3949
TOTAAL 55.133 70.697

* geaggregeerd in ‘nijverheid’ 
** geaggregeerd in ‘overige diensten’
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FIGUUR 38: GEAGGREGEERDE CIJFERS WERKGELEGENHEID IN BELGIË VIA DE SPORT IN
VLAANDEREN IN 1982 EN 1996 (VOLTIJDS EQUIVALENTEN)

Legende: LBV= landbouw, bosbouw, visvangst

E&W = energie en water
Nijv = nijverheid
Bou = bouwnijverheid
Han = handel
Hor = horeca
Ver = vervoer
OD = overige diensten
Ove = overheid
Ond = onderwijs

De finale sportbestedingen in Vlaanderen vertonen zowel in 1982 als in 1996 het grootste effect
op de werkgelegenheid in de dienstensector. Deze tendens is in 1996 proportioneel zelfs nog ster-
ker geworden. Dit is niet verwonderlijk vermits deze sector de diensten van alle sportclubs, -fede-
raties en –organisaties omvat. Ten opzichte van 1982, zien we in 1996 ook een toename in werk-
gelegenheid in de handels-, horeca- en vervoerssector. De gehele dienstensector (handel, horeca,
vervoer, diensten, bank en verzekering, overheid en onderwijs) is in 1996 overigens verantwoor-
delijk voor bijna 90% van de tewerkstelling die verband houdt met sport. De nijverheidssector boet
daarentegen het meest in qua werkgelegenheid geïnduceerd door sport.

Globaal stellen we een stijging vast in de werkgelegenheid van 55133 voltijdse equivalenten in
1982 tot 70697 voltijdse equivalenten in 1996, hetzij een toename van 28% over een periode van
14 jaar.

B E S LU I T

In dit hoofdstuk werd getracht een beeld te schetsen van het effect van de sportsector op de alge-
hele tewerkstelling. Uit een tijdstrendanalyse kan vastgesteld worden dat de sportsector tussen
1982 en 1996 zo’n 16000 banen heeft bijgecreëerd, hetgeen neerkomt op iets meer dan 1000
banen per jaar. Nogmaals wijzen we op het feit dat het hier de jobcreatie in België betreft die ver-
oorzaakt wordt door de sportactiviteit in Vlaanderen. Deze analyse kon onmogelijk alleen voor
Vlaanderen uitgevoerd worden, wegens het ontbreken van een Vlaamse input-output-tabel.
Anderzijds ontbraken de sportbestedingscijfers voor Brussel en Wallonië, waardoor het onmogelijk
was de finale sportbestedingen voor België te berekenen en het globale (Belgische) effect van de
sportsector op de werkgelegenheid te berekenen. De hier weergegeven cijfers voor België zijn dan
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ook een onderestimatie van de reële werkgelegenheid die door de sportsector gecreëerd wordt. In
ieder geval tonen deze cijfers het belang van de sportsector aan wat betreft de globale werkgele-
genheid. De tendensen die hier tot uiting komen zijn in ieder geval noemenswaardig.
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I N L E I D I N G

In deze benadering over sport en tewerkstelling gaan we na waar de afgestudeerden in de licha-
melijke opvoeding en sport terechtkomen op de arbeidsmarkt. Wuest en Bucher (in Bucher & Krotee
1997) geven een vrij omvattend overzicht van beroepsmogelijkheden in het domein van de licha-
melijke opvoeding en de sport (tabel 14). Ook al is dit overzicht op Noord-Amerikaanse leest
geschoeid, het kan gemakkelijk naar de Europese context vertaald worden. 

Sinds het begin van de jaren tachtig zijn er aan de faculteit L.O. en KINE van de KULeuven twee
projecten opgezet om na te gaan waar de afgestudeerde licentiaten L.O. zich op de arbeidsmarkt
bevinden (Vannieuwenhuyse 1988; Le Roy 1998; Beckers 1999). 

Daarnaast heeft ook de Europese werkgroep ‘Tracking of Graduates’, die deel uitmaakt van de
‘European Observatory on Sport Occupations’, zich gebogen over het opstellen van een Europese
vragenlijst die moet toelaten om de loopbaan van afgestudeerden in de lichamelijke opvoeding,
sport en recreatie te onderzoeken en te vergelijken in Europees perspectief. In het kader van deze
Europese studie werden in Vlaanderen zowel afgestudeerde regenten als licentiaten lichamelijke
opvoeding bevraagd (Demuynck 1999). De resultaten van de verschillende studies worden in dit
hoofdstuk toegelicht.

§ 1. DE TEWERKSTELLINGSSITUATIE VAN LICENTIATEN LICHAMELIJKE OPVOEDING

I. De arbeidsmarkt in Vlaanderen voor universitairen

Een algemeen overzicht van de arbeidsmarkt in Vlaanderen toont aan dat universitairen slechts
5.5% van de gediplomeerde bevolking uitmaken. De HOBU-gediplomeerden zijn met 15.2%. Bij de
werklozen ziet men dat het aandeel laaggeschoolden groter is dan bij de tewerkgestelden in het
algemeen. Universitairen verzeilen het minst makkelijk in de werkloosheid (Holderbeke et al.
1997). Voor de meeste variabelen met betrekking tot werkgelegenheid blijken er bovendien
geslachts- en leeftijdsverschillen op te treden. Vrouwen werken minder dan mannen en ze werken
bovendien meer deeltijds. Op het vlak van de leeftijd blijkt dat hou ouder, hoe kleiner de graad
van arbeidsparticipatie. Tussen de 25 en 54-jarigen is de verhouding van werkenden ten opzichte
van niet-werkenden het grootst. 
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TABEL 14: TEWERKSTELLINGSMOGELIJKHEDEN IN HET DOMEIN VAN DE LICHAMELIJKE
OPVOEDING EN DE SPORT (BRON: WUEST EN BUCHER IN BUCHER & KROTEE 1977)
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Elementary school
Junior high school
Junior / community 

college
College and university

Basic instructional 
Programs
Professional preparation
programs

Adapted physical education
Overseas school 

programs
Military school 

programs
International school 

programs

Athletic administration
Aquatic administration
Sport facility management
Commercial sport club
management
Community recreation/
sport management
Recreational sport /
campus recreation
U.S. Olympic Committee
Organizations
Sports governing bodies

Sport organization
administration

Health club
management

Sport information
Sport retailing
Corporate recreation

and wellness
Resort sport 

management
Bowl organizations
Sport conference

Commissioner
Sport professional

Associations

Community
Recreation/Sport
Programs

Corporate recreation
programs

Commercial sport clubs
Youth-serving agencies 
Preschools
Health clubs
Military personnel

Programs
Resort sport programs
Geriatric programs
Correctional institution

Programs
Sport tourism
State high school leagues

Cardiac rehabilitation
Sports medicine
Movement therapy
Health clubs
Community fitness
Programs
Personal fitness trainer

Player personnel and 
Community relations

Sport law
Professional athlete
Entrepreneur
Research
Academic counseling
Sport agent

Sport officiating
Game/event

entertainment
Sport statistician
Sport consulting
Compliance director
Golf club and turf

management
Sport/educational

psychologist

Space fitness programs
Corporate fitness

Programs
Sports nutrition
Athletic training
Weight control spas
Military personnel

programs

TEACHING OPPORTUNITIES SPORT MANAGEMENT OPPORTUNITIES

COACHING OPPORTUNITIES SPORT MEDIA OPPORTUNITIES

SCHOOL SETTNGS NONSCHOOL SETTNGS

Interscholastic programs
Intercollegiate programs
Commercial Sport

Camps
International sport

camps

Sports information
Sport journalism
Sport photography
Writing sport-oriented

Books
Sport publishing

Sport broadcasting and
Production

Sport art
Sport product advisor

Commercial sport clubs
Community Sport

Programs
Military sport programs
AAU and club sport 

programs

FITNESS AND HEALTH-RELATED OPPORTUNITIES SPORT-RELATED OPPORTUNITIES



Een combinatie van beide variabelen, geslacht en leeftijd, versterkt in sommige gevallen het feno-
meen. Zo blijkt dat met stijgende leeftijd, de verschillen tussen de geslachten betreffende tewerk-
stelling nog meer uitgesproken zijn. Op latere leeftijd trekken de vrouwen zich nog meer terug uit
het arbeidsmilieu dan mannen. Geslacht en leeftijd zijn in ieder geval variabelen waarmee reke-
ning moet gehouden worden bij de analyse van gegevens over tewerkstelling.

Op de Vlaamse arbeidsmarkt is er tevens sprake van verdringing, 12.72% van de werkenden ver-
dringt een lager geschoolde. Omgekeerd blijkt dat 22.77% van de werkenden is overgewaardeerd
en een job uitoefent die een hogere kwalificatie vereist (Van Hoof 1996). Verder blijkt dat jongeren
sneller een job onder hun opleidingsniveau aanvaarden en dat vrouwen systematisch minder op
hun niveau zitten dan mannen. 

II. De arbeidsmarkt in Vlaanderen voor universitairen in de lichamelijke
opvoeding

A. Algemene trends
Uit een algemene literatuurstudie over de tewerkstelling van zowel universitairen als niet-univer-
sitairen, van biomedische wetenschappers en van licentiaten lichamelijke opvoeding, komen vol-
gende bevindingen, trends en evoluties tot uiting:

• Het aandeel tewerkgestelde licentiaten lichamelijke opvoeding in het onderwijs blijft achteruit-
gaan (Waumans 1984; De Canck & De Clercq 1990; Vannieuwenhyse 1988).

• Afgestudeerden in de lichamelijke opvoeding die het onderwijs reeds verlaten hebben, geven te
kennen dat ze dit gedaan hebben omdat de verdiensten niet meer volstonden, ze aan een ver-
andering van carrière toe waren of dat ze wegens familieverplichtingen thuis bleven (Van
Oteghen & Aquadro 1988).

• Licentiaten lichamelijke opvoeding komen meer en meer ten opzichte van promotiejaren 
1981-1982 in een nieuw arbeidsdomein terecht: namelijk in de chemische, farmaceutische, 
cosmetische en aanverwante industrieën (Smedts, Schodts & Hoomaert 1990a).

• De licentiaten lichamelijke opvoeding behalen behalve het aggregatie-diploma, diploma's van
specialiserende en niet-universitaire aard (Smedts, Schodts & Hoomaert 1990a).

• Ongeveer 40% van de licentiaten lichamelijke opvoeding vinden hun behaald universitair diplo-
ma niet noodzakelijk voor hun huidige functie (Smedts, Schodts Hoomaert 1990b).

• Bij pas afgestudeerden is de verdringing het grootste. In het begin van hun carrière verdringen
licentiaten lichamelijke opvoeding wellicht lager geschoolden omdat ze concurrentie ondervin-
den van andere universitair geschoolden (Van Hoof 1996; Smedts, Schodts & Hoomaert 1990a).

• Werkenden hebben in hun zoektocht naar een geschikte baan het meeste succes met een spon-
tane schriftelijke sollicitatie (Smedts, Schodts & Hoomaert 1990a, De Canck & De Clercq 1982,
Deneys 1992).

• Blijft de vraag of het onderzoeken en remediëren van tekorten in de opleiding tot licentiaat
lichamelijke opvoeding aan de KULeuven een positief effect heeft op de tewerkstellingsgraad
(Vannieuwenhuyse 1988).
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B. Onderzoek loopbaanopbouw Alumni KULeuven (Smedts 1999)
Elk jaar voert de KULeuven een onderzoek uit naar de tewerkstellingssituatie van haar alumni die
het vorig academiejaar afstudeerden. In deze paragraaf worden de resultaten voor de afgestudeer-
den L.O. gesitueerd ten opzichte van de hele populatie nieuwe universitair gediplomeerden.
Concreet gaat het om alumni die hun diploma behaalden in 1996. Ze werden in 1997 bevraagd door
de Dienst Studieadvies van de KULeuven. De gegevens voor 1997 zijn momenteel enkel beschik-
baar per studierichting, een globaal overzicht ontbreekt nog.

In het totaal werden 3522 afgestudeerden aangeschreven uit alle faculteiten. Van de 75 gecon-
tacteerde L.O.-studenten hebben er 45 geantwoord (responsratio: 60%). Deze respons ligt iets
hoger dan het gemiddelde (57.64%).

Op het ogenblik van het onderzoek, dus één jaar na het behalen van het diploma, had 55.56% van
de afgestudeerde licentiaten L.O. een job; dit is minder dan het gemiddelde van de afgestudeerde
universitairen (68.23%). De licentiaten L.O. zijn vaker werkzoekend (13.33% vs 5.32% gemiddeld
over alle studierichtingen) of studeren nog verder (28.89% vs 19.70% gemiddeld). De percentages
voor de afgestudeerde licentiaten L.O. uit het promotiejaar 1997 verschillen slechts weinig van
deze uit 1996.

Uit vergelijking met voorgaand onderzoek blijkt dat veel meer alumni meteen opteerden voor een
tewerkstelling in de particuliere sector. Rond 1987 zochten of aanvaardden ze vaak eerst een job
in het onderwijs om later naar de particuliere sector over te stappen (Smedts 1999: 19).

Uit figuur 39 blijkt dat licentiaten L.O. meer in de overheidssector werkzaam zijn dan de modale
universiteitsstudent. We veronderstellen dat de respondenten uitgegaan zijn van het feit dat een
job in het onderwijs behoort tot de overheidssector, zelfs als het om een job gaat in het vrij onder-
wijs (wat strictu sensu tot de particuliere sector behoort). Het groter aandeel tewerkgestelden in
het onderwijs kan dus een mogelijke verklaring zijn voor het relatief hoog percentage licentiaten
L.O. dat beroepsmatig in de overheidssector actief is.

FIGUUR 39: ALGEMENE SECTOR VAN TEWERKSTELLING VAN ALUMNI VAN DE KULEUVEN
IN HET ALGEMEEN (PROMOTIEJAAR 1996: KUL-1996) EN LICENTIATEN L.O.
IN HET BIJZONDER (PROMOTIEJAREN 1996: FLOK-1996 EN 1997: FLOK-
1997)(BRON: SMEDTS 1999)

GWS = gezondheid, welzijn, sociaal-culturele sector
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III. Vergelijkende studie tussen de afgestudeerde licentiaten L.O. 1980-
1985 en 1986-1990

A. Methodologie
In 1987 onderzocht Vannieuwenhuyse (1988) de tewerkstellingssituatie van de licentiaten L.O.
afgestudeerd tussen 1980 en 1985 aan de KULeuven. Een schriftelijke enquête leverde een respons
op van 454 personen, wat neer kwam op een responspercentage van 66%.

In 1996 werd een analoog onderzoek opgezet voor de studenten L.O. afgestudeerd tussen 1986 en
1990 (Le Roy 1998). Hier bedroeg de respons 318, hetzij een responspercentage van 62.1%. In
tabel 15 wordt de methodologie van beide studies weergegeven.

De respondenten werden dus pas vijf tot tien jaar na afstuderen bevraagd over hun loopbaan en
hun huidige tewerkstellingssituatie. Dit ruime interval werd doelbewust ingebouwd omdat er tij-
dens de eerste jaren van tewerkstelling een hoge jobrotatie wordt vastgesteld. Men kan veronder-
stellen dat men vijf à tien jaar na afstuderen min of meer gesetteld is in zijn/haar job.

