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1 ALGEMENE INLEIDING 
 
Het Sport voor Allen –decreet van 9 maart 20071 ondergaat enkele belangrijke vernieuwingen 

op vlak van de Vlaamse subsidiëring van steden en gemeenten tot het voeren van een lokaal 

Sport voor Allen –beleid. Die vernieuwingen worden ingevoerd om het Sport voor Allen –

decreet in overeenstemming te brengen met het kaderdecreet planlastenverlaging2. Zo zal de 

planning en rapportering rond dit beleid in de toekomst moeten worden afgestemd op de lokale 

beheers- en beleidscyclus. Ook tal van andere vernieuwingen, mede ingegeven door het 

kaderdecreet planlastenverlaging, staan op het programma. Zo is het schrijven van een 

afzonderlijk sportbeleidsplan niet langer verplicht en worden gemeenten niet langer via de 

Vlaamse sectorale regelgeving rond Sport aangezet tot het aanstellen van een 

sportgekwalificeerde ambtenaar. Tevens worden de Vlaamse Beleidsprioriteiten Sport voor 

Allen geherformuleerd. Kortom, de op stapel staande vernieuwingen aan het Sport voor Allen –

decreet zullen effect hebben op zowel de taakinhoud als –vervulling van de Vlaamse steden en 

gemeenten in het lokale Sport voor Allen –beleid. Het is in het licht van die vernieuwingen dat 

het onderzoek dient gesitueerd te worden.   

 

Dit onderzoek heeft drie doelen. Een eerste doel betreft de effecten die voormelde 

vernieuwingen aan het Sport voor Allen –decreet – en inzonderheid de nieuwe Vlaamse 

Beleidsprioriteiten Sport – zullen genereren op lokaal vlak. Hiertoe zal de toekomst van het 

lokaal Sport voor allen –beleid worden verkend en afgetoetst bij zowel Vlaamse als lokale 

actoren in dit beleid. Wij bedanken dan ook alle respondenten die hebben meegewerkt aan dit 

onderzoek.  

 

Zicht hebben op toekomstige, mogelijke effecten van decretale vernieuwingen is één zaak; daar 

zicht op kunnen houden, is nog een totaal andere. Vandaar dat een tweede doel van dit 

onderzoek ligt in het ontwikkelen van indicatoren waarmee de Vlaamse overheid de effecten 

van haar strategische Beleidsprioriteiten Sport voor Allen op lokaal vlak kan monitoren. Die 

strategische prioriteiten worden dan lokaal vertaald naar operationele doelstellingen en acties.  

 

Op hun beurt zijn ook steden en gemeenten ermee gebaat om de effecten van die 

doelstellingen en acties van hun Sport voor Allen –beleid op te volgen. Het derde doel van dit 

onderzoek betreft dan ook het ontwikkelen van een set van voorbeeldindicatoren waarmee 

steden en gemeenten de effecten kunnen monitoren van de operationele doelstellingen en 

acties, lokaal ontwikkeld in het licht van de Vlaamse Beleidsprioriteiten Sport voor Allen.  

 

 

                                                 
1
 Decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen –beleid, (B.S. 4 mei 2007). 
2 

Decreet van 15 juli 2011 houdende de vaststelling van de algemene regels waaronder in de Vlaamse Gemeenschap 
en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen aan lokale besturen kunnen worden 
opgelegd (B.S. 11 augustus 2011). 
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2 DE TOEKOMST VAN HET LOKAAL SPORT VOOR ALLEN-BELEID 

VERKEND 

2.1 Het verkennen van de toekomst 

 

WAT? 
Welke effecten zullen de vernieuwingen aan het Sport voor Allen –decreet van 9 maart 2007 

genereren op lokaal vlak? Om een antwoord te geven op deze onderzoeksvraag verkennen we 

de toekomst van het lokaal Sport voor Allen –beleid. Toekomstverkenningen zijn 

denkconstructies over een nog niet bestaande werkelijkheid. Ze bieden zeker geen glazen bol 

om te voorspellen wat er gaat gebeuren. Potentiële veranderingen worden daarentegen wel op 

een systematische wijze geschetst aan de hand van mogelijke toekomstbeelden en paden 

(scenario’s).  (Reisch, 2011) Dit vereist een vergaande inschatting van hoe bestaande situaties –

in casus het bestaande Sport voor Allen –beleid – kunnen veranderen tengevolge van de op 

stapel staande veranderingen – in casus het vernieuwde Sport voor Allen –beleid – . (Glenn, 

1999; Dammer, 2000; SVR, 2005; Miller, 2006)  

 

WAAROM? 

Het doel van een toekomstverkenning is tweeledig. Enerzijds wordt er nagedacht over 

belangrijke nieuwe trends en mogelijke interne en externe ontwikkelingen. Anderzijds leren we 

via overleg omgaan met onzekerheden. Het nadenken over de toekomst maakt deze uiteraard 

niet minder onzeker, maar geeft meer vertrouwen om te kunnen handelen vanuit een 

gemeenschappelijk perspectief. Scenario’s worden dus gemaakt om de onzekerheid beter 

hanteerbaar te maken. In een beleidscontext verkennen scenario’s waarschijnlijke en/of 

wenselijke toekomstbeelden. Beleidsscenario’s zijn expliciet gericht om de impact van 

beleidskeuzes en veranderingen ten opzichte van het huidige beleid door te vertalen. Scenario’s 

zijn nuttig voor het herkennen van signalen van veranderingen. Bovendien brengen ze inzicht in 

de samenhang en dynamiek van ontwikkelingen op lange termijn. (Scearce & Fulton, 2004; SVR, 

2005)  

 

In dit rapport schetsen we vooreerst de gehanteerde methodiek. We bespreken hierbij de 

stappen van een toekomstverkenning. Per stap behandelen we vervolgens de resultaten van het 

onderzoek.  
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HOE? 

De onderstaande figuur visualiseert de door ons gevolgde methode van toekomstverkenning. 

Daarbij gaan we ervan uit dat zo’n verkenning in vijf stappen gebeurt (Block, 2009; Fernandez 

Güell, 2009; Verschuere & Wayenberg, 2009). In het onderstaande staan we bij elke stap 

uitgebreid stil.  

 

In een eerste stap (oriëntatie) worden 

toekomstige uitdagingen voor de 

organisatie geïdentificeerd. Hierbij is het 

belangrijk te begrijpen welke implicaties 

deze uitdagingen (kunnen) hebben. 

Vervolgens verkent men de externe 

drijfkrachten die mogelijks een effect 

hebben op de eerder geïdentificeerde 

uitdagingen (exploratie).  

In een derde stap worden er dan 

bepaalde scenario’s gecreëerd. Hierbij 

worden enkel de drijfkrachten relevant 

voor de organisatie in acht genomen.  

In een vierde stap is het tijd voor actie. Een goed scenario moet achteraf geen accurate 

weergave van de werkelijkheid blijken, maar inspireert organisaties om zich aan te passen en 

effectieve maatregelen te nemen indien het scenario zich werkelijk zou voordoen. Bij deze stap 

wordt er bijgevolg nagedacht over de implicaties van het scenario. Ten slotte worden er in de 

laatste stap mechanismen ontwikkeld die de organisatie in staat stellen veranderingen in de 

omgeving te detecteren. Dit moet ervoor zorgen dat de organisatiestrategie steeds is afgestemd 

op de omgeving. (Scearce & Fulton, 2004)  

 

In het volgende hoofdstuk bespreken we de implementatie van bovenstaande theorie in het 

onderzoek. Hierbij behandelen we eerst stap één tot vier. Deze stappen komen overeen met het 

eerste doel van het onderzoek, namelijk het in kaart brengen van de toekomst van het lokaal 

Sport voor Allen –beleid. Stap vijf wordt vervolgens uitvoerig besproken in het luik rond 

indicatoren waar we beantwoorden aan het tweede en derde doel van het onderzoek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1 (Scearce & Fulton, 2004) 

 

Exploratie 

Synthese 

Actie 

Monitoring Oriëntatie 
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2.2 Het lokaal Sport voor Allen-beleid: een blik op de toekomst in 4 stappen  

 

2.2.1 Stap I: oriëntatie 

Onze eerste stap bestond uit het in kaart brengen van de vernieuwingen op vlak van het lokaal 

Sport voor Allen –beleid als gevolg van het vernieuwde Sport voor Allen –decreet. Die mapping 

vergde een vergelijking van het nieuwe decreet met dat van 2007 naast een grondige analyse 

van diverse beleidsdocumenten zoals beleidsnota’s en –brieven (uit o.a. het Beleidsdomein 

Cultuur, Jeugd, Sport en Media en dat van Binnenlands Bestuur); beleidsadviezen (van o.a. de 

Strategische AdviesRaad en andere belangenbehartigers uit voormelde domeinen); Vlaamse 

regelgeving (zoals m.b.t. het lokale Sport voor Allen –beleid en de planlastenvermindering op 

lokaal vlak) en regeringsakkoorden, -statements en nota’s (zoals het Vlaamse regeerakkoord 

2009-2014 en het Witboek interne staatshervorming). (Dunn, 2007) 

 

Uit die mapping werd duidelijk dat er vernieuwingen op til staan en dit met betrekking tot zowel 

de taakinhoud als de taakvervulling door de lokale besturen in het Sport voor Allen –beleid. 

Immers, de beleidsprioriteiten voor het lokaal Sport voor Allen –beleid zijn centraal 

geherformuleerd.  

 

 

 

 

Tabel 1: vergelijking oude en nieuwe beleidsprioriteiten 

Oude prioriteiten Nieuwe prioriteiten 

BPS1: De financiële ondersteuning en 

stimulering van sportverenigingen; 

BPS1: Het ondersteunen van de kwalitatieve 

uitbouw van de sportverenigingen via een 

doelgericht subsidiebeleid; 

BPS2: Het ondersteunen en stimuleren 

van de andersgeorganiseerde sport; 

 

 

BPS2: Het stimuleren van sportverenigingen tot 

professionalisering met een bijzonder accent op 

kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en 

eventueel tot onderlinge samenwerking; 

BPS3: Het ondersteunen en stimuleren 

van de toegankelijkheid tot sport en de 

diversiteit in sport; 

BPS3: Het voeren van een activeringsbeleid met 

het oog op een levenslange sportparticipatie via 

een anders georganiseerd laagdrempelig beweeg- 

en sportaanbod;  

BPS4: Het opmaken van een globaal 
meerjarenplan met betrekking tot de 
sportinfrastructuur op het gemeentelijke 
grondgebied, met aandacht voor 
aspecten van ruimtelijke ordening en 
leefmilieu. 

BPS4: Het voeren van een beweeg- en 

sportbeleid met aandacht voor transversale 

samenwerking zodat kansengroepen gelijke 

kansen krijgen om actief te participeren aan sport 
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Een eerste beleidsprioriteit is erop gericht om via directe financiering de uitbouw van een 

kwaliteitsvolle sportwerking te garanderen. Hoewel lichtjes anders geformuleerd, komt deze 

prioriteit overeen met BPS 1 in het decreet van 2007, namelijk ‘de financiële ondersteuning en 

stimulering van sportverenigingen’.  