TABEL 15: METHODOLOGIE VAN DE STUDIES OVER DE AFGESTUDEERDE LICENTIATEN L.O.
VAN DE KULEUVEN: 1) PROMOTIES 1980 T.E.M. 1985 EN 2) PROMOTIES 1986
T.E.M.1990

STUDIE 1 STUDIE 2

Afgestudeerden FLOK 1980-1985 (N=688) 1986-1990 (N=614)
Tijdstip van bevraging 1987 1996

2 tot 7 jaar na afstuderen 5 tot 10 jaar na afstuderen
Respons N = 454 (66%) N = 381 (62.2%)
Enquête Schriftelijke vragenlijst Schriftelijke vragenlijst

B. Resultaten
- Bijkomende opleidingen

Het volgen van een bijkomende opleiding met bijhorend diploma is voor deze groep eerder regel
dan uitzondering: negen op tien behaalt nog een extra diploma (Le Roy 1998) (figuur 40).
Aggregaat was en is de meest gevolgde bijkomende opleiding. Het aantal studenten dat een bij-
komende licentiaatsopleiding MOREKI (motorische revalidatie en kinesitherapie) met succes beëin-
digde is min of meer gelijk gebleven (rond de 10%). Meest opvallend is de groeiende interesse voor
bijkomende opleidingen in bedrijfseconomie, bedrijfskunde, marketing en management. De oorzaak
van deze stijging is wellicht te wijten aan de stijgende tewerkstellingskansen in de bedrijfssector.

Voor jobs buiten het onderwijs en in de sportsector volstaat het basisdiploma alleen meestal niet.
Bijkomende kwalificaties zijn aanbevolen. In het onderwijs daarentegen volstaat de aggregaats-
opleiding. Indien men aggregaat buiten beschouwing laat, kan men stellen dat 44.6% een extra
diploma haalde in de studie van 1996 (Le Roy 1998); dit is 15% meer dan in de studie van
Vannieuwenhuyse (1988). 

Er duiken drie redenen op voor een extra opleiding die evenveel worden aangehaald (ongeveer
30%): verhoogde tewerkstellingskansen, interesse en aanvulling op de opleiding. De these van 
Smedts, Schodts en Hoomaert (1990a,b) dat licentiaten L.O. behalve het aggregatiediploma, 
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opleidingen van (niet-)specialiserende aard volgen, werd dan ook door het onderzoek over de hele
lijn bevestigd.

FIGUUR 40: BIJKOMEND DIPLOMA VAN AFGESTUDEERDEN LICENTIATEN L.O. (PROMOTIE-
JAREN 1980-1985 EN 1986-1990 KULEUVEN)

LEGENDE: Aggr. = aggregaat

Moreki = motorische revalidatie en kinestitherapie
Sportmanag. = postgraduaat sportmanagement
Psychom. = psychomotoriek
Bedr. Econ. = bedrijfseconomie, -kunde
Mark. & manag. = marketing en management

- Huidige tewerkstellingssituatie

In de eerste studie verklaarde nog 36% van de respondenten op zoek te zijn naar ander werk, in
de studie van Le Roy bedroeg dit nog slechts de helft (17%). In figuur 41 wordt de ‘huidige’
tewerkstellingssituatie – dit is op het moment van de bevraging – van de respondenten weerge-
geven. Hieruit blijkt een markante achteruitgang van het aantal tewerkgestelden in het onderwijs,
ten voordele van tewerkstelling buiten de onderwijssector. Mogelijke verklaringen kunnen zijn: a)
de langere wachttijd op een vaste benoeming in het onderwijs, b) een stijgende vraag naar afge-
studeerde licentiaten L.O. in het bedrijfsleven.

Tevens wordt een belangrijke daling vastgesteld van het aantal niet-werkenden op het moment van
de bevraging. In de studie van Le Roy (1998) ging het om 10 personen, waarvan vier vrouwen die
vrijwillig kozen om thuis te blijven omwille van de gezinssituatie. Zes respondenten waren effectief
op zoek naar werk. Een deel van het verschil tussen beide studies wat betreft het aantal niet-wer-
kenden kan echter ook te wijten zijn aan het moment van bevragen. Vannieuwenhuyse ondervroeg
de groep 1980-1985 2 tot 7 jaar na afstuderen, terwijl Le Roy de groep 5 tot 10 jaar na afstuderen
heeft ondervraagd. De kans op het hebben van een job ligt dus hoger in de tweede studie. 
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FIGUUR 41: ‘HUIDIGE’ TEWERKSTELLINGSSITUATIE VAN AFGESTUDEERDEN LICENTIATEN
L.O. (PROMOTIE-JAREN 1980-1985 EN 1986-1990 KULEUVEN)

- Voltijds en deeltijds werk en contracttype

Er wordt een stijging vastgesteld in het aantal voltijds werkenden van 76% voor de groep 1985-
1990 tot 83% voor de groep afgestudeerd tussen 1986-1990 en omgekeerd een daling voor deel-
tijds werkenden van 24% naar 17%.

Figuur 42 geeft een overzicht van de contracttypes van beide onderzochte groepen. Uit de resul-
taten blijkt dat vooral het aandeel vaste jobs (contract van onbepaalde duur) gestegen is in 1998
ten opzicht van 1987, dit gaat logischerwijze gepaard met een daling van het percentage tijdelijk
tewerkgestelden, wat als een positieve evolutie kan geïnterpreteerd worden. Er dient wel opge-
merkt te worden dat de categorie ‘tijdelijk en onbepaalde duur’ niet voorzien was in het onderzoek
van Vannieuwenhuyse (1988). Bovendien hadden de respondenten uit de tweede studie andermaal
meer kans om een contract van onbepaalde duur te hebben wegens het verschillend tijdstip van
meten (5 tot 10 jaar na afstuderen ten opzichte van 2 tot 7 jaar).

FIGUUR 42: CONTRACTTYPE IN DE ‘HUIDIGE’ TEWERKSTELLINGSSITUATIE VAN AFGESTU-
DEERDEN LICENTIATEN L.O. (PROMOTIEJAREN 1980-1985 EN 1986-1990
KULEUVEN)

- Tewerkstellingssectoren buiten het onderwijs

In figuur 43 worden de tewerkstellingssectoren buiten het onderwijs procentueel weergegeven.
Hieruit blijkt overduidelijk het groeiende belang van de (para)medische sector als werkgever voor
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afgestudeerde licentiaten L.O. De sportsector heeft lichtjes aan belang ingeboet (van 25% naar
21%). Het bank- en verzekeringswezen is goed voor één tiende van de jobs van de L.O.-alumni.

FIGUUR 43: TEWERKSTELLINGSSECTOREN BUITEN HET ONDERWIJS VAN AFGESTUDEERDEN
LICENTIATEN L.O. (PROMOTIEJAREN 1980-1985 EN 1986-1990 KULEUVEN)

Legende: MED = (para)medische sector
SP = sportsector
B&V = bank en verzekeringswezen
HOR = horeca
REC = reclame en communicatie
TRA = transport en vervoer
BOU = bouwsector
NIJV = nijverheid en industrie
LEG = leger, politie, rijkswacht
TOE = toerisme
AND = andere

C. Belangrijkste conclusies voor de afgestudeerden 1986-1990
- Tewerkstellingsgegevens

Algemeen valt op dat minder dan 3% niet tewerkgesteld blijkt te zijn. Dit is minder dan het uni-
versitaire gemiddelde van 6.8% (Smedts, Schodts en Hoomaert 1990a). Het aandeel vrouwen is sig-
nificant hoger en hun redenen verschillen dan ook grondig met deze van hun mannelijke collega's.
De hypothese dat er minder vrouwen dan mannen tewerkgesteld zijn en dat vrouwen meer deel-
tijds werken, geldt dus ook voor licentiaten L.O. Of vrouwen dan ook minder snel tevreden zijn met
hun job of dat ze in minder goede omstandigheden moeten werken, was niet duidelijk wanneer
naar hun motivaties werd gepeild.

Binnen het onderwijs valt een percentage tewerkgestelden van 25% te noteren. De hypothese die
na lezing van Waumans (1984), De Canck & De Clercq (1990) en Vannieuwenhuyse (1988) gepo-
neerd werd dat het onderwijs als werkgever minder in aanmerking komt, wordt dan ook bevestigd
door de resultaten van deze enquête (- 16.4%).

Vrouwen zijn in meer scholen tegelijk actief. Mannen zijn mobieler in hun jobbeoefening, ze

hebben dan ook al in meerdere scholen gewerkt.

Op basis van de bevindingen van Van Oteghen en Aquadro (1988) werd vooraf gesteld dat zij die
het onderwijs verlaten, dit doen omdat ze niet genoeg verdienen, een andere carrière willen, of
vanwege familiale verplichtingen. Voor de tweede en derde reden werd voldoende bewijsmateriaal
gevonden. Maar wat financiële vergoedingen betreft, blijken de Vlaamse licentiaten L.O. dit niet
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als reden op te geven om van job te veranderen. Aangezien er evenveel in het onderwijs gesolli-
citeerd wordt als vroeger en dat er toch een verlies van 16.4% is, kan het niet anders dat er veel
afgestudeerden zijn die snel op hun beslissing (moeten) terugkomen om in het onderwijs te 
werken.

Buiten het onderwijs werkt twee op drie in de privé. Hypothetisch werd vooraf gesteld dat licen-
tiaten L.O. meer dan hun universitaire collega's in farmaceutische, chemische en aanverwante
industrieën terechtkomen (Smedts, Schodts en Hoomaert 1990a). Bij een analyse van de tewerk-
stellingssectoren blijkt dit niet het geval te zijn. De (para)medische sector is voor de licentiaten
L.O. dé afnemer bij uitstek, gevolgd door de sportsector en het bank- en verzekeringswezen. De
eerst en laatst vernoemde sector zitten ten opzichte van afgestudeerden uit de promotiejaren '80-
'85 in de lift, de sportsector verliest terrein. In het bank- en verzekeringswezen en de bouwsector
zijn significant meer mannen actief.

- Leidinggevende functies

Voor de afgestudeerden 1986-1990 werd dieper ingegaan op de leidinggevende functies.
Tweeënnegentig van de 381 respondenten, ofwel 24%, bleken een leidinggevende functie uit te
oefenen. Voor de grote meerderheid van afgestudeerden met een leidinggevende functie (met name
49 respondenten ofwel 54%) komen meerdere universitaire kwalificaties in aanmerking. Slechts 15
respondenten (d.i. 4% van het totaal aantal respondenten, nl. 381) hebben een leidinggevende
functie specifiek vanwege hun opleiding L.O.

- Integreren in het beroepsleven

Net zoals bij andere werkende universitairen (Smedts, Schodts & Hoornaert 1990a), hebben de
licentiaten L.O. het meeste succes met spontane schriftelijke sollicitaties. Dit kwam aan het licht
door een bevraging van de niet-tewerkgestelden en de werkenden naar hun gebruikte informatie-
en sollicitatiekanalen en de resultaten te vergelijken. Het reageren op advertenties wint in verge-
lijking met de vorige responsgroep (1988) aan belang. Dat is een indicatie dat er een verbetering
van de arbeidsmarkt is opgetreden. Nog een bewijs voor deze bevinding is de afname in aantal
afgestudeerden die helemaal geen problemen hebben ondervonden bij hun zoektocht naar werk.
Economisten en afgestudeerde studenten T.E.W. vormen de grootste bedreiging van concurrent-uni-
versitairen. Regenten L.O. kunnen op hun beurt roet in het eten gooien wanneer er naar een job
gezocht wordt op het eigen diplomaniveau (licentiaten L.O. worden ondergewaardeerd) of wanneer
er voor een baan gesolliciteerd wordt die onder het eigen opleidingsniveau ligt (licentiaten L.O.
verdringen lager geschoolden). Aangezien deze concurrentie van zowel universitairen als niet-uni-
versitairen vaak als moeilijkheid bij sollicitaties werd aangehaald kan de hypothese van verdrin-
ging, gebaseerd op de literatuur van Van Hoof (1996) behouden worden.

- Evaluatie van de loopbaan

De licentiaat L.O. blijkt niet zo standvastig te zijn in zijn/haar jobs. Het bewijs hiervoor werd gele-
verd door een bevraging van de loopbaan naar zes vooropgestelde indicatoren. Door naar bepaal-
de indicatoren te vragen, kunnen er betere vergelijkingen gemaakt worden tussen de responden-
ten. In deze enquête werd veel meer aandacht besteed aan de evolutie van de loopbaan dan in 
de enquête van 1988 (Vannieuwenhuyse 1988), zodat er ook moeilijk verschillen en parallellen 
gevonden konden worden met de promotiejaren uit '80-'85. Meer dan één op twee (57.3%) van de 
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ondervraagden heeft minstens drie verschillende betrekkingen gehad. Na verloop van tijd worden
iets meer respondenten zelfstandige, wat kan wijzen op ofwel een doordachte keuze van de afge-
studeerden die eerst enkele jaren in loondienst werken en daarna hun eigen baas willen zijn ofwel
op een keuze uit noodzaak, omdat de afgestudeerden geen geschikte job in loondienst vinden. Het
ging hier wel over een klein aantal respondenten, zodat men moeilijk van een trend kan spreken.
Algemeen echter, kan gesteld worden dat de verspreiding over de verschillende sectoren gehand-
haafd blijft; wat bewijst dat na enkele jobs alle sectoren als werkgever nog steeds in aanmerking
komen. Er zijn significant meer vrouwen tijdelijk tewerkgesteld na enkele jobs, wat wijst op een
snelle tevredenheid bij de vrouwen als ze een betrekking zoeken of op een vrouwonvriendelijke
arbeidsmarkt.

- Evaluatie van de huidige job

Het inkomen is bevredigend evenals de beroepssector; de jobvoldoening is voor 75.6% van de afge-
studeerden groot tot zeer groot te noemen. Qua werkzekerheid zijn de scores voor tevredenheid
iets lager, de scores voor het toekomstbeeld in het algemeen lopen dan ook wat uiteen en worden
gekenmerkt door een homogene spreiding. De afgestudeerde licentiaat L.O. haalt dus een grote
voldoening uit zijn beoefende job, maar leeft in onzekerheid wat betreft het verdere verloop van
zijn baan. Ten opzichte van andere universitairen (63.1%)(Smedts, Schodts en Hoomaert 1990a)
vinden 15.9% van de licentiaten L.O. hun diploma noodzakelijk voor de uitoefening van hun func-
tie. Ze vervullen meer jobs (medisch afgevaardigden, bedienden in bank- en verzekeringswezen,
bedienden in de sportsector) waarvoor meerdere opleidingen in aanmerking komen. Dit wijst op
het aparte karakter en op de minder omlijnde arbeidsmarkt voor de licentiaat L.O.

Wanneer men in de para-scolaire sector een baan heeft, is dit uit interesse, hogere werkzekerheid,
crisis in het onderwijs of om meer sociale contacten te hebben. Ten opzichte van 1988 komt nog-
maals een duidelijke mentaliteitswijziging aan het licht voor de onderwijssector. Deze sector is niet
meer dé tewerkstellingssector bij uitstek.

- Evaluatie van de opleiding

In de literatuur konden enkele suggesties gevonden worden (Waumans 1984, Vannieuwenhuyse
1988) voor aanpassingen in de opleiding. Wanneer bleek dat het aantal afgestudeerden dat zijn
studie niet meer zou herbeginnen als hij de kans hiertoe kreeg, van 41.2% tot 25.6% afgenomen
is ten opzichte van 1988, en het feit dat het totaal aantal aangevoelde tekorten per respondent
afgenomen is, kan besloten worden dat het onderzoeken en remediëren van tekorten door het
eigen opleidingsinstituut wel degelijk belangrijk is en een invloed heeft op de kwaliteit van het
diploma.

Het grootste tekort blijft het té onderwijsgerichte karakter van de opleiding. Verhoogde tewerk-
stellingskansen en de interesse voor een ander studiegebied zijn de sterkste drijfveren om even-
tueel aanvullende studies (economie, informatica, kiné) te volgen.