 

De tweede beleidsprioriteit is volledig nieuw. De subsidie die hier zal toegekend worden, is er 

enkel voor de sportclubs aangesloten bij een erkende sportfederatie. Het huidige impulsbeleid3 

komt in dit deel terug waarbij er wordt ingezet op het verhogen van de kwaliteit van de 

jeugdsportbegeleider. Deze beleidsprioriteit omvat ook de mogelijkheid tot subsidiëring voor 

het aanstellen van personen die een coördinerende functie uitoefenen (jeugdsportcoördinator, 

sporttechnisch coördinator, administratief coördinator) in één bepaalde club of voor meerdere 

clubs met als doel dat er meer professionele krachten komen in de sportclubs. Ten slotte is deze 

tweede beleidsprioriteit ook gericht op het bevorderen van de structurele samenwerking of 

fusies tussen verenigingen4. 

 

De derde beleidsprioriteit is gericht op een activeringsbeleid en een levenslang participatief 
beleid door het ondersteunen of organiseren van een anders georganiseerd laagdrempelig 
beweeg- en sportaanbod. Deze prioriteit komt overeen met de oude BPS 2, namelijk ‘het 
ondersteunen en stimuleren van de andersgeorganiseerde sport’. Maar in plaats van enkel te 
spreken over sport, gaat het in de vernieuwde beleidsprioriteit ook om een beweegaanbod 
zodat de stap naar sport kan worden gezet. Bijkomstig wordt er ook meer aandacht besteed aan 
het actief houden van sporters die reeds sporten, vandaar de nadruk op een levenslange 
sportparticipatie.   
 
In de laatste beleidsprioriteit draait het rond het uitwerken van een beweeg- en sportbeleid met 
aandacht voor transversale samenwerking en het voorzien van een aangepast aanbod, zodat 
kansengroepen in functie van sociale correctie worden geactiveerd. Het verschil met de 
vroegere BPS 3, ‘het ondersteunen en stimuleren van de toegankelijkheid tot sport en de 
diversiteit in sport’, is dat de vernieuwde beleidsprioriteit af stapt van een doelgroepgerichte 
aanpak en gemeenten de vrijheid geeft om zelf te bepalen wat voor hen een kansengroep is in 
functie van de sociale correctie.  

 
De oude BPS 4, het opmaken van een globaal meerjarenplan met betrekking tot de 
sportinfrastructuur op het gemeentelijke grondgebied met aandacht voor aspecten van 
ruimtelijke ordening en leefmilieu, is een beleidsprioriteit in het decreet van 2007 die we niet 
langer terugvinden in het nieuwe decreet. Alle nieuwe beleidsprioriteiten focussen namelijk op 
de inhoud van het sportbeleid en niet de infrastructuur.  
 
Naast deze nieuwe beleidsprioriteiten zijn er diverse veranderingen in de vereisten waaraan een 

lokaal bestuur moet voldoen ter werving van een subsidie voor het lokaal Sport voor Allen –

beleid. We bespreken al deze vernieuwingen uitvoerig op pagina 17.  

                                                 
3
 Besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van het decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van 

gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen-
beleid – bepalingen tot het verkrijgen van de impulssubsidie (B.S. 19 december 2008)  
4
 Vlaamse Sportfederatie, (2011), Verslag plenaire sessie Forumdag.  
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De mapping van de vernieuwingen resulteerde vervolgens in een oriënterende nota die op 2 

september 2011 werd besproken met de opdrachtgever van dit onderzoek. Dat gesprek 

resulteerde in een vragenlijst als onmisbaar instrument voor de tweede stap die we dienden te 

zetten met het oog op een toekomstverkenning van het lokale Sport voor Allen –beleid. Deze 

vragenlijst omvat 17 basisvragen zoals duidelijk wordt in het onderstaande. Een deel ervan geeft 

een beeld van de huidige situatie. Een ander deel geeft een antwoord op de ‘WHAT IF?’-vraag. 

Wat zal er gebeuren wanneer bijvoorbeeld gemeenten vrij zijn om al dan niet een 

sportbeleidsplan te schrijven? We spreken in dit geval van een predicatief scenario. Andere 

types van scenario’s zijn verklarende scenario’s (wat kan er gebeuren?) en normatieve 

scenario’s (hoe kunnen we een doelstelling bereiken?). (Borjeson, Höjer, Dreborg, Ekvall & 

Finnveden, 2006)  

 

1. Om in aanmerking te komen voor subsidiëring moet er tot op heden ondermeer een 

sportbeleidsplan gemaakt worden. Welke impact heeft dat teweeggebracht op het 

gemeentelijke sportbeleid? 

 

2. Op basis van het nieuwe decreet zou het opmaken van zo’n plan echter verdwijnen. In plaats 

daarvan dient er door de gemeente één globaal meerjarenplan opgemaakt te worden 

waarvan sport een onderdeel is. Welke impact zal dit gegeven volgens u op het gemeentelijk 

sportbeleid hebben?  

 

3. Vervolgens verplicht het huidige SVA-decreet de aanstelling van een sportgekwalificeerde 

ambtenaar. Welke impact heeft dit teweeggebracht op het gemeentelijk sportbeleid? 

 

4. Nu het vernieuwde decreet deze aanstelling niet langer kan verplichten, in welke mate 

verwacht u dat deze functie zal blijven bestaan? 

 

5. Momenteel wordt via hoofdstuk 1 de meerderheid van de subsidie aan sportverenigingen 

verdeeld op basis van ‘autonoom’ gekozen kwaliteitscriteria met als doel de kwalitatieve 

uitbouw van sportverenigingen. Het Bloso controleert dan of de gekozen kwaliteitscriteria 

aanvaardbaar zijn.  

a. Wat was het effect van deze werkwijze? 

b. Heeft u na de controle uw kwaliteitscriteria moeten aanpassen? 

c. Hoe staat u tegenover zo’n controle op input? 

 

6. Voortaan zal de gemeente echter compleet autonoom de kwaliteitscriteria in het 

subsidiereglement sportverenigingen mogen bepalen. 

a. In hoeverre verwacht u dat de huidige kwaliteitscriteria aangepast zullen worden? 

b. Zijn er criteria die u in het bijzonder wil behouden? 

c. Zou u in de toekomst meer gaan subsidiëren op kwantiteit? 
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7. De impulssubsidie beloont momenteel gemeenten die inspanningen leveren tot het 

verkrijgen van meer en hoger gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders en –coördinatoren in de 

sportclubs. Hoe heeft dit de jeugdsport in de sportclubs beïnvloedt? 

 

8. In het nieuwe decreet blijft de kwaliteitsverhoging van de jeugdsportbegeleiders en –

coördinatoren een verplicht subsidieonderdeel maar gemeenten hebben nu de mogelijkheid 

om deze professionalisering te verruimen naar coördinerende functies zowel binnen één 

sportvereniging als over verschillende verenigingen heen. Hoe schat u de impact van deze 

verdere professionalisering in? 

 

9. Ook nieuw in het decreet is het stimuleren van sportverenigingen inzake samenwerking en 

fusies met het oog op de uitbouw van een ruimere werkingsbasis en het aanbieden van een 

kwaliteitsvollere werking. Hoe denkt u in dat het huidige sportveld hierop zal inspelen? 

 

10. Een belangrijke beleidsprioriteit in het vorige SVA-decreet is het ondersteunen en stimuleren 

van de andersgeorganiseerde sport. Welke impact heeft deze prioriteit gehad op het 

sportaanbod in de gemeente? Zowel naar kwantiteit als kwaliteit.  

11. Het nieuwe SVA-decreet geeft echter ook ruimte aan het stimuleren van een beweegaanbod 

met als doel het beoefenen van sport, dit zowel in als buiten clubverband. 

a. Welke impact zal deze verruiming hebben op het sportbeleid?  

b. In hoeverre verwacht u dat er nieuwe/andere doelgroepen worden aangesproken? 

c. Welke effecten verwacht u met betrekking tot de aard van het activiteitenpalet? 

 

12. Vervolgens zal er in de toekomst ook meer aandacht gevraagd worden voor het actief 

houden van sporters die reeds sporten. Hoewel dit nu ook al valt binnen de 

andersgeorganiseerde sport, staat het in het nieuwe decreet meer expliciet vermeld. 

a. In hoeverre zal deze maatregel een impact hebben op het gemeentelijk sportbeleid? 

b. Hoe denkt de gemeente het sportaanbod aantrekkelijk te houden? 

  

13. Via hoofdstuk 3 bepaalt het huidige decreet dat het gemeentelijk sportbeleid een specifieke 

aandacht voor senioren, mensen met een handicap, van allochtone afkomst of die leven in 

armoede moet hebben. Zo moet minstens 10% van het budget geïnvesteerd worden met 

betrekking tot de sportparticipatie van deze ‘kansengroepen’. In hoeverre heeft dit het 

sportbeleid beïnvloedt? 

 

14. In de toekomst wordt dit doelgroepenbeleid verfijnd en zijn gemeenten vrij om te bepalen 

wat voor hen een kansengroep is. Het moet wel steeds een sociale correctie betreffen. Deze 

nieuwe/andere doelgroepen behoren niet per definitie tot het domein van het sportbeleid.  

a. Hoe zal deze aanpak het sportbeleid beïnvloeden?  

b. Welke nieuwe doelgroepen zou u betrekken bij het sportbeleid? 
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15. Om dit te kunnen realiseren dienen er transversale samenwerkingsverbanden opgestart te 

worden met het oog op het wegwerken van de drempels tot sportparticipatie. Bijvoorbeeld 

met de welzijnssector, OCMW’s, … Welke impact zullen deze vernieuwde 

samenwerkingsverbanden hebben op het sportbeleid? 

 

16. In het algemeen zal de Vlaamse Overheid minder gaan sturen op input en eerder controleren 

op output.  

a. Hoe staat u tegenover deze grotere lokale autonomie met betrekking tot het sportbeleid 

b. Hoe staat u tegenover deze sturing op output waarbij de resultaten worden opgevolgd 

via indicatoren?  

 

17. Ter afsluiting overlopen we nog even de 4 nieuwe beleidsprioriteiten. Hebt u nog algemene 

opmerkingen met betrekking tot de mogelijke impact die het nieuwe SVA-decreet zal 

hebben? 
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2.2.2 Stap II: exploratie 

Eenmaal in kaart gebracht, zoomen we in op de impact van de vernieuwingen op lokaal vlak.  

 

Deze exploratiefase kreeg vorm via een reeks van diepte-interviews met meerdere lokale 

verantwoordelijken voor het sportbeleid uit 12 gemeenten. Daartoe werden een aantal keuzes 

gemaakt in overleg met het Bloso als opdrachtgever van dit onderzoek. Deze keuzes betreffen 

de geselecteerde gemeenten en de bevraagde lokale beleidsverantwoordelijken. Bij beide 

keuzes wordt er in de onderstaande paragrafen kort stil gestaan. Vervolgens worden de 

resultaten van de interviews besproken die werden afgenomen tussen 30 september en 28 

oktober 2011.  

 

A. Selectie van gemeenten 

Op basis van een reeks diepte-interviews met meerdere lokale verantwoordelijken voor het 

sportbeleid hebben we gepeild naar het effect dat elk van de in kaart gebrachte vernieuwingen 

op vlak van de gemeentelijke taakinhoud en taakvervulling mogelijks zullen hebben voor de 

actoren uit het lokale Sport voor Allen –beleid. 12 gemeenten werden geselecteerd in overleg 

met de opdrachtgever van dit project, rekening houdend met relevante variabelen van 

gemeentelijke differentiatie in het lokale Sport voor Allen –beleid. In het bijzonder werd er 

gewerkt met een quotasteekproef. Hierbij werden vooreerst alle 308 Vlaamse gemeenten 

ingedeeld op basis van de VRIND-classificatie. Dit is een gebiedsindeling op basis van het 

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen met opsplitsing van het buitengebied op basis van het 

Strategisch Plan Ruimtelijke Economie waarbij het ruraal overgangsgebied en het ruraal gebied 

als platteland wordt geclassificeerd5.  