De afgestudeerden zijn tevreden over hun gevolgde studie-curriculum en hun wetenschappelijke
vorming. De scores voor het beroepsvoorbereidend karakter liggen lager, die voor de arbeidsge-
richtheid van de opleiding nog lager. Alles in acht genomen blijkt 92.8% zijn opleiding als vol-
doende tot zeer goed te beschouwen.
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IV. De licentiaten L.O. als zelfstandige ondernemers

A. Situering
Aangezien de tewerkstellingsproblematiek de laatste 20 jaar een belangrijk discussieonderwerp is
en de tewerkstelling als zelfstandige een manier bij uitstek is om zelf een job te creëren, werd op
de gegevens uit het onderzoek van de afgestudeerde licentiaten L.O., promoties 1986 t.e.m. 1990,
een detailanalyse uitgevoerd met betrekking tot de zelfstandige afgestudeerde licentiaten L.O.
(Taks 1998b en 1999b). 

De laatste twintig jaar wordt zowel in Vlaanderen als in België een opmerkelijke stijging vastge-
steld in het aantal zelfstandigen (NCMV 1997). Verder stellen we ook vast dat er een verhoogde
sociale appreciatie is ten opzichte van het zelfstandig ondernemen. De media, maar ook hogere
opleidingen en universiteiten beginnen meer en meer aandacht aan het fenomeen te besteden en
er worden specifieke opleidingen georganiseerd voor zelfstandige ondernemers (VIZO, NCMV, …).

Verder stellen we vast dat de tewerkstelling van licentiaten L.O. niet langer beperkt is tot het
onderwijs, maar dat er een verschuiving is van traditionele naar nieuwe tewerkstellingssectoren
(Vannieuwenhuyse 1988; Chelladurai 1994; Parks & Parra 1994; Souci 1994; Taks 1997). 

De onderzoeksvragen die hier gesteld werden, waren de volgende:

- Hoe realistisch is de optie voor afgestudeerde licentiaten L.O. om als zelfstandige te werken?

- Is er een toename in het aantal afgestudeerden L.O. die als zelfstandige werken?

- Wat is het profiel van deze zelfstandige licentiaten L.O.?

- In welke sector zijn zij actief?

- Hoe evalueren zij hun job en hun opleiding?

Zoals hoger gemeld werd de analyse uitgevoerd op de gegevens van de afgestudeerde licentiaten
L.O. van 1986 t.e.m. 1990 (methodologie cf. supra).

Van de 381 respondenten waren er 10 niet-werkenden. De hierna volgende analyse is uitgevoerd
op de groep werkenden, dus op N = 371.

B. Resultaten
In onderstaande figuren worden de belangrijkste resultaten weergegeven.

FIGUUR 44: AANDEEL ZELFSTANDIGE (SELF) AFGESTUDEERDE LICENTIATEN L.O. (1986-
1990, N = 371), TEN OPZICHTE VAN DE LOONTREKKENDEN BINNEN HET
ONDERWIJS (SED) EN LOONTREKKENDEN BUITEN HET ONDERWIJS (SOS)

Legende: SED = salaried in education (loontrekkenden in het onderwijs)
SOS = salaried in other sectors (loontrekkenden buiten het onderwijs)
SELF= zelfstandigen
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FIGUUR 45: AANDEEL ZELFSTANDIGE (SELF) AFGESTUDEERDE LICENTIATEN L.O. (1986-1990,
N = 371), TEN OPZICHTE VAN DE LOONTREKKENDEN BINNEN HET ONDERWIJS
(SED) EN LOONTREKKENDEN BUITEN HET ONDERWIJS (SOS): NAAR GESLACHT

Legende: SED = salaried in education (loontrekkenden in het onderwijs)
SOS = salaried in other sectors (loontrekkenden buiten het onderwijs)
SELF= zelfstandigen
Chi-kwadraat = 7,12; p < .05

FIGUUR 46: AANDEEL ZELFSTANDIGE (SELF) AFGESTUDEERDE LICENTIATEN L.O. 
(1986-1990, N = 371), TEN OPZICHTE VAN DE LOONTREKKENDEN BINNEN
HET ONDERWIJS (SED) EN LOONTREKKENDEN BUITEN HET ONDERWIJS (SOS):
NAAR BIJKOMENDE DIPLOMA’S

Legende: SED = salaried in education (loontrekkenden in het onderwijs)
SOS = salaried in other sectors (loontrekkenden buiten het onderwijs)
SELF= zelfstandigen
None = geen bijkomend diploma
Teach = aggregaatsdiploma
Physio = bijkomend licentiaatdiploma MOREKI
Sport = bijkomend sportgerelateerd diploma
Non-sport = bijkomend niet-sport gerelateerd diploma
Chi-kwadraat = * = p < .05; ** = p < .01
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TABEL 16: TEWERKSTELLINGSSECTOREN VAN DE ZELFSTANDIGE AFGESTUDEERDE LICEN-
TIATEN L.O. (N=61)

JOB SECTOR N %

(para)medische 20 33
sportsector 16 26
bank en verzekering 7 12
bouw industrie 5 8
confectie 3 5
nijverheid en industrie 3 5
horeca 2 3
reclame en communicatie 2 3
voedingsindustrie 2 3
transport 1 2
Totaal 61 100

TABEL 17: ZELFSTANDIGE LICENTIATEN L.O. WERKEND IN DE SPORTSECTOR

SPORTSECTOR N

eigenaars van privé sportcentra 7
zelfstandige L.O.-lesgevers 4
ondernemers van 
buitensportorganisaties 3
eigenaars van sportwinkels 2
Totaal 16

TABEL 18: MOTIVATIE VAN ZELFSTANDIGE AFGESTUDEERDE LICENTIATEN L.O.

MOTIVATIE %

interesse in de sector 18
onafhankelijkheid/vrijheid 18
familiale en pesroonlijke 
relaties 11
crisis in het onderwijs 11
andere 59

C. Bespreking
- Toenemend belang van zelfstandigen

Het toenemend maatschappelijk belang van het zelfstandig ondernemen wordt ook vastgesteld bij
licentiaten L.O. Bij de afgestudeerde groep 1980-1985 waren er 9.7% zelfstandigen ten opzichte
van 16.5% bij de afgestudeerden van 1986-1990 (Vannieuwenhuyse 1988; Le Roy 1998).
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- Het profiel van de zelfstandige afgestudeerde L.O.

We vinden meer mannen terug met een zelfstandig statuut dan vrouwen (p < 0.05), een tendens
die overigens ook in andere ‘zelfstandige’ sectoren merkbaar is.

De zelfstandigen opteren vaker voor een bijkomend diploma dat niet-sport gerelateerd is.

- Sectoren waarin de zelfstandige afgestudeerde L.O.-er actief is

Een groot aantal (33%) zelfstandige L.O.-ers is actief in de (para)medische sector. Men kan stel-
len dat dit enigszins in het verlengde van de biomedische opleiding ligt.

Slechts 26% van de zelfstandige L.O.-ers is actief in de sportsector. Blijkbaar biedt hun universi-
taire vorming ook kansen in andere sectoren.

- Motivatie en tevredenheid van de zelfstandige afgestudeerde L.O.

De belangrijkste motieven om als zelfstandige aan de slag te gaan blijken interesse, vrijheid en
teleurstelling in het onderwijs te zijn. Over het algemeen zijn deze zelfstandigen zeer tevreden
over hun job, vooral wat betreft jobzekerheid en toekomstperspectieven (p < .001). Anderzijds ver-
tonen ze een grotere ontevredenheid over hun L.O.-opleiding in vergelijking met de loontrekken-
den (wat betreft tewerkstelling en in het algemeen, p < .05).

Het dient echter vermeld dat het L.O.-curriculum voortdurend wordt aangepast en bijgeschaafd om
beter aan de noden en wensen van de arbeidsmarkt tegemoet te komen.

D. Conclusie
Wij zijn ervan overtuigd dat de jobmogelijkheden in de sportsector in de toekomst gaan uitbrei-
den, ook voor zelfstandigen. In het ‘Strategisch plan voor sportend Vlaanderen’ bijvoorbeeld wordt
veel aandacht besteed aan ‘kwaliteit’ (Martens 1997). Dit wordt een nieuwe uitdaging voor diege-
nen die sport willen gaan aanbieden vanuit een commerciële/zelfstandige sector.

De resultaten tonen aan dat er wel degelijk mogelijkheden zijn voor licentiaten L.O. om zich als
zelfstandige op de arbeidsmarkt te begeven. Het is zeker geen uitzondering meer, maar wel een
stukje realiteit.

§  2 .  DE TEWERKSTELLINGSITUATIE VAN LICENTIATEN EN REGENTEN
LICHAMELIJKE OPVOEDING : EEN VERGELIJKENDE ANALYSE

I. Situering

In Vlaanderen zijn er twee soorten opleidingen die een kwalificatie in de lichamelijke opvoeding
aanbieden, een opleiding tot geaggregeerde in de lichamelijke opvoeding voor het lager secundair
onderwijs (de ‘regentaatsopleiding’ aan de hogescholen) en een licentiaatsopleiding op universi-
tair niveau.
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In het kader van de Europese studie ‘tracking of graduates’ (cf. supra) werd voor Vlaanderen onder
meer gekeken naar de verschillen in tewerkstelling tussen licentiaten en regenten lichamelijke
opvoeding (Demuynck 1999). De methodologie en de belangrijkste resultaten worden in deze para-
graaf toegelicht. De gegevens werden verzameld in 1998.

II. Methodologie

Alle Vlaamse hogescholen en universiteiten met een opleiding lichamelijke opvoeding werden uit-
genodigd om deel te nemen aan het onderzoek. De Europese richtlijnen stelden dat de afgestu-
deerden voor het promotiejaar 1992-1993 zouden ondervraagd worden aan de hand van een schrif-
telijke, Europese gestructureerde vragenlijst. Het gaat dus andermaal om regenten en licentiaten
die reeds vijf jaar afgestudeerd zijn, aangezien zij zich al in een min of meer stabiele beroepssi-
tuatie bevinden. In totaal werd een respons verkregen van 51 regenten en 59 licentiaten (tabel
19). Voor een gedetailleerde analyse per hogeschool en universiteit wordt verwezen naar bijlage
9.

TABEL 19: RESPONS AFGESTUDEERDE REGENTEN EN LICENTIATEN L.O. PROMOTIEJAAR 1992/93

Opgegeven aantal N-respons afgestudeerden Respons-
afgestudeerden L.O. 1992-93 L.O.1992-93 ratio

N % N % %
HOGE-SCHOLEN (n = 10) 160 63 51 46 32
UNIVERSITEITEN (n = 3) 93 37 59 54 63
TOTAAL 253 100 110 100 44

III. Resultaten

In de hierna volgende figuren en tabellen worden de belangrijkste resultaten weergegeven.

FIGUUR 47: VERGELIJKING TUSSEN REGENTEN EN LICENTIATEN L.O. NAAR GESLACHT
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FIGUUR 48: VERGELIJKING TUSSEN REGENTEN EN LICENTIATEN L.O. 
NAAR HET AANTAL BIJKOMENDE DIPLOMA’S

FIGUUR 49: VERGELIJKING TUSSEN REGENTEN EN LICENTIATEN L.O. 
NAAR TEWERKSTELLINGSSECTOR: EERSTE JOB

FIGUUR 50: VERGELIJKING TUSSEN REGENTEN EN LICENTIATEN L.O. 
NAAR TEWERKSTELLINGSSECTOR: HUIDIGE JOB

0

10

20

30

40

50

60

sp
ort

on
de

rw
.

(pa
ra)

med

an
de

re

ina
cti

ef

reg (n=51)

lic (n=59)
26

10

48
44

6

24

16 14

4
8

0

10

20

30

40

50

60

sp
ort

on
de

rw
.

(pa
ra)

med

an
de

re

ina
cti

ef

reg (n=51)

lic (n=59)

30
25

54

44

6
12

8 7
2

12

0

20

40

60

80

100

reg (n=51)

lic (n=59)

eerste tweede derde

10,2

32,2

02

83,1

15,7

74



TABEL 20: VERGELIJKING TUSSEN REGENTEN EN LICENTIATEN L.O. 
NAAR TEWERKSTELLING IN DE SPORTSECTOR: EERSTE JOB

SPORTJOB Regenten L.O. Licentiaten L.O. Totaal

N % N % N %
Organisatie-coördinatie 1 7 3 20 4 13
Lesgever-monitor-instructeur 9 60 6 40 15 50
Training& coaching 1 7 4 27 5 17
Fitness en gezondheid 2 13 2 13 4 13
Redder 1 7 0 0 1 3
Topsport 1 7 0 0 1 3
Totaal 15 15 100 30 100

TABEL 21: VERGELIJKING TUSSEN REGENTEN EN LICENTIATEN L.O. 
NAAR TEWERKSTELLING IN DE SPORTSECTOR: HUIDIGE JOB

SPORTJOB Regenten L.O. Licentiaten L.O. Totaal

N % N % N %
Organisatie-coördinatie 4 31 4 67 8 42
Lesgever-monitor-instructeur 2 15 1 17 3 16
Training& coaching 1 8 0 0 1 5
Fitness en gezondheid 1 8 0 0 1 5
Redder 1 8 0 0 1 5
Verkoop sportmateriaal 1 8 1 17 2 11
Sportadminstratie 3 23 0 0 3 16
Totaal 13 100 6 100 19 100

FIGUUR 51: VERGELIJKING TUSSEN REGENTEN EN LICENTIATEN L.O. 
NAAR TEWERKSTELLINGSSTATUUT: EERSTE JOB
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FIGUUR 52: VERGELIJKING TUSSEN REGENTEN EN LICENTIATEN L.O. 
NAAR TEWERKSTELLINGSSTATUUT: HUIDIGE JOB

FIGUUR 53: VERGELIJKING TUSSEN REGENTEN EN LICENTIATEN L.O. 
NAAR TEWERKSTELLINGSREGIME: EERSTE JOB

FIGUUR 54: VERGELIJKING TUSSEN REGENTEN EN LICENTIATEN L.O. 
NAAR TEWERKSTELLINGSTIJD: HUIDIGE JOB

IV. Bespreking

In totaal hebben 110 personen uit tien hogescholen (waarvan één volledige non-respons) en drie
universiteiten deelgenomen aan het onderzoek. De gemiddelde respons bedraagt 43.5%, al is deze
bij licentiaten dubbel zo hoog als bij de regenten (63.4% versus 31.9%).

Beide geslachten zijn exact verdeeld over de totale onderzoekspopulatie. Deze lijn kan niet door-
getrokken worden naar de beide responsgroepen: bij de regenten waren de mannen in de meer-
derheid, bij de licentiaten vinden we een meerderheid van het vrouwelijke geslacht.

A. Algemene trends
Ongeveer de helft van de respondenten is niet dadelijk na het afstuderen toegetreden tot de
arbeidsmarkt en heeft nog één of meerdere bijkomende studies met succes afgelegd. Vijf op tien
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respondenten heeft ook minstens één professionele vorming gevolgd, zij het vooral sportgerela-
teerde vormingen (42.7%).

Slechts een minderheid van de afgestudeerden betreurt de gemaakte keuzes en zou een andere weg
ingeslagen zijn (28.4%).

Dadelijk na het beëindigen van de studies kiezen de meesten voor een betrekking in het onder-
wijs, vooral als leerkracht. De sportsector en de medische en paramedische sector komen respec-
tievelijk op de tweede en derde plaats qua populariteit bij de schoolverlaters. De meeste respon-
denten situeren hun eerste job op middelmatig niveau. Inrichtende machten van scholen (44.9%),
de lokale overheden en clubs zijn de belangrijkste werkgevers. Twee derden van de respondenten
begint dan ook zijn/haar beroepsloopbaan in een publieke organisatie. Op werkzekerheid is het
nog even wachten als je pas afgestudeerd bent : zeven op tien personen moesten zich voor de eer-
ste job tevreden stellen met een tijdelijk contract (contract van bepaalde duur) en amper iets meer
dan de helft (57%) had dadelijk na het verlaten van de schoolbanken een voltijdse betrekking.

Voor de huidige job is de tewerkstelling in het onderwijs slechts weinig veranderd ten opzichte van
de eerste job, met iets meer dan vier op tien respondenten. De meeste respondenten oefenen nog
altijd een job op middenniveau uit, al is er weliswaar een stijging waar te nemen van het aantal
jobs op hoog niveau. Net zoals voor de eerste job zijn de scholen (inrichtende macht) de belang-
rijkste werkgevers, wat niet zo verwonderlijk is, rekening houdend met het feit dat de tewerkstel-
ling in het onderwijs slechts een weinig veranderd is. De meeste gediplomeerden in de lichamelij-
ke opvoeding werken voor een publieke organisatie.

Er is ook goed nieuws wat betreft het jobstatuut op langere termijn : terwijl vlak na het beëindi-
gen van de studies zeven op tien respondenten tewerkgesteld waren met een contract van bepaal-
de duur, is het aandeel tijdelijk contractuelen nu teruggelopen tot 40%. De helft van de respon-
denten werkt tegenwoordig met een contract van onbepaalde duur. Zelfstandigen vormen een
minderheid van 7%. Zeven op tien gediplomeerden in de lichamelijke opvoeding hebben tegen-
woordig een voltijdse betrekking.

Het netto-maandelijks inkomen voor de huidige job van 69% van de respondenten ligt tussen
40000 en 60000 BEF.

Als belangrijkste vaardigheden, nodig voor het uitoefenen van de huidige job worden respectieve-
lijk omgang met kinderen en leerlingen, mondelinge communicatievaardigheden en inzet als
belangrijkste vernoemd.

De graad van verantwoordelijkheid en het inkomen zijn de aspecten van de huidige job waar de
respondenten het meest over tevreden zijn. Over de vooruitzichten op promotie en de werkzeker-
heid waren ze heel wat minder tevreden. 17% gaf toe op zoek te zijn naar een andere job.

B. Specifieke verschillen tussen regenten en licentiaten lichamelijke opvoeding
Aangezien een universitaire studie een jaar langer duurt, hoeft het ons weinig te verbazen dat de
licentiaten significant ouder zijn. Ze doen ook meer bijkomende studies, voornamelijk de aggre-
gaatsopleiding, sportspecialisaties en kinesitherapie.

In vergelijking met licentiaten vinden regenten, meer dan licentiaten, dat ze veel stage en werk-
ervaring gekregen hebben tijdens de opleiding. Licentiaten zijn meer van mening dat ze veel
onderricht gekregen hebben in biomedische wetenschappen. Ze vinden dit opleidingsonderdeel ook
relevanter voor het uitoefenen van hun huidige job (meer dan dat dit het geval was voor hun eer-
ste job). Bij de regenten stellen we juist het omgekeerde fenomeen vast. Licentiaten zijn ook beter
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vertegenwoordigd in de medische en paramedische sector. Er zijn meer licentiaten die via bijko-
mende studies een diploma van (para)medische aard (MOREKI en psychomotoriek) haalden. Voor
de huidige job is er geen verandering qua aantal licentiaten in de paramedische sector, er is wel
een forse stijging van de tewerkstelling in de medische sector. Daar wordt er veelal voor grote
nationale en internationale ondernemingen gewerkt, deze bedrijven worden dan ook belangrijker
als werkgever voor licentiaten lichamelijke opvoeding, dit na de scholen, die, zoals hoger vermeld
de belangrijkste werkgever blijven. Het belang van de lokale overheid als werkgever voor regenten
is eveneens gestegen.

Twee grote verschillen komen tot uiting ten opzichte van de twee vorige studies met betrekking
tot de afgestudeerde licentiaten L.O. aan de KULeuven, promotiejaren 1980-1985 en 1986-1990.
Bij de afgestudeerde licentiaten L.O. 1992-1993, waar dus ook de licentiaten van de universitei-
ten Gent en Brussel bijzitten, vinden we een beduidend hoger percentage licentiaten tewerkgesteld
in het onderwijs, nl. 44% ten opzicht van 25 % bij de KULeuven afgestudeerden 1986-1990 
(Le Roy 1998). Verder wordt de bank- en verzekeringssector amper aangetroffen bij de afgestu-
deerden van 1992-1993, dit in tegenstelling tot de voorgaande studies. De vraag is of de oorzaak
voor deze daling ligt in een veranderend beleid van de banken of bij de studenten zelf of aan een
verschillende samenstelling van de populatie (KULeuven versus RUG en VUB).

Al bij al komen er weinig schokkende verschillen tussen licentiaten en regenten L.O. aan het licht.
Algemeen kan gesteld worden dat elke opleiding zijn eigen accenten heeft. De opleiding aan de
hogeschool is meer praktisch gericht en de universitaire vorming meer wetenschappelijk onder-
bouwd en algemeen vormend. De universiteit is geen beroepsopleiding.

§  3 . D E  T E W E R K ST E L L I N G SS I T U AT I E  V A N  A F G E ST U D EE R D E N  
L I C H A M E L I J K E  O P V O E D I N G  I N  I N T E R N AT I O N A A L  P E R S P E C T I E F

In het kader van het Europees project ‘Tracking off graduates’ werd voorafgaand aan de opstelling
van een uniforme Europese vragenlijst, een inventaris gemaakt van gelijkaardige studies die al in
verschillende Europese landen uitgevoerd waren. Tabel 22 geeft een overzicht van de gebruikte
methodologie in vier studies; tabel 23 een overzicht van de belangrijkste resultaten.

TABEL 22: METHODOLOGIE VAN VIER EUROPESE STUDIES OVER DE TEWERKSTELLING VAN
AFGESTUDEERDEN IN DE LICHAMELIJKE OPVOEDING

Italië UK Duitsland Frankrijk
(Aureli et al. 1997) (Hanson et (Hartmann-Tews (Dizin 1999)

al. 1998) et al. 1994)

Methode Schriftelijke vragenlijst Schriftelijke vragenlijst Schriftelijke Schriftelijke 
(per post) in hoorcolleges vragenlijst vragenlijst 

verspreid en (per post) (per post)
opgestuurd

Onderzoekspopulatie 1989-90 en 1992-93 1993,1994,1995 1986 t.e.m. 1990 1994-95 van de 
PROMOTIEJAREN van alle ISEF uit tien verschillende universiteiten van 

instituten instituten Grenoble en Lyon
Respons:
Aantal 2170 251 763 579
Percentage iets meer dan 50% 17% 40 à 50% niet vermeld
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TABEL 23: RESULTATEN VAN VIER EUROPESE STUDIES OVER DE TEWERKSTELLING VAN
AFGESTUDEERDEN IN DE LICHAMELIJKE OPVOEDING

Italië UK Duitsland Frankrijk

Werkloosheid 18,3% 18% 9,7% 4%
Sport 46,7% 36% 93,1% 17%Sportgerelateerd 14,5%

Tewerkstelling Onderwijs (6,6%) (1) 19% 0% (2) 67%

Andere sectoren 38,8% 45% 44,7% 16%

(1) De 6,6% leerkrachten L.O. werden bij de sportgerelateerde jobs gerekend, maar worden hier ter vervollediging
vermeld.

(2) In Duitsland is het ‘Staatsexamen’ verplicht om in het onderwijs aan de slag te kunnen. Deze gediplomeerden
behoren echter niet tot de onderzoekspopulatie.

In de Vlaamse studie (Le Roy 1998) stuitten we op slechts 2.6% niet-werkenden. Dit percentage
is beduidend lager dan in de vier andere Europese landen. 

Enige voorzichtigheid bij de interpretatie van de vergelijkende gegevens is geboden, aangezien de
bestudeerde onderzoekspopulatie en de regelgeving in de verschillende landen nogal verschilt,
vooral wat betreft de regelgeving in verband met de vereiste diploma’s om in het onderwijs aan de
slag te kunnen. In Duitsland dient men een aparte afstudeerrichting te kiezen om het
‘Staatsexamen’ te kunnen behalen. Deze groep is bovendien niet opgenomen in het Duitse onder-
zoek, aldus zijn er geen leerkrachten onder de respondenten.

Frankrijk heeft blijkbaar het grootste aantal tewerkgestelden in het onderwijs, gevolgd door Groot-
Brittannië. Vlaanderen neemt een tussenpositie in (cf. supra 25% in Le Roy 1998 en 44% tot 48%
in Demuynck 1999).

In Duitsland is het aantal afgestudeerden dat actief is in de sportsector het hoogst. Vlaanderen is
één van de zwakkere broertjes wat betreft de tewerkstelling in de sportsector (cf. supra), maar ook
Frankrijk scoort hier laag.

Als conclusie kunnen we stellen dat de werkloosheidsgraad onder de afgestudeerden L.O. in
Vlaanderen lager is dan in Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittanië en Italië, wat op zijn minst zeer
positief is. Vlaanderen scoort dan weer heel wat minder wat betreft tewerkstelling in de sport- en
onderwijssectoren. Meer dan waar ook zijn Vlaamse licentiaten L.O. tewerkgesteld in een veelheid
van "andere" sectoren. Toch lijken de gegevens te indiceren dat de tewerkstelling in het onderwijs
hier niet van de laagste is, maar dit moet eerder geïnterpreteerd worden in termen van een ande-
re samenstelling van de onderzoekspopulatie. In nogal wat landen is een specifiek diploma of spe-
cifieke afstudeerrichting vereist om in het onderwijs aan de slag te kunnen en deze personen zijn,
ondermeer in het Duitse onderzoek, niet opgenomen.
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B E S LU I T

In dit hoofdstuk werd de aandacht gevestigd op de tewerkstelling van afgestudeerden in de licha-
melijke opvoeding, sport en recreatie. Aangezien de meeste studies in Vlaanderen betrekking heb-
ben op afgestudeerden licentiaten L.O. werd hier vooral de nadruk op gelegd. Al gauw wordt dui-
delijk dat deze groep afgestudeerden zeker niet met hopen in de sportsector terecht komt, waar
men ze nochtans zou mogen verwachten. Een kwart vindt zijn gading in het onderwijs en 33% in
de (para)medische sector. Sectoren die zeker verwant kunnen genoemd worden met de opleiding.
Wat is dan de reden dat slechts weinigen de weg naar de sportsector vinden? Misschien zijn er
weinig effectieve jobs beschikbaar in deze sector. Naast het wettelijk geregeld beroep van sport-
functionaris is er geen reglementering over tewerkstelling in de sport. Bovendien wordt de sport-
sector (clubs en federaties) nog voor een groot stuk gedragen door vrijwilligers. Slechts recent
poogt men met het nieuwe decreet op de sportfederaties (13 april 1999) om ook hier sporttech-
nisch geschoold personeel tewerk te stellen. Een nieuwe kans voor licentiaten en regenten L.O.?
Verder noteren we ook het feit dat er heel wat sporttechnisch geschoolden zijn die gevormd wor-
den via de opleidingen van de Vlaamse Trainersschool. Vormen zij een bedreiging voor de licentia-
ten en regenten L.O.? Wellicht niet, aangezien het nodige aantal lesgevers in clubs en federaties
nooit kan opgevuld worden enkel met licentiaten en regenten L.O. De Vlaamse Trainersschool moet
zijn rol blijven vervullen en ervoor zorgen dat er op een verantwoorde manier sportlesgevers wor-
den gevormd. 

Verder kan men niet ontkennen dat de sportsector weinig volwaardige fulltime jobs kan aanbieden.
Een mogelijke oplossing voor licentiaten en regenten L.O. zou het statuut van zelfstandig lesge-
ver kunnen zijn, waarmee zij een fulltime lesgeversbaan kunnen opbouwen in verschillende clubs
en sportorganisaties. Nochtans valt uit de cijfers van de zelfstandige afgestudeerde licentiaten L.O.
vast te stellen dat er nog maar weinigen zijn die zich op dit domein (durven) begeven. Een ande-
re opportuniteit die thans naar voor wordt geschoven is de flexibele opdracht voor de leraar L.O.,
met naast een opdracht in het onderwijs, een begeleidersrol in de clubs (Lichamelijke opvoeding
op stap naar de jeugdsport 1998). Maar om dit te realiseren dienen nog heel wat politieke paden
bewandeld te worden. Denk maar aan de communicatie die hiervoor tot stand moet komen tussen
de minister van onderwijs en de minister van sport. Wie draait op voor welke kosten?

Anderzijds blijft het een feit dat zowel regenten als licentiaten L.O. over het algemeen ‘sociaal vaar-
dig’ zijn. In hun opleiding leren zij omgaan met groepen, organisatie en communicatie. Vaardigheden
die ongetwijfeld ook in andere sectoren van de arbeidsmarkt gegeerd zijn. Vandaar dat, zeker licen-
tiaten L.O., vaak terecht komen in een sector die hoegenaamd niet met sport verwant is. 
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Het in kaart brengen van tewerkstelling in de sportsector is alles behalve een-
voudig. Sport is dermate verweven in het algemeen maatschappelijk gebeuren

en in zowat alle economische sectoren dat ‘zuivere’ gegevens over sport en
tewerkstelling quasi onbestaand zijn. In deze studie werd getracht om via analy-

se van verschillende soorten bronnen het gegeven sport en tewerkstelling te 
schetsen. Bij de interpretatie van de resultaten dient men echter rekening te houden met de beper-
kingen en de benaderingswijzen van de diverse bronnen.

Zo worden in de statistieken van het NIS alleen sportberoepen en –activiteiten opgenomen wan-
neer het om een hoofdberoep of hoofdactiviteit gaat. Iedereen die vertrouwd is met de sportsec-
tor weet dat dit voor vele personen juist vaak om een bijberoep of nevenactiviteit gaat. Bovendien
is de nomenclatuur met betrekking tot sportberoepen en –activiteiten in deze statistieken eerder
‘eng’ gedefinieerd. Er zijn ons inziens dus veel meer mensen in de sportsector tewerkgesteld dan
de cijfers van het NIS weergeven (14000 tot 23000 afhankelijk van de gehanteerde bron).

Een ander belangrijk fenomeen is dat de sportsector, en dan vooral de sportclubs en –federaties,
drijft op de inzet van vele vrijwilligers (ruim 180000 in Vlaanderen, de Knop et al. 1991). Binnen
de Vlaamse overheid vinden we weliswaar op de verschillende niveaus een tewerkstelling van ruim
4000 banen. De verhouding vaste en tijdelijke medewerkers bedraagt hier ongeveer 90% ten
opzichte van 10% seizoenpersoneel, jobstudenten, vrijwilligers, … Zonder dit met harde cijfers te
kunnen staven, zouden we durven stellen dat deze verhouding op het niveau van sportclubs en
–federaties, met andere woorden de privé non-profit sector, net omgekeerd is, met 10% effectief
tewerkgestelden (hoofdzakelijk in sportfederaties) en 90% vrijwilligers. Hier moet opgemerkt wor-
den dat er een stijgende tendens is om deze vrijwilligers, vooral het sporttechnisch kader, te gaan
bezoldigen; meestal onder de vorm van onkostenvergoedingen of soms ook uurvergoedingen. Van
effectieve tewerkstelling is dus geen sprake, maar toch …

In Vlaanderen speelt VLABUS een niet onbelangrijke rol wat betreft de formele – zij het vooral tij-
delijke - tewerkstelling in sportclubs, -federaties en overheidssportdiensten, kortom in de non-pro-
fit sector. In 1996 stuurden zij een 700-tal gediplomeerde regenten en licentiaten L.O. op pad om
het sportaanbod te verzorgen.