Deze indeling omvat negen clusters, namelijk: 

 centrumsteden 

 grootstedelijke rand 

 grootsteden 

 kleinstedelijk provinciaal 

 overgangsgebied 

 platteland 

 regionaal stedelijke rand 

 stedelijk gebied rond Brussel 

 structuurondersteunende steden 

 

Elke cluster is in de selectie vertegenwoordigd. Bijkomstig werd er rekening gehouden met de 

omvang van de clusters. Omdat de clusters ‘platteland’ en ‘overgangsgebied’ meer gemeenten 

tellen, respectievelijk 76 en 77, zijn deze ook sterker vertegenwoordigd in de selectie. Na de 

ruimtelijke indeling werden de gemeenten binnen elke cluster gerangschikt naar grootte.  

                                                 
5
 Meer over de VRIND-indeling en andere gebiedsindelingen op 

http://aps.vlaanderen.be/lokaal/pdf/gebiedsindelingen/vrind.pdf.  
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Dit had als uiteindelijk gevolg dat er in totaal zes grote (meer dan 30.000 inwoners) en zes kleine 

gemeenten (30.000 of minder inwoners) in de steekproef werden opgenomen.  

Vervolgens keken we ook of de gemeente over een sportbeleidsplan beschikt dat sinds 2008 in 

werking is. Er zijn bijgevolg geen gemeenten met een verenigingssportbeleidsplan6 of met een 

plan opgemaakt na 2008 in de selectie opgenomen. Een volgende variabele waar we rekening 

mee houden, is het aantal pogingen tot goedkeuring van het sportbeleidsplan door Bloso. De 

helft van de gemeenten had slechts één poging nodig terwijl de andere helft een tweede kans 

kreeg. Elke gemeente ontvangt bovendien een impulssubsidie. Een laatste criterium dat we 

hanteerden, is de provinciale locatie. Dit geeft ons de volgende 12 gemeenten, gerangschikt 

naar toenemend aantal inwoners:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Selectie van beleidsverantwoordelijken 

In overeenstemming met de opdrachtgever van dit onderzoek werd beslist om per gemeente 

drie beleidsverantwoordelijken te bevragen: de schepen van sport, de sportgekwalificeerde 

ambtenaar en een vertegenwoordiger van de sportraad. De schepen vertegenwoordigt hierbij 

het politieke niveau, terwijl de sportgekwalificeerde ambtenaar op zijn beurt spreekt voor de 

administratie. Ten slotte is het in de huidige ‘local governance’ –context ook aangewezen om 

een vertegenwoordiger van de sportraad aan het woord te laten. De onderstaande tabel geeft 

een overzicht van de 36 respondenten:  

 

Gemeente Schepen  

Sport 

Sportgekwalificeerde 

ambtenaar 

Vertegenwoordiger 

sportraad 

Heuvelland Dhr. Geert 

Vandewynckel 

Dhr. Thierry Caignie Mevr. Annie 

Vaneechoutte 

Tielt-Winge Dhr. Filip Broos Dhr. Marc Laeveren Dhr. Rony Meynaerts 

Zulte Dhr. Luc Millecamps Mevr. Tinneke Geysels Dhr. Xavier Tavernier  

Overijse Dhr. Peter Van den Berge Dhr. Bob Rasschaert Dhr. Johny Rons 

Mortsel Dhr. Koen Dehaen Mevr. Jo Dirix Dhr. Eddy 

Cloostermans 

                                                 
6
 Indien het gemeentebestuur geen gemeentelijk sportbeleidsplan voor subsidiëring indient, kan de gemeentelijke 

sportraad, of bij ontbreken daarvan, een structuur met daarin een representatieve vertegenwoordiging van de 
bestaande sportverenigingen uit de desbetreffende gemeente, een verenigingssportbeleidsplan voor subsidiëring 
indienen.   

 

1. Heuvelland  2. Tielt-Winge 

3. Zulte 4. Overijse  

5. Mortsel 6. Izegem  

7. Heusden-Zolder 8. Geel  

9. Dilbeek 10. Beveren  

11. Sint-Niklaas 12. Antwerpen 
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Izegem Dhr. Frank Duhamel Dhr. Stijn Werbrouck Dhr. Hans Samyn 

Heusden-Zolder Dhr. Mario Borremans Dhr. Tom Baerts Dhr. Johan Verhagen 

Geel Mevr. Christel Jackers Dhr. Jurgen Potemans Mevr. Myriam 

Berghmans 

Dilbeek Dhr. Luc Deleu Dhr. Boudewijn 

Vanermen 

Dhr. Rik Van 

Limbergen 

Beveren Dhr. Dirk Van Esbroeck Dhr. Wim Beeldens  Dhr. Jerry Van Vossel 

Sint-Niklaas Dhr. Gaspard Van 

Peteghem 

Dhr. Johan Heirbaut Dhr. Etienne De 

Meester 

Antwerpen Mevr. Ann Simons7  Dhr. Steven De Meyer Dhr. Pierre Van Thillo 

 

C. Toekomst van het lokale Sport voor Allen-beleid geëxploreerd 

Tijdens de interviews werd er gepeild naar het effect dat de in kaart gebrachte vernieuwingen 

op vlak van de gemeentelijke taakinhoud en taakvervulling mogelijks zullen hebben volgens 

bovenstaande actoren uit het lokale Sport voor Allen –beleid. Voor we overgaan tot de 

resultaten belichten we eerst de huidige situatie op basis van het decreet van 2007. Vervolgens 

geven we een overzicht van de vernieuwingen. We sluiten ten slotte de exploratiefase af met 

een uitvoerige bespreking van de impact van de vernieuwingen. In bijlage (infra p. 98) zijn de 

uitgeschreven versies van de interviews (anoniem) terug te vinden.  

 

HUIDIGE SITUATIE 

 

1. Opmaken van een sportbeleidsplan 

Om in aanmerking te komen voor subsidiëring moet er tot op heden ondermeer een 

sportbeleidsplan gemaakt worden. We vroegen de respondenten welk(e) effect(en) het 

opmaken van zo’n plan 

had. Meerdere 

antwoorden waren per 

respondent mogelijk op 

deze open vraag. En 

bovendien konden die 

antwoorden zowel 

positieve als negatieve 

effecten van die 

planverplichting aan het 

licht brengen. Een blik 

op figuur 2 maakt 

                                                 
7
 Ingeval van de stad Antwerpen werd er geen interview afgenomen van de schepen bevoegd voor sport maar wel 

van mevr. Ann Simons die kabinetsadviseur is voor de schepen sport.      
            
           

Figuur 2: effect sportbeleidsplan 
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duidelijk dat de twee meest voorkomende effecten positief zijn van aard. Vooreerst fungeert het 

sportbeleidsplan voor verschillende respondenten als een leidraad voor het sportbeleid. Het 

plan geeft met andere woorden een overzicht van de te realiseren doelstellingen. Op de tweede 

plaats geven de respondenten aan dat de sportsector meer dan anders betrokken werd bij de 

opmaak van het sportbeleidsplan. Bijgevolg werd er een breed draagvlak voor het sportbeleid 

door het plan gecreëerd.  

 

Het derde meest genoemde effect is veeleer negatief van aard. Het opmaken van een 

sportbeleidsplan werd namelijk door verschillende respondenten ervaren als een ware 

administratieve last.  

 

En dan zijn er nog een viertal andere effecten in ongeveer dezelfde frequentie genoemd. Een 

eerste effect is de mate waarin een gemeente gedwongen werd om kritisch te kijken naar het 

sportbeleid. Ten tweede zorgde het opstellen van een sportbeleidsplan er volgens sommige 

respondenten ook voor dat er een zekere langetermijnvisie werd ontwikkeld betreffende het 

sportbeleid. In de meeste gevallen heeft dat dan ook tot een radicale koerswijziging met 

betrekking tot het lokale Sport voor Allen –beleid geleid. In mindere mate is ten slotte het 

sportbeleidsplan een machtsinstrument naar de politiek toe. Alles wat in het plan staat, moet 

namelijk worden uitgevoerd en staat niet meer ter discussie.  

 

2. Aanstellen van een sportgekwalificeerde ambtenaar 

 

Het Sport voor Allen –decreet van 2007 verplicht ten 

tweede de aanstelling van een sportgekwalificeerde 

ambtenaar. Volgens de helft van de respondenten 

(50%) had die verplichting geen effect want in hun 

gemeente was er al een sportgekwalificeerde 

ambtenaar werkzaam. Het gros van de andere helft 

van de respondenten – afkomstig uit een gemeente 

waar tengevolge van het Sport voor Allen –decreet 

wel een sportgekwalificeerde ambtenaar werd 

aangesteld – was eenduidig positief over het effect 

van die verplichting. De sportgekwalificeerde 

ambtenaar is een voortrekker van het sportbeleid 

wat leidt tot een beter sportbeleid en dat is altijd 

beter dan een algemene manager.  

 

 

 

 

 

 

Figuur 3: effect aanstellen SGA 
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3. Controle van het Bloso op de autonoom gekozen kwaliteitscriteria  

Ten derde wordt momenteel het merendeel van de lokaal verworven subsidie door de 

gemeente verdeeld onder sportverenigingen op basis van autonoom gekozen kwaliteitscriteria 

met als doel de kwalitatieve uitbouw van sportverenigingen8. Het Bloso controleert dan of de 

gekozen kwaliteitscriteria aanvaardbaar zijn. We peilden naar de appreciatie van die werkwijze. 

De ene helft van de respondenten staat positief tegenover deze controle. Men erkent hierbij het 

belang aan controle op verkregen middelen van een hogere overheid. “Het is logisch dat Bloso 

nagaat of gemeenten voldoen aan de voorwaarden in ruil voor financiële middelen”, aldus de 

sportgekwalificeerde ambtenaar van Heuvelland. De andere helft van de respondenten vindt 

echter dat de huidige werkwijze de gemeentelijke autonomie aan banden legt. Een 

veelvoorkomende opmerking in deze context is dat het Bloso te betuttelend optreedt en te 

detaillistische reglementering oplegt naar gemeenten toe.  

 

4. Kwaliteitsverhoging van de jeugdsportbegeleiders – en coördinatoren 

Vervolgens beloont de impulssubsidie momenteel 

gemeenten die inspanningen leveren tot het verkrijgen van 

meer en hoger gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders en –

coördinatoren in de sportclubs. Volgens 86% van de 

respondenten heeft deze impuls de jeugdsport in de 

sportclubs beïnvloed. Respondenten konden hier meerdere 

effecten identificeren. 66% van de respondenten die een 

effect op de jeugdsport vaststelden, gaven aan dat er meer 

sportgediplomeerde trainers werkzaam zijn in 

sportverenigingen. Een rechtstreeks gevolg van meer 

opleidingen/bijscholingen die werden georganiseerd. 16% 

van de respondenten zag ten slotte bij de sportclubs een 

zekere bewustwording betreffende het belang van 

kwaliteit.  

 

11% van alle onderzoekseenheden zag echter geen effect. “Ik weet niet hoe dit komt. De 

badmintonclub bijvoorbeeld vindt geen lesgevers om op training te sturen”, aldus de 

sportgekwalificeerde ambtenaar van Tielt-Winge. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 Artikel 15, 1°, Decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de 

Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen –beleid, (B.S. 4 mei 2007). 