Dat de verhoogde economische activiteit van sport de voorbije twee decennia heeft geleid tot een
verhoogde algemene tewerkstelling werd bevestigd door twee Vlaamse economische impactstudies
uit 1982 en 1996, die nagenoeg op identieke wijze werden uitgevoerd. Ook hier mag men niet
afgaan op absolute cijfers omdat het slechts partiële cijfers betreft, namelijk het effect van de
finale vraag naar sport in Vlaanderen op productie en werkgelegenheid voor heel België. Deze ana-
lyse wees echter op een niet onaanzienlijke stijging van 28% voltijdse equivalenten tussen 1982
en 1996.

De beroepsactiviteiten van afgestudeerden in de lichamelijke opvoeding analyseren is een andere
manier om sport en tewerkstelling te gaan benaderen. De belangrijkste conclusies hier zijn het feit
dat tewerkstelling in het onderwijs reeds geruime tijd een dalende trend vertoont. Men zou ver-
wachten dat juist deze afgestudeerden de sportsector zouden vervoegen, maar ook deze doorstro-
ming is eerder ‘mager’ te noemen, want vele regenten en licentiaten L.O. vinden vooral een job
buiten het onderwijs en buiten de sportsector. Verschillende oorzaken kunnen hieraan ten grond-
slag liggen: a) de sportsector heeft te weinig ‘volwaardige’ jobs te bieden (cf. supra: vaak gaat
het om een bijberoep of nevenactiviteit), b) andere sporttechnisch opgeleiden (VTS-cursisten) 
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vinden hun weg in de sportsector en c) nog al te vaak wordt er geen kwalificatie vereist om in de
sportsector aan de slag te gaan. Het lijkt ons belangrijk om in de toekomst aandacht te gaan
besteden aan dit fenomeen en ervoor te zorgen dat meer afgestudeerden L.O. een job in de sport-
sector zouden ambiëren. De Vlaamse wetgever heeft hier reeds een eerste aanzet gegeven met het
decreet over de overheidsspordiensten (5 april 1995) en het decreet over de sportfederaties (13
april 1999).

Algemeen kunnen we stellen dat alle cijfers in tijdstrendperspectief wijzen op een toegenomen
tewerkstelling in de sportsector en op een toegenomen werkgelegenheid in het algemeen
geïnduceerd door sport. Dit is een gegeven waar ook politici niet langer omheen kunnen. Een
blijvende ondersteuning van de overheid om in de sportsector meer ‘aantrekkelijke’ en ‘volwaardi-
ge’ jobs te creëren zal de uitstroom van professioneel opgeleide regenten en licentiaten lichame-
lijke opvoeding tegengaan en een verhoogde graad van professionalisering stimuleren.
Bovendien zal een toegenomen tewerkstelling in de sport ook de algehele economie ten goede
komen.

In dit rapport werden uiteraard niet alle elementen met betrekking tot sport en tewerkstelling in
kaart gebracht. Zo werd er geen analyse gemaakt van de Waalse wetgeving die betrekking zou kun-
nen hebben op tewerkstelling in de sportsector. Evenmin werd ingegaan op de specifieke tewerk-
stellingsproblematiek van topsporters. Topsporters kennen problemen qua tewerkstelling zowel tij-
dens als na hun sportcarrière. Tijdens hun sportcarrière is het vaak onmogelijk om nog een
volwaardige job uit te oefenen. Bovendien is het zo dat topsporters in sommige sporttakken niet
van hun sportbeoefening kunnen leven. Een aantal initiatieven zijn reeds genomen om dit pro-
bleem van de combinatie werk en topsport op te vangen. Zo is er het initiatief van BLOSO die met
het project ‘Topsport’ 19 topsporters (17 voltijdse en 2 halftijdse) onder GECO-contract heeft met
de bedoeling dat deze atleten zich quasi fulltime aan hun sport kunnen weiden (BLOSO 1999). 

Een ander recent initiatief op dit terrein komt van Randstad Interlabor (Persbericht 1999). Met
de ‘specialisatie Sport’ wenst dit uitzendbureau:

1. topsporters te begeleiden op de arbeidsmarkt;

2. tijdelijke opdrachten voor topsporters aan te bieden, zodat zij trainingen en betaalde opdrach-
ten kunnen combineren;

3. topsporters te adviseren m.b.t. hun carrière en nodige opleidingen aan te bieden;

4. de reïntegratie van atleten op de arbeidsmarkt te bevorderen.

De integratie van topsporters na hun sportcarrière vormt inderdaad een specifiek probleem. Een
onderzoek bij 10 Belgische ex-topsporters (Dothée 1997) wees uit dat het minder gunstig milieu
voor topsporters in België een gunstig effect heeft op hun socio-professionele integratie na hun
sportcarrière. De Belgische situatie leidt dus tot een betere socio-professionele transitie.
Anderzijds is er een tendens dat sportieve instellingen, omwille van stijgende financiële mogelijk-
heden, de atleten ertoe aanzetten om grotere risico’s te nemen.

Wat zijn nu de toekomstperspectieven met betrekking tot sport en tewerkstelling? 

Een eerste aspect betreft het creëren van meer ‘volwaardige’ jobs in de sportsector zodat opge-
leiden in de lichamelijke opvoeding, sport en recreatie het aantrekkelijk zullen vinden om in deze
sector actief te blijven en de sector professioneel te ondersteunen. Een zinvolle denkpiste is hier
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ongetwijfeld deze van de ‘flexibele opdracht voor de leraar L.O.’ die naast een loopbaan in het
onderwijs, een volwaardige, betaalde baan in sportclubs en/of federaties zou kunnen uitoefenen.
In muziekscholen en conservatoria worden toch ook enkel gediplomeerde lesgevers aangesteld.
Bovendien krijgen deze mensen een ‘volwaardig’ statuut aangeboden om deze opdrachten te ver-
vullen. Waarom kan men in de sport niet op dezelfde professionele manier te werk gaan?

Wellicht zal men in sportorganisaties (clubs en federaties) in de toekomst meer en meer komen
tot mengstructuren, waarin vrijwilligers en professionelen samenwerken. Dit hoeft geenszins
een bedreiging te zijn voor de vrijwilligers, integendeel, zij zouden dit moeten ervaren als een zin-
volle ondersteuning.

Een andere belangrijke sector is het sportief toerisme. Deze sector zal ongetwijfeld in de toe-
komst nog aan belang winnen (Sport et Employ 1999; Standeven & De Knop 1999). Ook hier zul-
len opgeleiden in de lichamelijke opvoeding, sport en recreatie een belangrijke rol te vervullen
hebben, wil men op een verantwoorde manier te werk gaan.

Tot slot willen we besluiten met enkele perspectieven die geformuleerd worden vanuit de Europese
studie omtrent sport en tewerkstelling (Sport et employ 1999). Uit deze studie blijkt onder meer
dat de professionele spektakelsport slechts een klein deel van de tewerkstelling voor haar rekening
neemt, ook al is dit een groeiende sector. De hoofdbrok van de tewerkstelling in de sportsec-
tor ligt bij de recreatiesport en het sportief toerisme. Het gebruik van sport voor de integra-
tie van minderheidsgroepen wint aan belang en kan ook in de toekomst voor meer tewerkstelling
zorgen. De studie berekende dat er in de 15 lidstaten van de Europese Unie een klein miljoen men-
sen actief zijn in de sportsector. De laatste 10 jaar wordt er een stijging waargenomen van om en
bij de 50%.

Verder worden er verschillende evenwichtssystemen vastgesteld tussen de verschillende actoren in
het ‘sportveld’. Volgende drie configuraties komen tot uiting:

1. het ‘bureaucratische systeem’: komt voornamelijk voor bij de publieke overheden;

2. het ‘ondernemerssysteem’: past zich aan aan de grote verscheidenheid van de vraag.
Initiatieven worden zowel genomen in het verenigingsleven als in de commerciële sector. Het
niveau van regulering door de publieke overheid is zwak. Toch is dit een belangrijk tewerk-
stellingsgebied;

3. het ‘missionaire systeem’: komt sterk tot uiting in het verenigingsleven. De publieke sector laat
hen de ruimte om zelf een sportpolitiek te voeren. De tewerkstelling is er weinig ontwikkeld
en/of er is een zekere weerstand tegen professionele omkadering.

Verder worden er drie scenario’s voorgesteld van hoe de sport zich in de toekomst zou kunnen ont-
wikkelen:

1. ‘Gestandaardiseerd individualisme van sportdiensten’ (de meest pessimistische visie): beschrijft
een samenleving waar de virtuele sport de overhand neemt op de actieve sportbeoefening.

2. ‘Dualiteit van sportdiensten’ staat voor de handhaving van de sportethiek die gelijktijdig
gepaard gaat met een weerstand tegen het professionalisme. Men komt hier tot een productie
van sportdiensten met twee snelheden. Enerzijds gekwalificeerde medewerkers, die goed geho-
noreerd worden in grote ondernemingen en anderzijds laaggekwalificeerde tewerkstelling,
slecht gehonoreerd in kleinere sportstructuren.

3. ‘Nieuwe alliantie van sportdiensten’ (meest optimistisch): wenst een nieuw sportideaal te creë-
ren waarbij op het niveau van de overheid rekening wordt gehouden met de actuele domine-
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rende tendensen in sportbeoefening (zelfgeorganiseerde sport, recreatiesport, …). Dit betekent
een sterke diversificatie van de sectoren wat betreft professionele integratie. In dit scenario
valt de regulering van de sportieve tewerkstelling terug op een evenwicht tussen het bureau-
cratische, het ondernemings- en het missionaire systeem. Er moet samen overleg gepleegd wor-
den om de relatie opleiding-tewerkstelling te optimaliseren en een goed niveau van kwalifica-
tie te garanderen. Hierdoor zal ook een grotere professionalisering in de sportverenigingen tot
stand komen waarbij hun missie en identiteit dient gestroomlijnd te worden.

Uiteindelijk worden er vier actielijnen voorgesteld met betrekking tot de bevordering van sport en
tewerkstelling:

1. Activiteiten ontwikkelen die de relaties tussen de verschillende sportactoren bevorderen. Er
moet een systeem ontwikkeld worden dat de complementariteit tussen de diverse sportactoren
(verenigingen, overheid en commerciële ondernemingen) waarborgt. De eigen missies van deze
actoren moeten gepreciseerd of geaffirmeerd worden.

2. De competenties van de ‘human resources’ versterken in de verenigingssector. Maar professio-
nalisering mag geen afbreuk doen aan de geest van het verenigingsleven.

3. Opstellen van richtlijnen voor professionelen in de sport en sportgerelateerde activiteiten (een
soort van CAO). In die zin zou de oprichting van een beroepsvereniging wenselijk zijn.

4. De relatie opleiding-tewerkstelling verbeteren evenals de professionele inschaling. Er zijn nog
te veel personen zonder adequate opleiding actief in de sportsector. 

De ontwikkeling van de tewerkstelling in de sport verloopt ongetwijfeld voor een groot stuk paral-
lel aan algemene principes die geldig zijn voor alle dienstverlenende sectoren. Nochtans mag men
de specifieke sociale missies van sport in heel deze problematiek niet uit het oog verliezen.

84



85

REFERENTIES
Aureli E; Lasinio GJ; Mussino A; Pooro N,
1997, Itineraries of insertion and professional satisfaction of the ISEF graduates, Rome: La sapienza, 5p.

Beckers S,
1999, De tewerkstelling van de afgestudeerde licentiaten lichamelijke opvoeding: analyse van de non-responsgroep,

104 p. + bijlagen, (Leuven: KULeuven; licentiaatsverhandeling lichamelijke opvoeding).

BLOSO,
1999, Jaarverslag 1998, Brussel : BLOSO, 247 p.

Bucher CA; Krotee ML,
1997, Management of Physical Education and Sport (11th ed.), Boston: Mc-Graw-Hill, 515 p.

Chelladurai P,
1994, Sport management defining the field, European Journal for Sport Management 1 (1): 7-21. 

Compass,
1999, Sport participation in Europe: a project seeking the co-ordinated monitoring of participation in sports 

in Europe, s.l. :UK Sport/Coni, 64 p. 

Crum B,
1992, Over versporting van de samenleving, Haarlem: De Vrieseborch, 46 p.

De Beroepsbevolking in België, s.d., Firgures published by NIS (National Institute for Statistics, Belgium).

De Beroepsbevolking in België,
s.d., Figures published by NIS (Nationaal Instituut voor de Statistiek, België).

De Canck F; De Clercq D,
1990, Waarheen als licentiaat lichamelijke opvoeding? Bewegingsopvoeding en agogiek (3), Gent: Hoger Instituut

voor Lichamelijke Opvoeding, 1-12.

De Knop P; Laporte W; Van Meerbeek R; Vanreusel B,
1991, Fysieke fitheid en sportbeoefening van de Vlaamse jeugd, volume 2: analyse van de georganiseerde sport in

Vlaanderen, Brussel : IOS/BLOSO, 152 p.

De Knop P; Taks M; Bollaert L; Van Meerbeek R; Laporte W; Késenne S; Lardinoit T,
1995, An overview of past and present sport management research in Belgium, in Taks M. (ed), Inventory of past

and present sport management research in Europe (proceedings of the European Seminar on Sport manage-
ment, 18 May 1995, KULeuven, Belgium), Leuven: SOCK, pp 24-31.

Demuynck N,
1999, Tewerkstelling van afgestudeerden in de lichamelijke opvoeding, sport en recreatie: Deelproject van de

Europese werkgroep “Tracking of graduates”, EOSO, ENSSHE, 135 p., (Leuven: KULeuven; licentiaatsverhan-
deling lichamelijke opvoeding).

Deneys J,
1992, De rol van informele netwerken bij intrede op de arbeidsmarkt in Vlaanderen, Tijdschrift voor arbeidsvraag-

stukken 8 (1): 32-41.

Dizin J,
1999, L’insertion professionalle des étudiants en STAPS de la région Rhône-Alpes, Charbonnières-les-Bins Cedex:

OURIP, 52 p.

Dothée B,
1997, Onderzoek naar de socio-professionele integratie van topsporters na hun sportcarrière, 122 p., (Leuven:

KULeuven; licentiaatsverhandeling lichamelijke opvoeding).

EOSO,
1998a, European classification of sport and sport related economic activities-NEARS-, s.l. : European Observatury of

Sport Occupations/European network of Sport Sciences in Higher Education (september 1998), 44 p.



EOSO,
1998b, European classification of sport occupations and sport related occupations-NEORS-, s.l. : European

Observatury of Sport Occupations/European network of Sport Sciences in Higher Education (september
1998), 58  p.

Groulard I; Bodson D; Albarello L; Berckmans E; Marquet J; Montulet B; Robeyns V; Schart C; Wallemacq A;
Wynants B,
1991, Les pratiques sportives des jeunes en Communauté Française de Belgique, Louvain-la-Neuve: UCL, 96 p.

Hachez C; Bodson D; Albarello L; Berckmans E; Tarbordon W,
1992, Le sport et les 18-30 ans en Communuté Française de Belgique, Louvain-la-Neuve: UCL, 119 p.

Hanson A; Minten S; Taylor P,
1998, Graduate recruitment and development in the sport and recreation industry: final report U.K. Higher

Education Standing Conference on Leisure, recreation and Sport, 67 p.

Hartmann-Tews I; Mrazek J,
1994, Der Berufliche Werdegang von Diplom-Sportlehrerinnen und Diplom-Sportlehren de Deutsche Sporthochschule,

Köln: Sport und Buch Strauss, 172 p.