 

Figuur 4: effect impulssubsidie 

 

11%

86%

3%

Geen effect Effect Geen idee
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5. Ondersteunen en stimuleren van de andersgeorganiseerde sport 

Een eveneens belangrijke beleidsprioriteit in het Sport voor 

Allen-decreet van 2007 is het ondersteunen en stimuleren 

van de andersgeorganiseerde sport. Dit betreft het 

beoefenen van sport voornamelijk buiten de praktijk van een 

sportvereniging9. We peilden naar de impact van deze 

prioriteit op het sportaanbod in de gemeente. In 67% van de 

gevallen is er sprake van een effect. Enerzijds betreft het een 

uitbreiding van het reeds aanwezige aanbod (75%), 

anderzijds werden er nieuwe initiatieven opgestart (25%). 

Die nieuwe initiatieven omvatten in het bijzonder het 

organiseren van buurt- en/of naschoolse sport.  

 

In 33% van de gevallen ondersteunden gemeenten reeds de 

andersgeorganiseerde sport. Vandaar het antwoord ‘geen effect’.  

 

6. Aandacht voor vier doelgroepen in het bijzonder 

Ten slotte bepaalt het huidige decreet dat het gemeentelijk 

sportbeleid een specifieke aandacht voor senioren, mensen 

met een handicap, van allochtone afkomst of die leven in 

armoede moet hebben. Zo moet minstens 10% van het 

budget geïnvesteerd worden met betrekking tot de 

sportparticipatie van deze ‘kansengroepen’. Opnieuw werd 

er gepeild naar de mate waarin het sportbeleid beïnvloed 

werd. Ook hier zag de meerderheid van alle 

onderzoekseenheden een welbepaald effect (67%). Hierbij 

werd er ten eerste volgens 12% van de respondenten rond 

alle doelgroepen gewerkt met uitzondering van de 

doelgroep ‘mensen van allochtone afkomst’. Vervolgens gaf 

42% van de respondenten hier aan dat er reeds rond 

bovenstaande vier doelgroepen gewerkt werd, maar met de 

komst van het decreet werden de initiatieven naar al deze doelgroepen uitgebreid. Ten slotte 

stelde 46% van de respondenten vast dat er in het bijzonder rond één doelgroep werd gewerkt. 

Het gaat dan grotendeels om senioren of mensen met een beperking  

 

33% van alle respondenten stelde echter geen effect vast. Dit betekent dat de gemeente reeds 

voldeed aan de bepalingen van het decreet met betrekking tot het werken rond senioren, 

mensen met een handicap, van allochtone afkomst of die leven in armoede.  

 

                                                 
9
 Artikel 2, decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen –beleid, (B.S. 4 mei 2007). 

Figuur 5: effect 
ondersteunen/stimuleren AGS 

 

Figuur 6: effect aandacht vier 
doelgroepen 

 

33%
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NIEUWE ELEMENTEN 

Het Sport voor Allen –decreet van 2007 wordt vernieuwd. We stellen onszelf de zogenaamde 

‘WHAT IF?’ –vraag met betrekking tot deze vernieuwingen: wat staat er te gebeuren met het 

lokale Sport voor Allen –beleid eenmaal die vernieuwingen worden ingevoerd? Vooraleer we 

het antwoord geven op deze vraag, zetten we eerst de vernieuwingen op een rij die deel 

uitmaakten van onze bevraging.  

 

Op basis van het nieuwe decreet Sport voor Allen, en een rechtstreeks gevolg van het 

kaderdecreet planlastenverlaging, verdwijnt ten eerste de verplichte opmaak van een 

sportbeleidsplan. Vervolgens verdwijnt ook de verplichte aanstelling van de 

sportgekwalificeerde ambtenaar. Uiteraard zijn gemeenten vrij om op eigen initiatief een 

sportbeleidsplan op te maken en een sportgekwalificeerde ambtenaar aan te stellen.  

 

Een derde vernieuwing is dat gemeenten in de toekomst autonoom de kwaliteitscriteria ter 

subsidiëring van sportverenigingen kunnen bepalen. Momenteel wordt namelijk via hoofdstuk 1 

van het decreet van 2007 de meerderheid van de subsidies aan sportverenigingen verdeeld op 

basis van ‘autonoom’ gekozen kwaliteitscriteria door de gemeente/sportdienst. Het Bloso 

controleert vervolgens of de gekozen kwaliteitscriteria aanvaardbaar zijn. Bovendien moet het 

subsidiereglement hierbij voor minstens 51% uit kwaliteitscriteria bestaan. Op basis van het 

nieuwe decreet valt niet alleen de controle door het Bloso op de gekozen kwaliteitscriteria weg, 

maar wordt er ook geen minimum percentage aan kwaliteitscriteria meer opgelegd. Waardoor 

we in deze context nu van werkelijke autonomie kunnen spreken voor de gemeente.  

 

Een vierde vernieuwing is het verder inzetten op professionalisering. Op basis van het huidige 

decreet worden gemeenten beloond die inspanningen leverden tot het verkrijgen van meer en 

hoger gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders en –coördinatoren in sportclubs10. Hoewel dit een 

verplicht aandachtspunt blijft, zullen gemeenten bijkomstig gestimuleerd tot het verruimen van 

professionalisering naar coördinerende functies zowel binnen één sportvereniging als over 

verschillende verenigingen heen.  

 

Eveneens biedt het nieuwe decreet ruimte tot het stimuleren van sportverenigingen inzake 

samenwerking en fusies met het oog op de uitbouw van een ruimere werkingsbasis en het 

aanbieden van een kwaliteitsvollere werking. De term professionalisering omvat met andere 

woorden een hele lading aan mogelijkheden voor de lokale besturen om zelf richting te geven 

aan de trend naar een meer professionele werking van de sportclubs. Een vijfde vernieuwing die 

we identificeren is het stimuleren van een beweegaanbod met als doel het beoefenen van sport, 

dit zowel in als buiten clubverband. Dit is een begripsverruiming van een huidige belangrijke 

beleidsprioriteit, namelijk het ondersteunen en stimuleren van de andersgeorganiseerde sport.  

                                                 
10

 Besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van het decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van 
gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen –
beleid – bepalingen tot het verkrijgen van de impulssubsidie (B.S. 19 december 2008).  
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Een volgende vernieuwing is de verfijning van het doelgroepenbeleid. Terwijl het huidige 

decreet bepaalt dat er een specifieke aandacht voor senioren, mensen met een handicap, van 

allochtone afkomst of die leven in armoede moet zijn, zullen gemeenten in de toekomst vrij zijn 

om te bepalen wat voor hen een kansengroep is. Het moet echter steeds een sociale correctie 

betreffen.  

 

Ten slotte zal er in de toekomst ook meer aandacht gevraagd worden voor het actief houden 

van sporters die reeds sporten. Hoewel dit nu ook al valt binnen de andersgeorganiseerde sport, 

staat het in het nieuwe decreet meer expliciet vermeld.  

 

In het onderstaande geven we voor elk van deze vernieuwingen een antwoord op de ‘WHAT 

IF?’-vraag op basis van onze bevraging. Daarbij staan we eerst stil bij het generieke antwoord 

zoals verkregen van de 36 bevraagde respondenten. Vervolgens splitsen we dat antwoord uit 

naargelang de grootte van de gemeenten waarvan de respondenten afkomstig zijn, hun rol in 

het lokale SVA-beleid en het aantal keer dat ‘hun’ gemeente een sportbeleidsplan indiende ter 

goedkeuring bij het Bloso11. Deze variabelen (grootte, rol en historiek) zijn immers in acht 

genomen ter selectie van de respondenten voor de bevraging (supra p. 23).  

 

WHAT IF 

1e Vernieuwing: verdwijnen verplicht opmaken van een sportbeleidsplan. 
Wanneer we de respondenten vragen in 

hoeverre zij het effect inschatten van het 

verdwijnen van de verplichting tot het 

opmaken van een sportbeleidsplan, geeft 

44% van de respondenten aan dat er 

volgens hen niks gaat veranderen. 

Concreet betekent dit dat er nog steeds 

een sportbeleidsplan zal worden 

opgemaakt. Sport is namelijk volgens 

deze respondenten een belangrijk 

beleidsdomein in de gemeente. Bijgevolg 

zal er in de toekomst steeds een langetermijnvisie ontwikkeld worden met welbepaalde 

strategische en operationele doelstellingen, ongeacht of dit nu verplicht is of niet. De 

sportgekwalificeerde ambtenaar in Antwerpen stelt zelfs dat het opmaken van een 

sportbeleidsplan – en andere beleidsplannen – getuigt van goed bestuur. “Je werkt namelijk met 

belastinggeld en het is belangrijk naar de burger toe te verantwoorden wat je als bestuur met 

dat geld van plan bent”.  

 

                                                 
11

 We verwijzen bij deze laatste variabele hier verder naar als ‘historiek’.  

Figuur 7: effect verdwijnen sportbeleidsplan 
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De meerderheid van de respondenten (56%) is er echter van overtuigd dat er geen plan meer zal 

worden opgemaakt. Op basis van onderstaande figuren zien we dat de rol van de respondent 

hierbij enige significantie vertoont. Zo stellen we vast dat 58% van alle sportgekwalificeerde 

ambtenaren pleiten voor het behouden van het sportbeleidsplan. In vergelijking met 42% van de 

vertegenwoordigers van de sportraad en 33% van alle schepenen. Vervolgens zal men ook 

eerder in een grote gemeente (67%) een plan opmaken, in vergelijking met een kleine gemeente 

(22%). Ten slotte zien we met betrekking tot de historiek dat gemeenten die twee pogingen 

hebben ondernomen ter goedkeuring van hun sportbeleidsplan, minder geneigd zijn om nog 

eens zo’n plan op te maken (28%).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 8: grootte 

 

Figuur 9: rol 
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Wanneer er geen sportbeleidsplan meer wordt opgemaakt, heeft dit volgens de respondenten 

een aantal voordelen maar zeker ook nadelen.  

 

Zo gelooft slechts 15% dat 

er effectief minder planlast 

zal zijn. Eveneens 

voorspellen een aantal 

respondenten een verlies 

aan input door de burger en 

sportverenigingen wanneer 

sport een hoofdstuk wordt 

van de strategische 

meerjarenplanning van de 

gemeente (25%). Opvallend 

is dat 56% van de onderzoekseenheden die geloven dat er een effect zal zijn, vrezen voor 

minder middelen en aandacht voor de sport.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 10: historiek 

 

Figuur 11: indien er geen plan meer wordt opgemaakt, … 
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2e Vernieuwing: verdwijnen verplichte aanstelling van de sportgekwalificeerde ambtenaar 

Een overgrote meerderheid van onze 

respondenten, namelijk 78%, is ervan overtuigd 

dat de positie van sportgekwalificeerde 

ambtenaar behouden wordt. “Hopelijk zijn alle 

gemeenten slim genoeg om deze functie te 

houden nu het niet langer verplicht is”, aldus de 

secretaris van de sportraad in Beveren. 