Holderbeke F; Ramioul M; Timmerman K (eds.),
1997, De arbeidsmarkt in Vlaanderen: jaarboek 1997, Leuven: Steunpunt WAV, 600 p.

Hoornaert B,
1994, Sportparticipatie-onderzoek in België bij jongeren en volwassenen 1985-1993: een vergelijkende analyse, 

109 p. + bijlagen (Leuven: KULeuven; licentiaatsverhandeling lichamelijke opvoeding). 

Irlinger P; Louveau C; Metoudi M,
1987, Les pratiques sportives des Français : usages sportifs du temps libre, Paris : INSEP, 665 p. (2 vol.).

Késenne S; Couder J; De Waesschalck,
1987, Economische impact van de sport in, Antwerp (Belgium): Study Centre for Economical and Social Research

(SESO), 49 p. + appendix.

Késenne S; Taks M; Laporte W; De Knop P,
1998, De economische betekenis van sport in Vlaanderen, Leuven: KULeuven, 120p.

Lambrechts M,
1999, Ruim 3000 medewerkers dagelijks aan de slag op de gemeentelijke sportdienst, Vlaams Tijdschrift voor

Sportbeheer 150: 37-39.

Le Roy J,
1998, De tewerkstellingssituatie van de licentiaat lichamelijke opvoeding afgestudeerd tussen 1986 en 1990 aan de

KULeuven, 131 p. + bijlagen, (Leuven: KULeuven; licentiaatsverhandeling lichamelijke opvoeding).

Lichamelijke opvoeding op stap naar de jeugdsport,
1998, De flexibele opdracht van de leraar L.O. (Leuven: FLOK/KULeuven; 24ste studiedag lichamelijke opvoeding

BVLO, debatavond 10 november 1998). 

Mariën,
1998, Gesprek van 08/07/1998 (Permanente Werkgroep voor Risicowerklozen; Antwerpen: Pelikaanstraat 104;

geschreven nota’s).

Martens L,
1997, Strategisch plan voor sportend Vlaanderen, Brussel : Vlaams Ministerie van Cultuur, Gezin en Welzijn109 p. +

bijlagen.

NCMV,
1997, Zo haalt de zelfstandige ondernemer de 21ste eeuw: een actieplan voor en door ondernemers (Antwerpen:

NCMV congres 19 oktober 1997), Brussel : I.E.P. vzw.

86



Parks B; Parra L,
1994, Jobsatisfaction of sport management alumnae, Journal of Sport Managent 8: 49-56.

Persbericht,
1999, Randstad Interlabor begeleidt Belgische topsporters op de arbeidsmarkt en richt een fonds op voor hun opleiding,

(Brussel : 1 oktober 1999).

Pottie K,
1999, E-mail bericht aan M. Taks: 19/11/1999, 1 p., (Brussel : BLOSO/VTS).

Praktijkgids Sportmanagement,
1996, Vlaams Bureau voor Sportbegeleiding (VLABUS) (Sportmanagement I.1-3, afl. 12), Brussel : Kluwer Editorial,

Sor. 1-2.

Prinssen J; Kropman J,
1992, Sportdeelname in Nederland: continuïteit en veranderingen in deelname tussen 1978 en 1990, Nijmegen:

Instituut voor Toegepaste Sociale wetenschappen, 94 p.

Smedts D; Schodts L; Hoornaert J,
1990a, Intrede op de arbeidsmarkt van afgestudeerden van de KULeuven 1985-86 en 1986-87: synthese rapport

(Arbeidsmarkt voor universitairen 2), Leuven: Dienst Studieadvies/KULeuven, 165 p.

Smedts D; Schodts L; Hoornaert J,
1990b, Intrede op de arbeidsmarkt van afgestudeerden van de KULeuven 1985-86 en 1986-87: resultaten van een

enquête biomedische wetenschappen (Arbeidsmarkt voor universitairen 5), Leuven: Dienst
Studieadvies/KULeuven, 86 p.

Smedts D,
1999, Onderzoek loopbaanopbouw 1997:tewerkstellingssituatie Alumni KULeuven 1996, Leuven:KULeuven

(Universiteit en arbeidsmarkt), 87 p.

Souci D,
1994, The emergence of sport management as a professional occupation: a North American perspective, European

Journal for Sport Management 2: 13-28.

Sport,
1992, Les 18-30 ans et le sport en communauté Française, Wallonie, Bruxelles, Sport (Bruxelles) 35 (4) : 24 p.

Sport management occupations in Europe,
1997, Sport management occupations in Europe (report from 7 countries) (programme Socrates DG XXII), s.l. :

ENSSHE/European Union, 93 p.

Sport et employ,
1999, Sport et employ en Europe: rapport final (Commission Europeenne-DG X), s.l. : Reseau Europeen des Institut

de Sciences du Sport/Observatoire Europeen de l’emploi sportif, 95 p.).

Standeven J; De Knop P,
1999, Sport tourism, Champaign (Ill.) : Human Kinetics, 367 p.

Taks M; Renson R; Vanreusel B,
1991, Hoe sportief is de Vlaming? Een terugblik op 20 jaar sportbeoefening 1969-1989 (Rapporten van de onder-

zoekseenheid SOCK nr. 13), Leuven: FLOK/KULeuven, 117 p.

Taks M,
1997, The professional career of physical education graduates, in Bangsbo J; Saltin B; Bonde H; Hellsten Y;

Ibsen B; Kjaer M; Sjogaard G, ‘Sport in a changing world of sports’ (Book of Abstracts II : poster presenta-
tions: second annual congress of the European College of Sport Sciences; Copenhagen, August 20-23
1997), pp. 612-613.

87



Taks M; Késenne S; Vanreusel B; Van Trier W; Dupain G; Van Moffaert K,
1998a, Laaggeschoolde langdurige werklozen actief in het sportveld: een haalbare kaart? [Employment of low educa-

ted, logn term unemployed people in sports : analysis of possibilities], Leuven: KULeuven (onderzoekseen-
heid sociaalculturele kinesiologie, departement Sport- en Bewegingswetenschappen in opdracht van de
Koning Boudewijnstichting), 98 p. 

Taks M,
1998b, Graduates in physical education as entrepreneurs: fiction or reality?, in Sargeant AJ & H. Siddons (eds),

From community health to elite sport (Proceedings of Third Annual Congress of the European College of
Sport Science, 15-18 Jyuly 1998, Manchester, U.K.), Manchester: The Centre of health Care Development,
p. 153.

Taks M; Duysters A; Laporte W; Verhoeven M; Bollaert L; De Knop P; van Bunder D,
1998c, Motivating and demotivating factors for volunteers in sports organisations: an empirical survey, in G. Pires; 

F. Fernandes & Perry N, Proceedings 6th Congress of the European Association for Sport Management (eds)
“Service quality in sport” (Madeira: Portugal, 30 septebr-4 oktober 1998), Madeira: EASM, pp. 7.41-7.51.

Taks M; Eyckmans J; Willems T,
1999a, Sport et employ en Europe: Belgium (Commission Europeenne-DG X), s.l. : Reseau Europeen des Institut de

Sciences du Sport/Observatoire Europeen de l’Emploi Sportif, 68 p.

Taks M,
1999b, Zelfstandige ondernemers in de sport: niet langer outsiders, Tijdschrift voor Lichamelijke Opvoeding 5 (183):

14-18.

Van Hoof K,
1996, Is er verdringing op de Vlaamse arbeidsmarkt?, Nieuwsbrief Steunpunt WAV 6 (3): 39-41.

Vannieuwenhuyse A,
1988, Arbeidssituatie van licentiaten lichamelijke opleiding (Rapporten van de onderzoekseenheid SOCK nr. 11),

Leuven: FLOK/KULeuven, 131 p.

Van Oteghen SL; Aquadro NM,
1988, Employment status of Memphis State physical education graduates and career preferences of present physi-

cal education majors, Joperd (May-June): 62-64.

VLABUS,
1997; Ontwerp van beleidsnota 1997-2001, Gent: Vlabus, 58 p.

Verhoeven M; Laporte W; De Knop P; Taks M; Bollaert L; Van Bunder D; Duysters A,
1997, Voluntary work in a changing environment of sport : empirical study about the development of professional

expertise in sport federations and sport clubs, in Proceedings of the 5th Congress of the European
Association for Sport Management, Glasgow (Scotland), 17-20 Septembe 1997, pp. 378-387.

Verhoeven M; Laporte W; De Knop P; Bollaert L; Taks M; Vincke J,
1999, In search of macro-, meso-, and micro sociological antecedents of conflict in voluntary sports federations

and clubs with the Flemish situation as a case study, European Journal for Sport Management 6: 62-77.

Waumans J,
1984, De tewerkstellingsmogelijkheden van de licentiaat lichamelijke opvoeding in de sport zowel binnen als

buiten het onderwijs, 90 p. + bijlagen (Brussel : VUB; licentaaitsverhandeling lichamelijke opvoeding).

88



B I J L A G E  1 :

CLASSIFICATIE VAN SPORTMANAGEMENTBEROEPEN (Sport management occupations in Europe 1997: 15)

PUBLIC ADMINISTRATION PRIVATE SECTOR

International / National / Profit (commercial) Non Profit (Volonteer)
Regional / Local

1 - Manager of a training - Corporate Manager - Corporate Manager - Corporate Manager
institute in sport - General Manager - General Manager - General Manager
(Education for professionals) - Assistant - Assistant - Assistant

- Specialised Manager : - Specialised Manager : - Specialised Manager :
Marketing, Technical, Marketing, ... Marketing, ...
Administrative

2 - Manager of a sport facility idem idem idem
(indoor/outdoor)

3 - Manager of a national idem idem idem
sport organisation

4 - Manager of a sport club idem idem idem

5 - Manager of a (other) sport idem idem idem
service organisation
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B I J L A G E  2 :

SPORTACTIVITEITEN O.B.V. NACE (EOSO 1998a: 14-17)

SECTION O OTHER COMMUNITY, SOCIAL AND PERSONAL SERVICES ACTIVITIES

92 RECREATIONAL, CULTURAL AND SPORTING ECONOMIC ACTIVITIES

92.6 Sporting economic activities

92.61 operation of sports arenas and stadiums

This class includes:
- operation of the facilities for outdoor, or indoor sports events
- football stadiums
- swimming pools and stadiums
- golf courses
- boxing arenas
- winter sport arenas and stadiums
- field and track stadiums...

The facilities may be enclosed or covered and may have provision for spectator seating or viewing

This class excludes:
- rental of sporting equipment cfl. 71.40
- park and beach activities cfl. 92-72

92.61.1 Operation of winter Sport facilities
92.61.11 Operation of ice ring (outdoor)
92.61.12 Operation of ice ring (indoor)
92.61.13 Operation of downhill ski track
92.61.14 Operation of countryside ski track
92.61.15 Operation of other winter sport facilities n.e.c.

92.61.2 Operation of nautical activities centres
92.61.21 Operation of sailing facilities
92.61.22 Operation of running waters facilities (canoe, kayak)
92.61.23 Operation of yachting harbour
92.61.24 Operation of other nautical activities centres n.e.c.

92.61.3 Operation of swimming pool and aquatic activities centres
92.61.31 Operation of swimming pools (outdoor)
92.61.32 Operation of swimming pools (indoor)
92.61.33 Operation of aquatic centres
92.61.34 Operation of diving centres
92.61.35 Operation of other aquatic activities centers n.e.c.

92.61.4 Operation of other outdoor sporting activities
92.6 141 Operation of natural and artificial pitches
92.61.42 Operation of golfs courses
92.61.43 Operation of horse riding centres
92.61.44 Operation of mountain biking or hiking tracks
92.61.45 Operation of outdoor tennis facilities
92.61.46 Operation of other outdoor sporting, activities centres n.e.c.
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92.61.5 Operation of fitness centres, fighting rooms and other specialized indoor sport facilities
92.6 151 Operation of fitness centres
92.61.52 Operation of figthing rooms
92.61.53 Operation of gymnastic arenas
92.61.54 Operation of racket sports facilities (indoor)
92.61.55 Operation of other specialized indoor sport facilities

92.61.6 Operation of mechanical sport facilities
92.61.61 Operation of cycle-racing track (outdoor)
92.61.62 Operation of cycle-racing track (indoor)
92.61.63 Operation of motorcross racing track
92.61.64 Operation of circuits for motor racing (cars and motorcycles)
92.61.65 Operation of other mechanical sport facilities n.e.c.

92.61.7 Operation of outdoor stadiums
92.61.71 Operation of turf arenas
92.61.72 Operation of soccer stadiums
92.61.73 Operation of other collective sports stadiums (rugby, cricket, etc..)
92.61.74 Operation of athletics stadiums
92.61.75 Operation of other outdoor stadiums n.e.c.

92.61.8 Operation of sports hall for collective sports
92.61.81 Operation of basketball halls
92.61.82 Operation of handball halls
92.61.83 Operation of volleyball halls
92.61.84 Operation of other indoor halls for collective sports n.e.c.

92.61.9 Operation of bowlings and other indoor games facilities
92.61.91 Operation of bowlings
92.61.92 Operation of billard rooms
92.61.93 Operation of others indoor games facilities n.e.c.

92.62 Other sporting economic activities
This class includes:

- organization and operation of sports events outdoor- or indoor for professionals or amateurs by organizations with or without
own facilities :
football clubs, bowling clubs, swimming clubs, golf clubs, boxing, wrestling, health or body building clubs, winter sport clubs.
chess. draughts, domino or card clubs, field and track clubs, shooting clubs - activities related to promotion and production of
sporting events - activities of individual own-account sportsmen and athletes, judges, timekeepers, instructors, teachers,
coaches... - activities of sport and game schools - activities of racing stables, kennels and garages - activities of riding academies
- activities of marinas
- hunting for sport or recreation
- related service activities

This class excludes:
- rental of sporting equipment cfl. 71.40
- park and beach activities cfl. 92.r-

92.62.1 Sport administration (private)
92.62.11 Sport National 1 International administration (voluntary)
92.62.12 Sport Regional administration (voluntary) (NUTS levels 1 or 2)
92.62.13 Sport local administration (voluntary) (NUTS levels 3, 4, etc...)
92.62.14 Sport National 1 International administration (professional sport, leagues, etc ...)

92.62.2 Administration of professional sport clubs
92.62.21 Administration of soccer professional clubs
92.62.22 Administration of basketball professional clubs
92.62.23 Administration of ice-hockey professional clubs
92.62.24 Administration of other professional sport clubs n.e.c.
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92.62.3 Activity of professional sport players (self-employed)
92.62.31 Activity of golf professionals
92.62.32 Activity of tennis professionals
92.62.33 Activity of professional cyclists
92.62.34 Activity of professional drivers (cars and motorcycles)
92.62.35 Activity of professional boxers
92.62.36 Activity of other sport professionals athletes n.e.c.

92.62.4 Activity of amateur sport clubs
92.62.41 Activity of amateur unisport clubs
92.62.42 Activity of amateur multisport clubs

92.62.5 Activity of individual professional teaching personal in sports
92.62.51 Activity of ski instructors
92.62.52 Activity of mountain guides
92.62.53 Activity of mountain leaders
92.62.54 Activity of tennis instructors
92.62.55 Activity of golf instructors
92.62.56 Activity of horse riding instructors
92.62.57 Activity of other individual professional teaching personal in sport n.e.c.

92.62.6 Other sporting activities n.e.c.
92.62.60 Other sporting activities n.e.c.
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B I J L A G E  3 :

SPORT GERELATEERDE ACTIVITEITEN O.B.V. NACE (EOSO 1998a: 18-44)

SECTION D : MANUFACTURING

15.88.19 Manufacture of special food for sport
17.40.22 Manufacture of tarpaulins and tents
17.40.23 Manufacture of sails, parachutes and textile articles
17.40.22 Manufacture of life jackets
17.52.19 Manufacture of cordage, rope, twine and netting for sport uses
18.24.12 Manufacture of sports and recreation wearing with stitch
18.24.12 Manufacture of sports and recreation wearing with tex material
19.30.11 Manufacture of rubber boots and plastic materials (with also moulded or injected ski shoes)
19.30.21 Manufacture of assembled ski shoes (except moulded shoes)
19.30.22 Manufacture of tennis shoes, basket and similaries (shoes with the up composed with tex materials

including dance shoes, gymnastic, climbing, …)
19.30.23 Manufacture of other sport shoes n.e.c. (shoes with the up composed with leather, plastic materials,

rubber, with spike or stud)
22.11.20 Publishing of sport thematic books
22.12.11 Publishing of sport news papers
22.13.11 Publishing of sport journals and periodicals
25.11.12 Manufacture of rubber tyres for cycles and motorcycles (with tabular tyre)
25.11.13 Manufacture of inner tubes (for cycles and motor cycles), etc.)
28.75.30 Manufacture of knife, swords, for sport uses
28.75.31 Manufacture of carabiners and other metal made sport equipment
29.60.13 Manufacture of shotguns and arms for shooting match and other sport competitions
33.40.12 Manufacture of special glasses for sporting uses
33.50.15 Manufacture of chronometers
34.10.21 Manufacture of particular vehicles with internal combustion engine with less than 1500 cm2 of capaci-

ty (sport uses)
34.10.22 Manufacture of particular vehicles with internal combustion engine with more than 1500 cm2 of capa-

city (sport uses)
34.10.23 Manufacture of specialised vehicles for special utilisations (golf carts, snowmobiles …)
34.10.24 Manufacture of goods vehicle for special utilisations
35.12.11 Building of pleasure sailboats (sailing dinghy, yachts)
35.12.12 Building of pleasure rubber dinghy (excepted for beach materials)
35.12.13 Building of pleasure boats with engine (including canoeing, pedalos, …)
35.12.90 Repairing and maintenance of pleasure and sporting boats
35.30.21 Manufacture of gliders and hang-gliders (including microlights)
35.42.10 Manufacture for cycles (tourism bicycles, competition bikes, mountain bikes) excepted for toy cycles
36.40.11 Manufacture of winter sport goods (skis, binding, roller skates, ice skates, toboggans …)
36.40.12 Manufacture of water sport goods (windsurf, nautical skis, surfs, flippers, mask, etc…) excepted suits

and diving materials
36.40.13 Manufacture of sport goods for athletism (in fact for gymnastic with apparatus etc…, and athletism

indoor and outdoor)
36.40.14 Manufacture of varied sport goods (balloons, equipment for all the sports: golf, climbing, tennis, alpi-

nism, fencing)
36.40.15 Manufacture of fishing equipment
36.50.43 Manufacture of billiard tables and bowling equipment

SECTION F: CONSTRUCTION

45.11.23 Preparation of the floors, digging for golf
45.21.61 Building of stadiums (outdoors, excepted for the ground/floor)
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45.21.62 Building of nautical stadiums (swimming pool, excluding swimming pools for residences)
45.21.63 Building of sport halls or recreation halls (gymnasiums, indoor tennis courts, skating rings…, equip-

ment and floors are excluded)
45.23.21 Construction of sport floors (recreation grounds, sport grounds)
45.23.22 Construction of golfs

SECTION G: WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES, MOTORCYCLES AND PERSONAL AND
HOUSEHOLD GOODS

50.40.11 Wholesale of motorcycles
50.4020 Retail sale motorcycles
51.41.12 Sale of sails, tents
51.42.11 Wholesale of sport clothes (including accessories such as gloves, ties, …)
51.42.12 Wholesale of sport shoes
51.47.35 Wholesale of sport articles
52.42.10 Retail sale of clothing articles (sport)
52.47.11 Retail sale of books (sport)
52.47.12 Retail sale of newspapers and magazines (sport)
52.48.22 Retail of sport and leisure articles
52.74.12 Repair of bicycles
52.74.13 Repair of other personal and household goods (sport)
55.21.11 Mountain refuges
55.22.10 Camping sites, including caravan sites
55.23.12 Shortstay lodging and holiday accommodation (sport secondary)
55.23.15 Other facilities (specialised accommodation for sports people). Sport centres providing accommoda-

tions excluded

SECTION I : TRANSPORT, STORAGE AND COMMUNICATION

60.21.41 Operation of serial cableways related to sport (ski tracks, etc…)
60.23.11 Renting of coaches/busses for sport uses
63.30.11 Activity of travel agencies (specialised in adventure and other sport related activities)

SECTION J : FINANCIAL INTERMEDIATION

63.03.11 Health and accident insurance (sport related)

SECTION K: REAL ESTATE, RENTING AND BUSINESS ACTIVITIES

71.23.11 Renting of planes and other air transport equipment for sport and leisure purposes
71.40.11 Renting of recreation sport and leisure equipment (including bicycles and canoes)
72.20.11 Software production, supply and documentation related to sport activities
72.30.11 Data processing (sport related)
72.40.11 Data base development and storage (sport related)
73.10.11 Research and experimental development on natural sciences and engineering (sport related)
73.20.11 Research and experimental development on social sciences and humanities (sport related)
74.11.11 Legal activities (sport related)
74.12.11 Accounting, book-keeping and auditing activities; tax consultancy (sport related)
74.13.11 Market research and public opinion polling (sport related)
74.14.11 Business and management consultancy activities (sport related)
74.20.11 Architectural and engineering activities and related technical consultancy (sport equipment and facili-

ties related)
74.40.11 Advertising (sport activities related)
74.50.11 Labour recruitment and provision of personnel (sport personnel)
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SECTION L: PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE, COMPULSORY SOCIAL SECURITY

75.12.14 Regulation of cultural, recreational and sporting services

SECTION M: EDUCATION

80.10.10 Primary education (physical education)
80.21.10 General secondary education (physical education)
80.22.10 Technical and vocational secondary education (physical education)
80.30.10 Organisation of sport activities for students and training in physical education and sport related sub-

jects
80.41.12 Pilots schools
80.42.10 Adult education for sport occupations

SECTION N: HEALTH AND SOCIAL WORK

85.11.11 Surgical technical care activities (sport related)
85.12.12 Medical practice activities (specialised in sport)
85.14.13 Activities of physiotherapists (sport related)
85.14.18 Activities of other health personal (sport related)
85.20.10 Veterinary activities (sport related)

SECION O: OTHER COMMUNITY, SOCIAL AND PERSONAL SERVICE ACTIVITIES

91.11.11 Activities of business and employers organisations (related to sport)
91.12.11 Activities of professional organisations (related to sport)
91.20.11 Activities of trade unions (related to sport)
92.11.11 Motion pictures and video production (sport related)
92.12.11 Motion pictures and video distribution (sport related)
92.20.11 Radio and television activities (sport related)
92.31.11 Activities of dancing schools and dance instructors
92.51.11 Library and archives activities (sport related)
92.52.11 Museum activities (sport)
93.04.10 Activities of fitness centres
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B I J L A G E  4  :

SPORTBEROEPEN O.B.V. ISCO-88 (EOSO 1998b: 25-29)

3. TECHNICIANS AND ASSOCIATE PROFESSIONALS

34. Other associate professionals

347. Artistic, entertainment and sports associate professionals

3475. Athletes, sport persons and related associate professionals
Athletes, sport persons and related associate professionals participate in competitive sporting events,
conduct sport

training,compile rules concerning sporting events, and controlling the progress of these events.

Tasks include:

a) participating in competitive sporting events
b) conducting sports training to develop ability in and knowledge of the sport
c) compiling rules concerning the conduct of sporting competitions, and controlling the progress of these events
d) performing related tasks
e) supervising other workers.

Examples of the occupations classified here

- Athlete

- Boxer

- Coach. sports

- Official sports

- Wrestler

3475.1 Professional sport athlete

3475.11 Professional sport athlete - Paid participation in competitive sport, regular participation in training
activities as a main activity

3475.1102 Professional track and field athlete
3475.1105 Professional basketball player
3475.1107 Professional boxer
3475.1110 Professional racing cyclist
3475.1113 Professional soccer player
3475.1117 Professional ice hockey player
3475.1123 Sailing professional athlete
3475.1128 Professional tennis player
3475.1129 Professional volley-ball player
3475.1141 Professional golf player
3475.1156 Professional rugby player
3475.1159 Driver of racing car (automobilism)
3475.1160 Driver of motorbike (motorcycling)
3475.1161 Jockey (Turf)

3475.1199 Other professional sport athlete n.e.c.2

3475.2 Sport official

3475.21 Referees, judges and measurers- Compiling rules. controlling sports events, imposing, enforcing, applying rules and regula-

tions (measuring facilities distances ... )

3475.2105 Referee and judges (basketball)
3475.2113 Referee and judges (football)
3475.2128 Referee and judges (tennis)
3475.2141 Referee and judges (golf)
3475.2161 Referees and judges (horse races)
3475.2199 Other referees and judges n.e.c.

96



3475.22 Referees and Judges co-ordinators Supervision of Referees and judges

3475.2200 Referees and Judges co-ordinators

3475.23 Time keepers- Controlling the timing of the event, (assuming the crucial aspect for the length of time an event lasts)

3475.2305 Time keepers(basketball)
3475.2361 Time keepers (horse races)
3475.2399 Others Time keepers n.e.c.

3475.24 Time keepers Co-ordinators Supervision of Time keepers

2475.2400 Time keepers Co-ordinators

3475.25 Others n.e.c.

3475.2500 Other sport officials n.e.c.

3475.3 Sport animators

3475.31 Sport animators
(Individuals who) Use sports/activities for- personal and social development of individuals or- groups
Note - the skill acquisition has less importance than the activity

3475.3101 Sport animator for elderly people
3475.3102 Sport animator for disabled
3475.3103 Sport animator for ethnic minorities
3475.3104 Sport animator for other special population
3475.3105 Other sport animators n.e.c.

3475.32 Sport animators co-ordinator

3475.3201 Sport animators co-ordinator for elderly people
3475.3202 Sport animators co-ordinator for disabled
3475.3103 Sport animator co-ordinator for ethnic minorities
3475.3104 Sport animator co-ordinator for other special population
3475.3205 Others sports animators co-ordinators n.e.c.

3475.4 Sport instructor

3475.41 Sport instructor- Those who are improving individual skills (technical)

3475.4108 River guide
3475.4111 Equestrian instructor
3475.4114 Gymnastics instructor
3475.4119 Judo and other martial arts
3475.4123 Sailing instructor
3475.4125 Ski instructor
3475.4126 Swimming and diving instructor
3475.4128 Tennis instructor
3475.4141 Mountain guide ****
3475.4141 Golf instructor
3475.4152 Underwater activities instructor
3475.4162 Fitness instructor
3475.4163 Mountain leader
3475.4164 Horse trekking guide
3475.4199 Others sports instructors 

3475.42 Sport instructors co-ordinators

3475.4208 River guide co-ordinator
3475.4211 Equestrian instructor co-ordinator
3475.4214 Gymnastics instructor co-ordinator
3475.4219 Judo and other martial arts co-ordinator
3475.4223 Sailing instructor co-ordinator
3475.4225 Ski instructor co-ordinator
3475.4226 Swimming and diving instructor co-ordinator
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3475.4228 Tennis instructor co-ordinator
3475.4236 Moutain guide co-ordinator ***
3475.4241 Golf instructor co-ordinator
3475.4252 Underwater activities instructor co-ordinator
3475.4262 Fitness co-ordinator
3475.4263 Moutain leader co-ordinator
3475.4264 Horse trekking guide co-ordinator
3475.4299 Others co-ordinators n.e.c.

3475.5 Sport coach

3475.51 Sport coach
3475.5102 Athletics coach
3475.5105 Basketball coach
3475.5107 Coach in boxing
3475.5110 Coach in cycling
3475 5113 Football coach
3475.5117 Ice hockey coach
3475.5123 Sailing coach
3475.5128 Tennis coach
3475.5141 Golf coach
3475.5156 Rugby coach
3475.5159 Automobile race coach
3475.5160 Motorcycle race coach
3475.5199 Others coach 

3475.52 Sport coach co-ordinator

3475.5202 Athletics coach co-ordinator
3475.5205 Basketball coach co-ordinator
3475.5207 Boxing coach co-ordinator
3475.5210 Cyclism coach co-ordinator
3475.5213 Football coach co-ordinator
3475.5217 lce hockey coach co-ordinator
3475.5223 Sailing coach co-ordinator
3475.5228 Tennis coach co-ordinator
3475.5241 Golf coach co-ordinator
3475.5256 Rugby coach co-ordinator
3475.5259 Automobil race coach co-ordinator
3475.5260 Motorcycle race coach co-ordinator
3475.5299 Others sports coach coordinators 

3475.53 Physical conditioner
Improving general-physical capacities of competitors / participants in relation to specific identifiable sport

3475.5302 Physical conditioner (track and field/athletics)
3475.5305 Physical conditioner (basketball)
3475.5307 Physical conditioner (boxing)
3475.5310 Physical conditioner (cycling)
3475.5313 Physical conditioner (football)
3475.5317 Physical conditioner (ice hockey)
3475.5323 Physical conditioner (sailing)
3475.5328 Physical conditioner (tennis)
3475.5341 Physical conditioner (golf)
3475.5356 Physical conditioner (rugby)
3475.5359 Physical conditioner (car racing)
3475.5360 Physical conditioner (motorcycle racing)
3475.5399 Others physical conditioner n.e.c.
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B I J L A G E  5 :

SPORT GERELATEERDE BEROEPEN O.B.V. ISCO-88 (EOSO 1998b: 30-58)

1. LEGISLATORS, SENIOR OFFICIALS AND MANAGERS

1120.90 Senior sport government officials (state or local government)
1143.90 Senior officials of sport organisations (federations, clubs)
1210.20 Directors and chief executives of sport good manufactures
1210.30 Directors and chief executives of sport facilities construction industry
1210.40 Directors and chief executives of sport goods whole and retail trade
1222.90 Production and operations department managers in sport goods manufacturing
1223.90 Production and operations department managers in sport and leisure facility construction
1224.90 Production and operations department managers in sport and leisure whole and retail trade
1229.91 Production and operations department managers in sport services (operation of sport arenas and 

stadiums)
1229.92 Production and operations department managers in sport services (other sporting activities)
1312.90 General managers in sport goods manufacturing
1314.90 General managers in sport and leisure goods whole and retail trade
1319.91 General managers in sport services (operation of sport arenas and stadiums)
1319.92 General managers in sport services (other sporting activities)

2. PROFESSIONALS

2141.91 Architects specialised in sport and leisure equipment (boats)
2141.92 Architects specialised in sport and leisure facilities
2221.90 Sport medical doctors
2310.90 College, university and higher education teaching professionals specialised in sport education
2320.90 Secondary education physical education teaching professionals
2331.90 Primary education physical education teaching professionals
2332.90 Pre-primary education physical education teaching professionals
2340.90 Adapted physical education teaching professionals
2352.90 Inspectors of physical education teaching
2411.90 Accountants in sport industries
2412.90 Personal and careers professionals in sport and sport related industries
2419.91 Accountant executives (sport)
2419.92 Advertisers (sport)
2419.93 Marketing specialists (sport)
2419.94 Public relation specialist (sport)
2421.90 Lawyers specialised in sport
2432.90 Sport documentalists and other related information professionals in sport
2441.90 Sport economists
2442.90 Sport sociologists
2443.90 Sport philosophers, historians and political scientists
2445.90 Sport psychologists
2446.90 Social work professionals related to sport
2451.91 Sport journalists (press)
2451.92 Sport journalists (radio broadcasting)
2451.93 Sport journalists (TV)
2470.91 Sport public service administrative manager (state)
2470.92 Sport public service administrative manager (regional)
2470.93 Sport public service administrative manager (local)
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3. TECHNICIANS AND ASSOCIATE PROFESSIONALS