Desondanks zowel de meerderheid van de 

kleine als grote gemeenten deze mening delen, 

merken we toch enig overgewicht binnen de 

grote gemeenten waar 95% de 

sportgekwalificeerde ambtenaar als een 

meerwaarde van het sportbeleid ziet (in 

vergelijking met 61% van de kleine gemeenten). Een mogelijke verklaring hiervoor geeft 

ondermeer de sportgekwalificeerde ambtenaar van Mortsel: “in het kader van de besparingen is 

het hoogst waarschijnlijk dat we mijn functie niet behouden. Uiteraard ben ik daar geen 

voorstander van”. De schepen van sport in Heuvelland ziet ook de voordelen in van een 

sportgekwalificeerde ambtenaar maar een voltijdse betrekking in een kleine gemeente vindt hij 

soms wat te veel van het goede. De rol van de respondent en de historiek verschaffen ons geen 

bijkomende inzichten in de resultaten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 12: effect verdwijnen verplichte 
aanstelling SGA 

 

Figuur 13: grootte 
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Figuur 14: rol 

 

Figuur 15: historiek 
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3e Vernieuwing: autonome keuze kwaliteitscriteria 

 

Zoals eerder werd gesteld, zullen de lokale besturen 

voortaan compleet autonoom de kwaliteitscriteria in 

het subsidiereglement van de sportverenigingen 

mogen bepalen. We vroegen aan de respondenten 

in hoeverre de huidige criteria aangepast zullen 

worden. 56% van de respondenten wist ons te 

vertellen dat hoewel men weliswaar kleine 

aanpassingen aan het subsidiereglement zal 

aanbrengen, de huidige ratio kwaliteit-kwantiteit 

zeker blijft. 37% van de respondenten gaf 

daarentegen aan dat het subsidiereglement zal 

worden aangepast. Wanneer de respondenten 

spreken over aanpassingen heeft 69% het over het opnemen van nog meer kwaliteitscriteria in 

het reglement. Het bijkomend inzetten op kwaliteit zal zich voornamelijk in grote gemeenten 

voordoen. De voorzitter van de sportraad in Izegem illustreert het belang van kwaliteit als volgt: 

“ons subsidiereglement is volledig opgebouwd rond de kwaliteit van trainers en initiators. (…) 

We zullen altijd naar de kwaliteit blijven kijken en niet de kwantiteit. Dat is ook heel belangrijk 

voor een club om te kunnen evolueren”. Langs de andere kant pleiten 31% respondenten voor 

meer kwantiteitscriteria. Algemeen stellen we met betrekking tot het al dan niet behouden van 

de status-quo geen opvallend verschil naar grootte, rol of historiek vast.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 16: effect autonome keuze 
kwaliteitscriteria 

 

Figuur 17: grootte 

 

50%
39%

44%
50%

6%11%

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Kleine gemeenten Grote gemeenten

Wel verandering Geen verandering Geen idee

37%

56%

7%

Wel verandering Geen verandering Geen idee



 
 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 18: rol 

 

Figuur 19: historiek 
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4e Vernieuwing: verdere professionalisering 

Naast de verplichting tot het verder blijven inzetten op de kwalificatie van 

jeugdsportbegeleiders en –coördinatoren in sportclubs, worden gemeenten gestimuleerd deze 

professionalisering verder te verruimen naar coördinerende functies. We vroegen de 

respondenten of dit al dan niet een koerswijziging van het sportbeleid teweeg zal brengen.  

 

Een overgrote meerderheid van de 

respondenten (70%) bevestigt dat een 

verruiming van de professionalisering 

zeker een impact zal hebben op de 

huidige koers van het sportbeleid. 

Concreet betekent dit dat momenteel 

70% van de respondenten niet verder 

dan wat verplicht is, investeert in de 

professionalisering van clubs.  

 

 

 

We vroegen de respondenten wat het effect van een verdere professionalisering dan inhoudt. 

Meerdere antwoorden waren bij deze open vraag mogelijk.  

Ten eerste verwacht men dat een verdere professionalisering een effect zal hebben op de 

sportclubs. Meer concreet vreest 12% van de respondenten hier dat de clubs hun eigenheid 

zullen verliezen. Vervolgens verwacht 30% van de respondenten dat op deze manier heel wat 

sportverenigingen zullen verdwijnen omdat ze niet mee kunnen in het verhaal van de 

professionalisering. Ten slotte kaartte 59% van de respondenten aan dat niet elke club 

momenteel over de nodige kennis en middelen beschikt om verder te professionaliseren en 

coördinerende functies op te richten. 

 

Een tweede effect wordt verwacht op de positie van de vrijwilligers. De vraag is in hoeverre deze 

al dan niet gaan afhaken wanneer de club professioneler gaat werken.  

 

Ten slotte vermelden de respondenten ook een effect op de positie van het clubbestuur in deze 

context.  

 

8% Van de respondenten heeft vervolgens een verkeerd begrip van professionalisering. Men 

denkt hierbij aan topsport, wat uiteraard niet de bedoeling is van een Sport voor Allen -decreet.  

 

Figuur 20: effect verdere professionalisering 
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22% van de respondenten voorspelt geen effect van deze vernieuwing. Dit houdt in dat een 

aantal gemeenten reeds investeren in een verdere professionalisering.  

Maar wie zit er nu precies achter die percentages? We stellen vast dat eerder de kleine 

gemeenten een koerswijziging zullen ondergaan. 78% van alle kleine gemeenten geven ons dit 

mee tijdens het interview in vergelijking met 33% van alle grote gemeenten. Met betrekking tot 

de rol van de respondenten en de historiek stellen we opnieuw geen significante resultaten vast.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 21: grootte 

 

Figuur 22: rol 
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Een stapje verder in het verhaal van professionalisering is het stimuleren van sportverenigingen 

tot samenwerken en fusioneren.  

 

De meerderheid van de 

respondenten (83%) ziet dit als een 

positieve evolutie. De vraag is echter 

of de sportclubs dat ook doen, deze 

zijn namelijk concurrenten van 

elkaar. Bijna de helft van alle 

respondenten die positief staan 

tegenover professionalisering, geven 

echter aan dat de clubs hun 

eigenheid niet willen opgeven. Elke 

club heeft hierbij zijn eigen 

mentaliteit en visie, en deze zijn niet 

altijd met elkaar te rijmen. De voorzitter van de sportraad in Overijse verklaart: “iedereen heeft 

zijn eigen koninkrijk en men geeft dat niet graag op. Dit staat echter strategisch denken in de 

weg”. Vandaar dat de respondenten eerder een voorstander zijn van samenwerking en 

fusioneren wanneer dit groeit vanuit het veld.  

 

 

 

 

 

Figuur 23: historiek 

 

Figuur 24: mening samenwerken/fusioneren 
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5e Vernieuwing: creëren van een beweegaanbod 

Via het nieuwe Sport voor Allen-decreet biedt men ruimte aan het stimuleren van een 

beweegaanbod met als doel het beoefenen van sport, zowel binnen als buiten clubverband.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De helft van de respondenten wist aan te geven dat deze vernieuwing een impact zal hebben op 

het aanbod. We onderscheiden hierbij twee soorten van impact; het creëren van een aanbod of 

uitbreiden van het bestaande aanbod.  

   

 

Opvallend is dat er slechts in 

28% van de gevallen een 

aanbod gecreëerd wordt. 

Volgens de resterende 72% is 

er in de gemeente al een 

beweegaanbod aanwezig 

maar met de komst van het 

nieuwe decreet zal dit 

worden uitgebreid.  

 

 

 

De sportgekwalificeerde ambtenaar van Antwerpen is alvast een voorstander van deze 

vernieuwing. “Voor heel wat mensen is bewegen de enige mogelijkheid. (…) Hoewel we een 

ruim aanbod hebben, is de sportsector traditioneel rigide. Het succes van de fitnesscentra ligt 

onder andere in de keuzemogelijkheid om te gaan sporten wanneer je wilt. Hier moeten we nog 

verder op inspelen”.  

 

Figuur 25: impact creëren beweegaanbod 

 

Figuur 26: 2 soorten impact  
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Vervolgens gaven de respondenten een aantal aandachtspunten mee bij het creëren of 

uitbreiden van het beweegaanbod. Zo moet het ten eerste gaan om een laagdrempelig aanbod. 

Sporters die de weg naar een club niet vinden, moeten op deze manier ook aan hun trekken 

komen. Ten tweede kan men bewegen linken aan gezondheid. Hierbij erkennen de 

respondenten het belang van samenwerking over de beleidsdomeinen heen. In de gemeente 

Geel vinden we hiervan een mooi voorbeeld terug. Omdat de schepen van Sport ook schepen 

van Preventie is, maakt men steeds de koppeling tussen sport en gezondheid. Dit uit zich 

vervolgens in een jaarlijks project. De schepen geeft dan ook aan dat de dienst Preventie 

gebruikt kan worden om te voorzien in een beweegaanbod. Ze denkt bijvoorbeeld aan 

Zumbalessen voor allochtone vrouwen.  

 

De helft van de respondenten die op basis van het nieuwe Sport voor Allen-decreet geen impact 

op het aanbod voorzien (47% zoals te zien is in figuur 25), hebben in dit geval enerzijds reeds 

een aanbod dat men niet verder gaat uitbreiden of vinden het anderzijds door omstandigheden 

moeilijk om zo’n aanbod te creëren.  Zo deelt de sportgekwalificeerde ambtenaar van Zulte ons 

mee dat de gemeente met het huidige personeelsbestand niet in staat is om een verdere 

uitbreiding van het aanbod te organiseren.  

 

Er is geen noemenswaaridg verschil te melden inzake de impact van deze vernieuwing 

naargelang de grootte van de gemeente, rol van de respondent en historiek van het Sport voor 

Allen –beleid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 27: grootte 
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Figuur 28: rol 

 

Figuur 29: historiek 
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6e Vernieuwing: verfijning doelgroepenbeleid 

Via hoofdstuk 3 bepaalt het huidige decreet dat minstens 10% van het budget geïnvesteerd 

moet worden met betrekking tot de sportparticipatie van volgende ‘kansengroepen’; mensen 

van allochtone afkomst, met een beperking, kansarmen en senioren. In de toekomst wordt dit 

doelgroepenbeleid dus verfijnd en zijn gemeenten vrij om te bepalen wat voor hen een 

kansengroep is. Zoals eerder gezegd, moeten de 

gekozen doelgroepen wel steeds een sociale correctie 

betreffen. Uit de interviews bleek echter dat 66% van 

de respondenten deze nieuw verworven vrijheid niet 

zal grijpen om andere doelgroepen te bereiken. Men 

verkiest de huidige doelgroepen te behouden en 

eventueel te verfijnen. “In dit klimaat van besparingen 

denk ik dat het al veel zal zijn om het huidige aanbod 

in stand te houden”, aldus de sportgekwalificeerde 

ambtenaar van Tielt-Winge.  

 

 

 

Nemen we de rol van de respondent in acht, dan blijkt uit figuur 32 dat in totaal 83% van de 

sportgekwalificeerde ambtenaren akkoord gaat met hun collega-ambtenaar. 67% en 50% van de 

schepenen en sportraadvertegenwoordigers delen respectievelijk deze mening. Vervolgens 

kunnen we geen significant verschil vaststellen met betrekking tot de historiek en de grootte 

van de gemeente. Zo is bijvoorbeeld 72% van de kleine gemeenten een voorstander van het 

behouden van de huidige doelgroepen en 61% van de grote gemeenten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 30: impact verfijnen 
doelgroepenbeleid 

 

Figuur 31: grootte 
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Overeenkomstig figuur 30 verwacht 28% van de respondenten wel een impact van deze 

vernieuwing. Enerzijds zal men een aantal huidige doelgroepen laten vallen die nu niet van 

toepassing zijn. Anderzijds schuiven een aantal respondenten één specificieke doelgroep naar 

voor, namelijk de jeugd of senioren, waar er in het bijzonder rond gewerkt wordt. Belangrijk om 

op te merken is dat men het in de meeste gevallen heeft over de leeftijdsgroep ‘jongeren’ of 

‘senioren’, zonder enig element van sociale correctie te introduceren.  

 
Om al dan niet nieuwe doelgroepen aan te spreken stimuleert het nieuwe decreet de opstart 

van transversale samenwerkingsverbanden met het oog op het wegwerken van de drempels tot 

sportparticipatie. Volgens 70% van de respondenten zijn deze transversale 

samenwerkingsverbanden momenteel reeds aanwezig in de gemeente. Het is echter belangrijk 

een onderscheid te maken tussen actieve en passieve samenwerking. We spreken pas van 

Figuur 32: rol 

 

Figuur 33: historiek 

 

55%

78%

39%

16%

6% 6%

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1 Poging 2 Pogingen

Geen impact Wel impact Geen idee

83%

50%
67%

17%

42%
25%

8%8%

0

2

4

6

8

10

12

14

Schepen Ambtenaar Sportraad

Geen impact Wel impact Geen idee



 
 33 

actieve samenwerking als er sprake is van gezamenlijke acties/activiteiten van twee of meer 

zelfstandig blijvende organisaties die elkaar aanvullen om gezamenlijke of wederzijds 

afhankelijke doelen te bereiken (Mulier Instituut, 2010). Op basis van deze definitie zien we dat 

het merendeel van de reeds bestaande transversale samenwerkingen eerder van passieve aard 

zijn. Algemeen geven de respondenten aan dat het OCMW nu en/of in de toekomst dé partner 

bij uitstek is. Andere huidige (of toekomstige) partners zijn scholen, dagcentra, de groendienst …  

 

7e Vernieuwing: levenslange sportparticipatie 

Vervolgens zal er in de toekomst ook meer aandacht gevraagd worden voor het actief houden 

van sporters die reeds sporten. Deze vernieuwing heeft een globale impact aangezien iedereen 

van de respondenten de burger aan het sporten wil houden. Op basis van de resultaten komen 

er twee duidelijke aandachtspunten naar voor12.  

Ten eerste vindt 39% van de 

respondenten dat de sleutel tot 

een aantrekkelijk aanbod 

infrastructuur is. “Ik vind het 

zeer jammer dat er in het 

nieuwe decreet niks voor 

infrastructuur voorzien wordt. 

Sportpromotie begint volgens 

mij met infrastructuur. Wij 

zitten hier in de gemeente 

bijvoorbeeld met sporthallen uit 

de jaren ’70 waar dringend in 

geïnvesteerd moet worden”, 

aldus de sportgekwalificeerde ambtenaar van Dilbeek. Opvallend is dat slechts 25% van de 

sportgekwalificeerde ambtenaren en sportraadvertegenwoordigers hiermee akkoord gaan. 

Vooral de schepenen (66,7%) vinden investeringen in infrastructuur belangrijk. De rol van de 

respondent heeft in deze context dus enige significante waarde. Met betrekking tot de grootte 

van een gemeente en de historiek zijn er geen opvallende resultaten.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 Meerdere antwoorden per respondent waren mogelijk.  

Figuur 34: aandachtspunten voor een levenslange 
sportparticipatie 
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Een tweede aandachtspunt betreft een uitgebreid aanbod. 47% van de respondenten vindt dat 

de gebruiker een zo ruim mogelijke keuze moet hebben om geïnteresseerd te blijven en op deze 

manier een drop-out te vermijden. De sportgekwalificeerde ambtenaar van Izegem stelt voor 

om in te spelen op de hypes, bijvoorbeeld de verschillende ‘Start To …’-initiatieven. Ook hier 

brengt de rol van de respondent enig effect teweeg. Terwijl slechts 25% van de schepen vinden 

dat een uitgebreid aanbod de oplossing is, denkt de meerderheid van de sportgekwalificeerde 

ambtenaren en sportraadvertegenwoordigers hier positief over. De grootte van de gemeente en 

de historiek hebben geen significant effect op de resultaten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 35: grootte 

 

Figuur 36: rol 
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Impact van het nieuwe Sport voor Allen –decreet 

 

Ter afsluiting van het interview vroegen we 

aan de respondenten om op globale wijze in te 

schatten in hoeverre het nieuwe Sport voor 

Allen –decreet een effect zal hebben op het 

lokaal gevoerde Sport voor Allen –beleid. 

Opmerkelijk is dat 64% van de respondenten 

veronderstelt dat er zal verder gewerkt 

worden in dit beleid zoals vandaag het geval is. 

Zij schatten met andere woorden de impact 

van het decreet veeleer minimaal in.  

 

 

Wel is het overgrote deel van de respondenten 

(86%) er duidelijk voorstander van om dit 

lokale beleid in de toekomst op een meer 

autonome wijze vorm te kunnen geven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 37: historiek 
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Figuur 38: globale impact SVA-decreet 

 

Figuur 39: Mening autonomie 
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De verwachte impact van bovenstaande vernieuwingen wordt vervolgens in de synthesefase in 

een aantal toekomstscenario’s gegoten. Op basis van de behandelde variabelen zijn er drie 

kaders voor scenario-denken: de grootte van de gemeente, historiek en de rol van de 

respondent.  

 

2.2.3 Stap III: synthese 

De tot nu toe verzamelde informatie is cruciaal ter ontwikkeling van mogelijke scenario’s waarin 

het lokale Sport voor Allen –beleid zich in de (nabije) toekomst kan bevinden. Scenario’s zijn 

paden in de vorm van verhaallijnen naar mogelijke toekomstbeelden die verschillende 

interpretaties van het heden en de toekomst weerspiegelen. Een scenario beschrijft 

veranderingen, acties, onverwachte gebeurtenissen en de gevolgen hiervan. Het geeft aan 

welke elementen in de toekomst van belang zijn en hoe deze met elkaar kunnen samenhangen. 

(SVR, 2005) Bij de ontwikkeling van de scenario’s werd er zoals eerder gezegd rekening 

gehouden met de volgende variabelen: grootte van de gemeenten, de historiek in het lokaal 

Sport voor Allen-beleid en de rol van de respondenten.  

 

Grootte Kleine gemeenten (<=30.000 inwoners) 

Grote gemeenten (> 30.000 inwoners) 

Historiek Sportbeleidsplan werd na 1 keer indienen goedgekeurd door het Bloso 

Sportbeleidsplan werd na 2 pogingen goedgekeurd door het Bloso 

Rol Schepen van Sport 

Sportgekwalificeerde ambtenaar 

Vertegenwoordiger van de sportraad 

 

We bespreken zowel de zekere als onzekere toekomstpaden per variabele. De onderstaande 

toekomstbeelden en –scenario’s zijn uitgetekend op basis van een bevraging bij 36 

respondenten. Dit is slechts een select aantal van het grote aantal actoren die betrokken zijn in 

het lokale Sport voor Allen –beleid. Niettemin kan op basis van zo’n selecte bevraging – 

overeenkomstig de methodiek van toekomstverkenning (Block, 2009; Fernandez Güell, 2009; 

Verschuere & Wayenberg, 2009) – overgegaan worden tot de volgende stap in en 

toekomstverkenning (infra p. 43 – pagina van focusgroep). Bovendien bood de tijdsspanne13 en 

omvang14 van de onderzoeksopdracht geen ruimte om een groter aantal respondenten 

kwalitatief te bevragen.  

 

 

 

 

                                                 
13

 Het project ging van start op 2 september en eindigde 12 december.  
14

 Naast een toekomsverkenning werden er ook indicatoren ontwikkeld voor de Vlaamse Overheid en de lokale 
besturen ter monitoring van de effecten van het nieuwe decreet op het lokale Sport voor Allen –beleid.  
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A. Grootte van de gemeente  

WAT ALS… het vernieuwde Sport voor Allen –decreet in voege treedt? Zullen grote en kleine 

gemeenten hetzelfde toekomstpad bewandelen? Onze bevraging laat toe om de onderstaande 

overzichtstabel op te maken. Daarin wordt voor elk van de bevraagde vernieuwingen 

aangegeven wat deze zal teweegbrengen op lokaal vlak ingeval van een grote en een kleine 

gemeente.  

 

Voor diverse vernieuwingen kwam er een duidelijk en dus zeker toekomstbeeld naar voor, al 

dan niet verschillend naargelang de grootte van de gemeente. Het gaat vooreerst om het al dan 

niet opmaken van een sportbeleidsplan. Grote gemeenten zullen eerder een sportbeleidsplan 

blijven opmaken dan kleine gemeenten wanneer dit niet langer verplicht is. Ten tweede zijn 

zowel respondenten in een grote als kleine gemeente ervan overtuigd dat de 

sportgekwalificeerde ambtenaar behouden blijft. Het toekomstpad voor grote en kleine 

gemeenten is ook verschillend betreffende het al dan niet wijzigen van koers op vlak van 

professionalisering. 78% van alle kleine gemeenten voorspellen een aanpassing van het huidige 

sportbeleid om te beantwoorden aan de vraag naar verdere professionalisering in vergelijking 

met 33% van alle grote gemeenten. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat grote gemeenten 

reeds (in beperkte mate) investeren in een meer professionele werking van de clubs. Algemeen 

staat men zowel in een kleine als grote gemeente positief tegenover het streven naar verdere 

professionalisering. Ongeacht de grootte van de gemeente, respondenten geven aan in de 

toekomst verder te willen werken met de huidige doelgroepen.  

 

Ingeval van andere vernieuwingen is het toekomstpad evenwel minder zeker. Het gaat om het al 

dan niet behouden van de huidige kwaliteitscriteria. Indien de criteria worden aangepast, zullen 

grote gemeenten eerder inzetten op nog meer kwaliteitscriteria terwijl een kleine gemeente 

ruimte zal maken voor kwantiteit. Momenteel geldt de regel dat het subsidiereglement voor 

minstens 51% uit kwaliteitscriteria moet bestaan. Op basis van deze selecte steekproef kunnen 

we niet eenduidig stellen welke richting kleine en grote gemeenten uitgaan. Hetzelfde geldt met 

betrekking tot het al dan niet creëren/uitbreiden van het beweegaanbod.  

Tabel 2: Overzicht toekomstpaden op basis van grootte   

Variabele Grote gemeente Kleine gemeente 

V1 Wel sportbeleidsplan  Geen sportbeleidsplan  

V2 Behouden sportgekwalificeerde ambtenaar 

V3 Nieuwe of bestaande criteria? 

Meer kwaliteit                                                                                                                Meer kwantiteit  

V4a Geen koerswijziging op vlak van 

professionalisering  

  Wel koerswijziging op vlak van professionalisering  

V4b Professionalisering d.m.v. samenwerking en fusies wordt positief aanzien 

V5 Wel of niet creëren/uitbreiden beweegaanbod 

V6 Behoud van doelgroepen 

V7 Aandacht blijvende sportparticipatie 
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B. Historiek lokaal Sport voor Allen-beleid 

WAT ALS … het vernieuwde Sport voor Allen –decreet in voege treedt? Zal een gemeente een 

verschillend toekomstpad bewandelen naargelang het sportbeleidsplan ervan in het verleden 

meteen dan wel pas na een tweede indiening door het Bloso werd goedgekeurd? Is de historiek 

van het lokale Sport voor Allen –beleid met andere woorden bepalend voor de toekomst ervan?  

Onze bevraging laat toe om de onderstaande overzichtstabel op te maken. Daarin wordt voor 

elk van de bevraagde vernieuwingen aangegeven wat deze zal teweegbrengen op lokaal vlak 

ingeval een gemeente eenmaal dan wel tweemaal haar sportbeleidsplan indiende bij het Bloso.  