3223.90 Sport dieticians and nutritionists
3226.90 Sport physiotherapists and related associate professionals specialised in sport
3310.90 Primary education physical education teaching associate professionals
3320.90 Pre-primary education physical education teaching associate professionals
3330.90 Adapted physical education physical education teaching associate professionals
3429.90 Sport agents/managers (associate professionals)
3441.90 Administrative secretaries and related associate professionals specialised in sport organisations
3472.90 Radio, television and spectacles announcers specialised in sport

4. CLERKS

4211.90 Cashiers and ticket clerks (sport events)
4213.90 Bookmakers and croupiers specialised in sporting events
4221.90 Travel agency and related clerks (sport and tourism related)
4222.90 Receptionists and information clerks in sport facilities or services

5. SERVICE WORKERS AND SHOP AND MARKET SALES WORKERS

5169.90 Protective service workers (sport related)
5220.90 Sport goods sales persons and demonstrators

6. SKILLED AGRICULTURAL AND FISHERY WORKERS

6113.90 Gardeners specialised in sport outdoor facilities maintenance
6121.91 Farmer specialised in horse raising (for sport)
6121.92 Farmer specialised in racing dogs

7. CRAFT AND REATED TRADE WORKERS

7331.90 Handicraft workers specialised in sport equipments

8. PLANT MACHINE OPERATORS AND ASSEMBLERS

8311.90 Drivers of funiculars and teleferiques (sporting use)
8333.90 Operators of ski-lifts and similar equipments

9. ELEMETARY OCCUPATIONS

9152.90 Sport facilities attendants
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B I J L A G E  6 :

DE EVOLUTIE VAN HET AANTAL ONDERNEMINGEN IN DE SPORTSECTOR IN BELGIË (Taks et al. 1999a)

Number of enterprises in the sport sector

Table II.6

* enterprises classified in class 978 of the NACE-70
** enterprises classified in respectively class 92.61 and 92.62 of the NACE-BEL
The bold numbers are the totals for respectively class 978 and 92.6
Data obtained by NIS: based on the sum of all the V.A.T.-numbers of the enterprises in the sportssector

II.1.2.2: Number of sport enterprises by size

Table II.7: Number of individual enterprises

* enterprises classified in class 978 of the NACE-70
** enterprises classified in respectively class 92.61 and 92.62 of the NACE-BEL
The bold numbers are the totals for respectively class 978 and 92.6
Data obtained by NIS: based on the sum of all the V.A.T.-numbers of the enterprises

1981* 1991* 1994** 1997**
Belgium 699 1229 (92.61) 987 1039

(92.62) 611 1010
1598 2049

Flemish district 393 610 (92.61) 542 578
(92.62) 324 550

866 1128
Walloon district 263 514 (92.61) 408 418

(92.62) 207 356
615 774

Brussels metropolitan district 43 105 (92.61) 37 43
(92.62) 80 104

117 147

1981* 1991* 1994** 1997**
Belgium 2359 3733 (92.61) 3094 3234

(92.62) 1422 2159
5416 5393

Flemish district 1302 2011 (92.61) 1655 1765
(92.62) 842 1217

2497 2982
Walloon district 934 1427 (92.61) 1238 1255

(92.62) 462 780
1700 2035

Brussels metropolitan district 123 295 (92.61) 201 214
(92.62) 118 162

319 376
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Table II.8: Estimation of the number of small sport enterprises (2-9 employees)
(correction to T.A.V)

* estimation of number of small enterprises in class 978 (NACE-70)
** estimation of number of small enterprises in class 978 (1981 and 1991) and 92.6 (1994 and 1997)
The bold numbers are the total numbers of enterprises in class 978 (1981 and 1991) and 92.6 (1994 and 1997)

Table II.9: Estimation of number of large sport enterprises (more than 10 employees) (correction to T.A.V.)

* estimation of number of large enterprises in class 978 (NACE-70)
** estimation of number of large enterprises in class 978 (1981 and 1991) and 92.6 (1994 and 1997)
The bold numbers are the total numbers of enterprises in class 978 (1981 and 1991) and 92.6 (1994 and 1997)

1981* 1991* 1994** 1997**
Belgium 290 485 (92.61) 408 391

(92.62) 144 147
552 538

Flemish district 164 294 (92.61) 223 214
(92.62) 93 93

316 307
Walloon district 107 155 (92.61) 149 134

(92.62) 46 47
195 181

Brussels metropolitan district 19 36 (92.61) 36 43
(92.62) 5 7

41 50

1981* 1991* 1994** 1997**
Belgium 1370 2019 (92.61) 1699 1804

(92.62) 667 1002
2366 2806

Flemish district 745 1107 (92.61) 890 973
(92.62) 425 574

1315 1547
Walloon district 564 758 (92.61) 681 703

(92.62) 209 377
890 1080

Brussels metropolitan district 61 154 (92.61) 128 128
(92.62) 33 51

161 179
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B I J L A G E  7 :

EVOLUTIE VAN DE SPORTBEDRIJVEN NAARGELANG HUN JURIDISCH STATUUT (Taks et al. 1999a)

Table II.16: Status of sport enterprises in Belgium (in real numbers and percentages)

Source: T.A.V. numbers (NIS) 

Table II.17: Status of enterprises in Flanders (in real numbers and percentages)

Source: T.A.V. numbers (NIS) 

Table II.18: Status of enterprises in Wallonia (in real numbers and percentages)

Source: T.A.V. numbers (NIS) 

1981 1991
Class 92.61 Class 92.62 Total Class 92.61 Class 92.62 Total

Public 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Private for Non Profit 59% 39% 37% 44% 39% 55% 66% 62%
Private for Profit 41% 61% 63% 56% 61% 45% 34% 38%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1994 1997
Class 978

1981 1991
Class 92.61 Class 92.62 Total Class 92.61 Class 92.62 Total

Public 0 1 1 0 1 2 0 2
Private for Non Profit 553 560 457 201 658 442 811 1253
Private for Profit 381 866 780 261 1041 362 418 780
Total 934 1427 1238 462 1700 806 1229 2035

1994 1997
Class 978

1981 1991
Class 92.61 Class 92.62 Total Class 92.61 Class 92.62 Total

Public 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Private for Non Profit 60% 44% 33% 49% 38% 27% 43% 34%
Private for Profit 40% 56% 67% 51% 62% 73% 57% 66%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1994 1997
Class 978

1981 1991
Class 92.61 Class 92.62 Total Class 92.61 Class 92.62 Total

Public 0 0 1 0 1 2 0 2
Private for Non Profit 779 880 538 412 950 480 521 1001
Private for Profit 523 1131 1116 430 1546 1283 696 1979
Total 1302 2011 1655 842 2497 1765 1217 2982

1994 1997
Class 978

1981 1991
Class 92.61 Class 92.62 Total Class 92.61 Class 92.62 Total

Public 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Private for Non Profit 58% 40% 33% 45% 37% 29% 42% 35%
Private for Profit 42% 60% 67% 55% 63% 70% 58% 65%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1994 1997
Class 978

1981 1991
Class 92.61 Class 92.62 Total Class 92.61 Class 92.62 Total

Public 0 1 3 0 3 5 0 5
Private for Non Profit 1367 1484 1030 634 1664 954 916 1870
Private for Profit 992 2248 2061 788 2849 2275 1243 3518
Total 2359 3733 3094 1422 4516 3234 2159 5393

1994 1997
Class 978
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Table II.19: Status of enterprises in Brussels (in real numbers and percentages)

Source : T.A.V. numbers (NIS)

1981 1991
Class 92.61 Class 92.62 Total Class 92.61 Class 92.62 Total

Public 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Private for Non Profit 28% 15% 17% 18% 18% 15% 20% 17%
Private for Profit 72% 85% 82% 82% 82% 85% 80% 82%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1994 1997
Class 978

1981 1991
Class 92.61 Class 92.62 Total Class 92.61 Class 92.62 Total

Public 0 0 1 0 1 1 0 1
Private for Non Profit 35 44 35 21 56 32 33 65
Private for Profit 88 251 165 97 262 181 129 310
Total 123 295 201 118 319 214 162 376

1994 1997
Class 978
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B I J L A G E  8 :

EVOLUTIE VAN HET AANTAL WERKNEMERS NAARGELANG DE GROOTE VAN DE ONDERNEMINGEN 
(Taks et al. 1999a)

Table II.21: ESTIMATION of total employment in sport in Belgium

* Enterprises classified in 978 (NACE-70)
** Enterprises respectively classified in 92.61 and 92.62 (NACE-BEL)
** WARNING: Data without employers!!!! (Not available anymore)
Bold numbers = total employees in respectively class 978 (1981/1991) and class 92.6 (1994/1997)
DATA: the self-employers (source: T.A.V.-numbers (NIS)) + estimation of numbers of employees in small and large enterprises (source:
Social Security corrected in function of T.A.V.-numbers

Table II.21: Employment in individual enterprises

* Self-employers of enterprises classified in class 978 of the NACE-70
** Self-employers of enterprises classified respectively in class 92.61 an 92.62 (NACE-BEL)
The bold numbers are the totals for respectively class 978 and 92.6
DATA: T.A.V.-numbers (NIS)

1981* 1991* 1994** 1997**
Belgium 699 1229 (92.61) 987 1039

(92.62) 611 1010
1598 2049

Flemish district 393 610 (92.61) 542 578
(92.62) 324 550

866 1128
Walloon district 263 514 (92.61) 408 418

(92.62) 207 356
615 774

Brussels metropolitan district 43 105 (92.61) 37 43
(92.62) 80 104

117 147

1981* 1991* 1994** 1997**
Belgium 5384 20920 (92.61) 15262 15439

(92.62) 6045 7002
21307 22441

Flemish district 3133 12780 (92.61) 9279 9101
(92.62) 3438 3801

12717 12902
Walloon district 1597 5340 (92.61) 4464 4719

(92.62) 1185 1520
5649 6239

Brussels metropolitan district 654 2800 (92.61) 1519 1619
(92.62) 1422 1681

2941 3300
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Table II.22: Estimation of employment in small enterprises

* employees of enterprises classified in class 978 of the NACE-70
** employees of enterprises classified respectively in class 92.61 and 92.62 of the NACE-BEL
** WARNING: Estimation without employers!!!! (Not available anymore)
Numbers estimated on Social Security (NIS) in function of T.A.V.-numbers (See ANNEX 1)

Table II.23: Estimation of employment in large sports enterprises

* employees of enterprises classified in class 978 of the NACE-70
** employees of enterprises classified respectively in class 92.61 and 92.62 of the NACE-BEL
** WARNING: Estimation without employers!!!! (Not available anymore)
Numbers estimated on Social Security (NIS) in function of T.A.V.-numbers

1981* 1991* 1994** 1997**
Belgium 6923 12773 (92.61) 10231 9839

(92.62) 3559 3528
13790 13367

Flemish district 3680 8137 (92.61) 6434 5867
(92.62) 2091 1912

8526 7779
Walloon district 1754 2831 (92.61) 2714 2794

(92.62) 525 602
3239 3396

Brussels metropolitan district 1489 1805 (92.61) 1082 1178
(92.62) 943 1014

2025 2191

1981* 1991* 1994** 1997**
Belgium 4685 6918 (92.61) 4044 4561

(92.62) 1875 2464
5919 7025

Flemish district 2740 4033 (92.61) 2302 2656
(92.62) 1032 1339

3325 3995
Walloon district 1334 1995 (92.61) 1342 1507

(92.62) 453 562
1795 2069

Brussels metropolitan district 611 890 (92.61) 400 398
(92.62) 399 562

799 960
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B I J L A G E  9 :

VERDELING VAN DE RESPONS BIJ DE DEELNEMENDE HOGESCHOLEN EN UNIVERSITEITEN IN HET KADER 
VAN DE EUROPESE STUDIE ‘TRACKING OF GRADUATES’, AFGESTUDEERDEN 1992/93 (Demuynck 1999:68)

Naam van de instelling Opgegeven N % N
Aantal Respons Respons Non-respons

Afgestudeerden
1992-93

DEELNEMENDE HOGESCHOLEN
Katholieke Hogeschool Brussel 15 5 33.3 10
Erasmushogeschool Brussel 8 3 37.5 5
Parnas Dilbeek 12 0 0 12
Hogeschool Antwerpen 19 6 31.6 13
Kath. Hogeschool Leuven, Heverlee 38 10 26.3 28
Hogeschool Limburg, Hasselt 15 5 33.3 10
Hogeschool West-Vlaanderen, Brugge 12 7 58.3 5
KATHO Zuid-West Vlaanderen, Torhout 23 7 30.4 16
Hogeschool Gent – Campus Ledeganck 13 5 38.5 8
Groep T Hogeschool Leuven 5 3 60 2
TOTAAL HOGESCHOLEN 160 51 31.9 109
DEELNEMENDE UNIVERSITEITEN
VUBrussel 13 5 38.5 8
UGent 18 14 77.8 4
KULeuven 62 40 64.5 22
TOTAAL UNIVERSITEITEN 93 59 63.4 34
TOTAAL 253 110 43.5 143



108

Koning Boudewijnstichting

De Koning Boudewijnstichting is een onafhankelijke instelling van openbaar nut. Als
geschenk bij de 25ste verjaardag van Zijn troonsbestijging in 1976, verkoos Koning
Boudewijn de oprichting van een Stichting die ten dienste zou staan van de bevol-
king. Artikel 3 van de statuten omschrijft haar opdracht als volgt : ‘... het nemen van
initiatieven ter verbetering van de levensomstandigheden van de bevolking, met
inachtneming van factoren van economische, maatschappelijke, wetenschappelijke
en culturele aard.’ Met andere woorden : de Koning Boudewijnstichting wil maat-
schappelijke problemen en uitdagingen aanpakken door solidariteit en vrijgevigheid
te stimuleren, en door op te treden als katalysator van duurzame veranderingen. 

Om de generositeit te promoten, biedt de Stichting particulieren, verenigingen en
bedrijven de mogelijkheid om fondsen op te richten die vernieuwende projecten en
acties ondersteunen. Met de formule van ‘Transnational Giving Europe’ en de 
King Baudouin Foundation U.S., Inc. moedigt de Koning Boudewijnstichting de vrij-
gevigheid aan over de landsgrenzen heen. Naast de giften van talloze schenkers 
(op PCR 000-0000004-04) die een constante aanmoediging betekenen, is ook de
dotatie van de Nationale Loterij essentieel voor de impact van de Stichting. 

Drie thema’s staan centraal in haar projecten en campagnes : het bevorderen van
welvaart en welzijn, het meewerken aan de dynamiek van het maatschappelijk
samenleven, en het stimuleren van de persoonlijke ontplooiing en ontwikkeling.
Concreet betekent dit dat de Stichting initiatieven ontwikkelt rond armoede en
sociale uitsluiting, arbeid en tewerkstelling, duurzame ontwikkeling in socio-econo-
mische sectoren, justitie en lokaal bestuur, de ontwikkeling van de burgersamen-
leving, media, vorming, en cultuur en sport. 

De Koning Boudewijnstichting vervult een forumfunctie door deskundigen en burgers
rond de tafel te brengen. Verder stimuleert ze het denken op langere termijn en 
sensibiliseert de bevolking rond thema’s die haar na aan het hart liggen. 
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