 

Voor diverse vernieuwingen kwam er een duidelijk en dus zeker toekomstbeeld naar voor, al 

dan niet verschillende naargelang de grootte van de gemeente. Het gaat vooreerst om het al 

dan niet opmaken van een sportbeleidsplan. Gemeenten waar het plan vlot werd goedgekeurd 

(1 poging) zullen eerder een sportbeleidsplan blijven opmaken dan gemeenten waar het plan 

opnieuw ter goedkeuring aan het Bloso werd voorgelegd. Vervolgens geven respondenten, 

ongeacht de historiek, aan dat de functie van sportgekwalificeerde ambtenaar behouden blijft. 

Het toekomstpad is eveneens gelijk betreffende het al dan niet wijzigen van koers op vlak van 

professionalisering. Er zal, zowel in gemeenten waar het plan na 1 poging werd goedgekeurd als 

gemeenten die meerdere pogingen nodig hadden, eerder wel dan geen koerswijziging zijn op 

vlak van professionalisering. Opnieuw staan alle respondenten hierbij positief tegenover het 

streven naar verdere professionalisering. Ongeacht de historiek, respondenten geven aan in de 

toekomst verder te willen werken met de huidige doelgroepen en volop werk te maken van het 

actief houden van sporters.  

 

Ingeval van andere vernieuwingen is het toekomstpad evenwel minder zeker. Het gaat om het al 

dan niet behouden van de huidige kwaliteitscriteria. Indien de criteria worden aangepast, zullen 

grote gemeenten eerder inzetten op nog meer kwaliteitscriteria terwijl een kleine gemeente 

ruimte zal maken voor kwantiteit. Momenteel geldt de regel dat het subsidiereglement voor 

minstens 51% uit kwaliteitscriteria moet bestaan. Op basis van deze selecte steekproef kunnen 

we niet eenduidig stellen welke richting kleine en grote gemeenten uitgaan. Hetzelfde geldt met 

betrekking tot het al dan niet creëren/uitbreiden van het beweegaanbod.  

Tabel 3: Overzicht toekomstpaden op basis van historiek   

Variabele 1 Poging tot indienen plan 2 Pogingen tot indienen plan 

V1 Sportbeleidsplan Geen sportbeleidsplan 

V2 Behoud sportambtenaar 

V3 Nieuwe of bestaande criteria 

V4a Eerder wel dan niet koerswijziging op vlak van professionalisering 

V4b Professionalisering d.m.v. samenwerking en fusies wordt positief aanzien 

V5 Wel of niet creëren/uitbreiden beweegaanbod 

V6 Behoud van doelgroepen 

V7 Aandacht blijvende sportparticipatie 
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C. Rol van de respondenten 

WAT ALS … het vernieuwde Sport voor Allen –decreet in voege treedt? Zal een gemeente een 

verschillend toekomstpad bewandelen naargelang de rol van de bevraagde respondent? Ziet de 

schepen bevoegd voor sport die toekomst anders dan een vertegenwoordiger van de sportraad 

of de sportgekwalificeerde ambtenaar van dienst? Onze bevraging laat toe om de onderstaande 

overzichtstabel op te maken. Daarin wordt voor elk van de bevraagde vernieuwingen 

aangegeven wat deze zal teweegbrengen op lokaal vlak volgens de schepen, de 

vertegenwoordiger van de sportraad en de sportgekwalificeerde ambtenaar. 

 

Voor diverse vernieuwingen kwam er een duidelijk en dus zeker toekomstbeeld naar voor, al 

dan niet verschillende naargelang de grootte van de gemeente. We stellen vooreerst vast dat er 

volgens de sportgekwalificeerde ambtenaren veeleer wel dan geen plan zal worden opgemaakt. 

Vervolgens geven respondenten, ongeacht de rol, aan dat de functie van sportgekwalificeerde 

ambtenaar behouden blijft. Het toekomstpad is eveneens gelijk betreffende het al dan niet 

wijzigen van koers op vlak van professionalisering. Volgens de schepenen zal er een zeker een 

koerswijziging optreden. Hoewel de vertegenwoordigers van de sportraad en de 

sportgekwalificeerde ambtenaren hier minder sterk van overtuigd zijn, zien ook zij veeleer wel 

dan geen koerswijziging. Ook hier staan alle respondenten positief tegenover het streven naar 

verdere professionalisering. De schepenen en sportgekwalificeerde ambtenaren voorspellen 

vervolgens het behoud van de huidige doelgroepen, terwijl de vertegenwoordigers van de 

sportraad eerder van doelgroep willen veranderen. Ten slotte is er ook een verschil met 

betrekking tot het realiseren van een levenslange sportparticipatie. Zo zijn de schepenen ervan 

overtuigd dat meer en betere infrastructuur de sleutel is tot een aantrekkelijk aanbod. Terwijl 

de vertegenwoordigers van de sportraad en de sportgekwalificeerde ambtenaren eerder soelaas 

zien in een uitgebreider aanbod om sporters actief te houden.  

 

 

Tabel 4: overzicht toekomstpaden op basis van rol 

Variabele Schepen Sportraad Ambtenaar 

V1 Geen plan Veeleer geen dan wel plan Veeleer wel dan geen plan 

V2 Behoud sportambtenaar 

V3 Nieuwe of bestaande criteria 

V4a Wel koerswijziging 

 

Veeleer wel dan geen 

koerswijziging 

Veeleer wel dan geen 

 koerswijziging 

V4b Professionalisering d.m.v. samenwerking en fusies wordt positief aanzien 

V5 Wel of niet creëren/uitbreiden beweegaanbod 

V6 Behouden 

doelgroepen 

Behouden of veranderen 

doelgroepen 

Behouden 

 doelgroepen 

V7 Aandacht blijvende sportparticipatie 

Via infrastructuur                                                                                   Via uitgebreid aanbod 
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Vervolgens zien we een verschil in het al dan niet verder werken met de huidige doelgroepen. 

Zoals eerder besproken bepaalt het huidige decreet dat er een specifieke aandacht voor 

senioren, mensen met een handicap, van allochtone afkomst of die leven in armoede moet zijn. 

Ongeacht het gekozen pad, de doelgroepen betreffende de 4e beleidsprioriteit moeten steeds 

enige sociale correctie bevatten.  
 

Ingeval van andere vernieuwingen is het toekomstpad evenwel minder zeker. We stellen ten 

eerste vast dat er geen eenduidigheid is betreffende het al dan niet wijzigen van de 

kwaliteitscriteria. Hetzelfde geldt voor het al dan niet creëren/uitbreiden van het 

beweegaanbod.  
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2.2.4 Fase IV: actie 

Vervolgens was het tijd voor actie in de zin dat de uit de bevraging resulterende 

toekomstscenario’s en –beelden ter bespreking werden voorgelegd aan een groep van Vlaamse 

en lokale beleidsverantwoordelijken. De bedoeling van deze focusgroep was om met hen te 

bespreken wat er best te gebeuren staat in het licht van de uitgetekende toekomstbeelden.  

 

Een aantal paden die in de toekomst zullen worden bewandeld, konden met redelijke zekerheid 

worden uitgetekend. Immers, zij werden door het gros van de respondenten uit de bevraging 

(h)erkend. Andere toekomstpaden daarentegen zijn meer onzeker van aard. In het 

onderstaande wordt bij beide soorten van toekomstpaden stilgestaan (zeker versus onzeker). 

Daarbij wordt telkens weergeven hoe er vanuit de focusgroep op elk toekomstpad werd 

gereageerd. Dezelfde drie kernvragen kwamen telkens aan bod, namelijk:  

1. Moet er naar uw mening worden opgetreden naar aanleiding van dit toekomstpad?  

2. Zo ja, wat dient er best te gebeuren?  

3. En welke actor in het lokale Sport voor Allen –beleid neemt deze rol best op zich?  

 

De focusgroep zelf vond plaats op 17 november 2011. Het gesprek startte met een uiteenzetting 

door Ellen Wayenberg en Tess Poppe van de uit de bevraging resulterende bevindingen en de 

uitgetekende toekomstbeelden (supra stap 3: synthese). Samen met Adelien Decramer 

trachtten zij het gesprek in goede banen te leiden.  

 

In het bijzonder namen de volgende 9 personen deel aan het focusgesprek:  

 

 David Nassen, directeur ISB 

 Roel Van Caenegem, stafmedewerker ISB 

 Chris Peeters, stafmedewerker VVSG- jeugd en sport 

 Sofie Cool, directeur sport Vlaamse Sportfederatie 

 Piet Meneve, Directeur–manager Sportdienst Gent, SARC 

 Heidi Trio, sportfunctionaris –diensthoofd Torhout 

 Mieke Vandemeulebroecke, sportfunctionaris-diensthoofd Ronse  

 Katrijn Titeca, diensthoofd sport Waregem 

 Nicole Bossaerts, Kabinet van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, 

Ruimtelijke Ordening en Sport 
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A. Zekere toekomstpaden 

 

VERDWIJNEN VERPLICHTE OPMAAK SPORTBELEIDSPLAN 

 

Wat als gemeenten niet langer 

verplicht worden tot de opmaak 

van een sportbeleidsplan?  

Onze bevraging gaf voldoende 

zekerheid om twee toekomstpaden 

uit te tekenen. Het eerste 

toekomstpad bestaat erin dat er op 

lokaal vlak nog steeds een specifiek 

en afzonderlijk gemeentelijk 

sportbeleidsplan wordt opgemaakt. Van dat toekomstpad kan met voldoende zekerheid worden 

gesteld dat het zal worden bewandeld ingeval een gemeente groot is (meer dan 30 000 

inwoners telt) en/of haar huidige sportbeleidsplan meteen goedgekeurd werd door het Bloso. 

Vooral ambtelijke respondenten (h)erkenden dit toekomstpad.  

Het tweede toekomstpad houdt in dat er geen specifiek en afzonderlijk sportbeleidsplan wordt 

opgemaakt. Volgens onze bevraging zou dit tweede toekomstpad vooral bewandeld worden in 

de veeleer kleine gemeenten (minder dan 30 000 inwoners) die hun huidige sportbeleidsplan in 

(minimum) twee pogingen goedgekeurd kregen. Vooral schepenen en vertegenwoordigers van 

de sportraad (h)erkenden dit toekomstpad.  

 

Vanuit de focusgroep kwamen diverse reacties op dit toekomstbeeld waarin duidelijk twee 

verschillende toekomstpaden worden onderscheiden voor het lokaal Sport voor Allen -beleid.  

 

Zo werd vanuit het ISB de vraag gesteld of de gemeenten die geen plan meer zouden opmaken 

in de toekomst, veeleer de kleine gemeenten, geholpen moeten worden om beleids- en 

planmatig te blijven denken en aandacht te hebben voor sport. Het instrument om dit laatste te 

realiseren, kan een sportbeleidsplan zijn maar dat moet niet. Immers, het ISB vindt het 

belangrijk dat gemeenten beleidsmatig met sport bezig zijn. “Maar we gaan niet zeggen dat 

gemeenten een sportbeleidsplan moeten opmaken, we kunnen dat ook niet meer zeggen. Wat 

we wel kunnen doen, is gemeenten ondersteunen waar gemeenten vrij zijn om te bepalen hoe 

ze beleids- en planmatig aandacht willen hebben voor sport. Dit verschilt uiteraard ook per 

gemeente.”  

 

De vertegenwoordigers van de lokale besturen beamen dat gemeenten zeker steun kunnen 

gebruiken om sport een plaats te geven in het strategisch meerjarenplan van de gemeente. In 

tegenstelling tot het ISB vindt de Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media 

(SARC) dat het schrijven van een sportbeleidsplan een absoluut minimum is. Elke gemeente die 

beleidsmatig denkt heeft een beleidsplan. Vanuit de overheid moeten gemeenten vervolgens 

Figuur 40: continuüm opmaken sportbeleidsplan 

 

WEL PLAN GEEN PLAN

Grote gemeenten
1 Poging

Ambtenaar

Kleine gemeenten
2 Pogingen

Schepen en sportraad
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gestimuleerd worden tot het opmaken van een deftig plan. Het opstellen van enkel een 

sportnota is bijgevolg onvoldoende.  

 

Hoewel het ISB en de SARC het niet eens zijn over de vorm waarin het beleidsmatig denken van 

een gemeente zich moet uiten, wordt vanuit beide organisaties duidelijk het belang erkend van 

de integratie van de beleidsmatige instrumenten in de strategische meerjarenplanning van de 

gemeente.  

 

Vanuit Bloso wordt erop gewezen dat het niet meer de taak is van Bloso om de gemeenten aan 

de hand van subsidies in deze context te ondersteunen. Het opmaken van een sportbeleidsplan 

is namelijk geen subsidiërende voorwaarde meer. De Vlaamse Overheid is ruimer en men stelt 

dat het nu aan o.a. het Agentschap voor Binnenlands Bestuur (ABB) is om gemeenten bij te 

scholen hoe een meerjarenplanning moet opgemaakt worden en dit omvat ook planmatig 

denken. Ook al steunt men vanuit Bloso het planmatig werken van een gemeente, Bloso zelf zal 

hier dus niet verder in investeren. Het Bloso heeft namelijk niet de knowhow om aan 

gemeenten te vertellen hoe ze moeten voldoen aan heel het verhaal van de beleids- en 

beheerscyclus.  

 

De sportfunctionaris uit Ronse ziet het niet zo zwart-wit. “Het is niet omdat de opmaak van een 

sportbeleidsplan niet langer verplicht is, dat het Bloso in deze context geen rol meer kan 

spelen.” Vanuit Bloso wordt hierop gereageerd met de opmerking dat de gemeenten meer 

autonomie wilden en dat ze nu ook maar zo sterk moeten zijn om zelf een beleidsplan op te 

stellen, ondermeer voor sport.  

 

Vanuit de onderzoekers wordt opgemerkt dat – volgens de uitgevoerde toekomstverkenning – 

veeleer kleinere gemeenten niet aan deze verwachting zullen voldoen. In reactie hierop wordt 

vanuit het Bloso gesteld dat een controlerende organisatie niets kan opvolgen of ondersteunen 

zonder een decretale basis. Dit betekent dat het Bloso bijvoorbeeld geen bijscholingen kan 

organiseren. De aanwezige kabinetsmedewerker ziet wel een rol voor het Bloso. Immers, 

volgens haar kunnen gemeenten namelijk maar pas succesvol sport integreren in de 

meerjarenplanning wanneer men ook weet waar men als gemeente voor staat. “Als gemeente 

moet je jezelf afvragen ‘wie ben ik’ en ‘waar sta ik voor’. En dat is het grote probleem. Er heerst 

bij de lokale besturen nog te veel onzekerheid over hoe de integratie van alle sectorale plannen 

in de meerjarenplanning zal gebeuren. De overheid, en meer bepaald het Bloso, kan hier wel 

een rol innemen, bijvoorbeeld een communicatieve rol.”    

 

De VSF bevestigt dat je als gemeente vooreerst zelf moet uitmaken waar je met betrekking tot 

sport naar toe wil. Het kan bijvoorbeeld niet de bedoeling zijn om zoveel mogelijk het woord 

‘sport’ te laten opnemen in de strategische meerjarenplanning zonder een achterliggende visie. 

Het ISB en de vertegenwoordigers van de lokale besturen gaan hier zeker mee akkoord.  
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Vanuit de SARC worden vragen gesteld bij het ontbreken van een actieve ondersteuning van het 

Bloso met betrekking tot het opmaken van een sportbeleidsplan omdat het niet langer decretaal 

verplicht is. In reactie wordt vanuit het Bloso herhaald dat deze taak voor een andere 

organisatie binnen de Vlaamse Overheid zal zijn, bijvoorbeeld ABB. Het ABB gaat aan alle 

gemeenten meegeven hoe een meerjarenplanning er moet uit zien, welke elementen dat dit 

moet bevatten …. Vanuit de SARC wordt nogmaals gesteld dat het nu meer dan vroeger 

noodzakelijk is om gemeenten te stimuleren een sportbeleidsplan op te maken. Vanuit het ISB 

wordt gereageerd dat het ABB wellicht geen uitleg gaat geven hoe gemeenten een 

sportbeleidsplan moeten opmaken, terwijl het toch de vraag is van de sportsector om hulp en 

ondersteuning te krijgen bij een beleidsmatig aanpak specifiek voor sport. ABB dreigt veel te 

technisch te blijven.  

 

Vanuit het onderzoeksteam wordt samengevat dat de meerderheid van de deelnemers aan het 

focusgroepgesprek het erover eens is dat er in de toekomst enige ondersteuning van de 

gemeenten moet zijn met betrekking tot het beleids- en planmatig denken op vlak van 

sportbeleid. Expliciet wordt er gevraagd of er specifieke voorbeelden zijn over hoe deze 

ondersteuning dan dient te gebeuren.  

 

Vanuit het Bloso wordt geopperd dat het interessant kan zijn om eerst verder na te gaan 

waarom bepaalde gemeenten geen plan meer opmaken. Vervolgens kan er dan een 

welbepaalde ondersteuning geboden worden om enig beleidsmatig denken binnen een 

gemeente vast te leggen.  

 

Vanuit de gemeente Ronse wordt gesteld dat het belangrijk is voor gemeenten om verder te 

bouwen op het huidige sportbeleidsplan. “De gemaakte investeringen hoeven niet voor niks 

geweest te zijn. Maar de lokale besturen moeten wel overtuigd worden van de meerwaarde van 

zo’n plan en het werken met strategische en operationele doelstellingen. In gemeenten waar de 

sportdienst over weinig personeel beschikt, kan je eventueel een vrijetijdsplan opmaken in 

samenwerking met bijvoorbeeld Jeugd en Cultuur.”  

 

De kabinetsmedewerker voegt hieraan toe dat er enigszins moet worden bepaald wat er 

minstens aan informatie over het sportbeleid aanwezig moet zijn binnen een gemeente om vlot 

en efficiënt in het verhaal van de BBC te kunnen stappen.  

Vanuit de gemeente Ronse wordt in dit verband gewezen op het belang van de 

pilootgemeenten.  

 

Met betrekking tot BBC wordt vanuit het Bloso beklemtoond dat het Bloso wel nog steeds 

controle heeft op de mate waarin de nieuwe beleidsprioriteiten Sport voor Allen zijn 

opgenomen in de meerjarenplanning. De SARC wil er iedereen vervolgens op wijzen dat er een 

verschil is tussen technische ondersteuning bij het opmaken van een plan en het ontwikkelen 

van een strategie, en de sensiblisering voor de noodzaak ervan. Dit laatste mag zeker niet 

vergeten worden. Het ISB verklaart dat zij deze taak zeker op zich zullen nemen.  
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KOERSWIJZIGING PROFESSIONALISERING 

In het huidige decreet wordt er al een zekere professionalisering nagestreefd aan de hand van 

de kwaliteitsverhoging van trainers. Deze trend naar professionalisering zal verder worden gezet 

in het nieuwe decreet. Uit het onderzoek kwam naar voor dat eerder kleine gemeenten een 

koerswijziging zullen ondergaan om te beantwoorden aan de beleidsprioriteit terwijl grote 

gemeenten reeds stappen richting professionalisering hebben gezet.  

Het onderzoeksteam vraagt een reactie op deze verschillende toekomstpaden voor grote en 

kleine gemeenten.  

De VSF ziet zichzelf een rol spelen in 

het begeleiden van gemeenten die 

een koerswijziging zullen ondergaan. 

De organisatie heeft namelijk samen 

met de andere federaties al ingezet 

op onder meer de 

competentieverhoging van trainers. 

En het is van belang dat gemeenten 

niet contradictorisch met de visie van 

de federaties werk gaan maken van 

die professionalisering. “Je moet rekening houden met wat er al is gebeurd om zo tot een zeker 

synergie te komen.”  

 

Vanuit het ISB wordt aangekaart dat het vooreerst heel belangrijk is dat gemeenten weten wat 

het decreet bedoelt met de term ‘professionalisering’. Momenteel zijn er veel begrippen nog te 

vaag voor de gemeenten. De kabinetsmedewerker sluit hier bij aan. “Zo denken veel gemeenten 

in deze context bijvoorbeeld aan een polarisering tussen vrijwilligers en professionele krachten. 

Terwijl het een het ander uiteraard niet uitsluit, het is geen zwart-wit verhaal. Bijgevolg moeten 

we nagaan wat de heersende perceptie is rond professionalisering en voldoende hieromtrent 

communiceren. En dit is een taak die alle actoren op eenzelfde manier moeten opnemen met 

voldoende vrijheid voor de gemeenten.”  

 

Vanuit het Bloso wordt verduidelijkt dat er volgens het nieuwe decreet minimum ‘iets’ moet 

worden gedaan rond de kwaliteitsverhoging van de jeugdsportcoördinator, de vroegere 

impulssubsidie. En dit kan dan aangevuld worden met andere initiatieven; coördinerende 

functies en samenwerking/fusies. “Het is met andere woorden een ruim verhaal waarbinnen de 

gemeenten enorm veel kansen hebben om de professionalisering zelf vorm te geven.”  

 

Ook vanuit de SARC wordt erop gewezen dat de reikwijdte van het begrip duidelijk moet worden 

omschreven naar gemeenten toe.  

 

 “Sommige gemeenten gaan het dan ook moeilijk hebben om te kiezen”, aldus de 

kabinetsmedewerker. “Je moet als gemeente echt gaan bepalen hoe je dat 

professionaliseringsverhaal ziet.”  

Figuur 41: continuüm professionalisering 
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Volgens de sportfunctionaris uit de gemeente Ronse moet je hier ook realistisch zijn in hoeverre 

er effectief nieuwe keuzes gemaakt gaan worden. Er wordt verwacht dat veel gemeenten 

behoudsgezind gaan optreden, onder andere omdat het huidige decreet vrij recent is.  

 

Het Bloso merkt op haar beurt op dat het belangrijk zal zijn om te werken met good practices. 

Immers, “gemeenten kunnen dan van elkaar leren. Dit kan en zal het Bloso uiteraard 

ondersteunen aangezien dit valt binnen een bepaalde beleidsprioriteit.” Het Bloso erkent 

vervolgens dat er inderdaad duidelijk over de term professionalisering gecommuniceerd dient te 

worden. Ook de andere vertegenwoordigers van de lokale besturen beamen dit. Het Bloso 

verwacht dan ook dat veel kleine gemeenten gewoon de impulssubsidie laten doorlopen, wat 

op zich voldoende is om in overeenstemming te zijn met het vernieuwde Sport voor Allen-

decreet.  

 

DOELGROEPEN 

Het decreet van 2007 vraagt 

aandacht voor 4 specifieke 

doelgroepen in het sportbeleid. 

Nu is de vraag in hoeverre men 

de huidige doelgroepen wel of 

niet zal behouden eenmaal het 

vernieuwde Sport voor Allen –

decreet in werking treedt.  

 

Uit de bevraging bleek dat vooral 

vertegenwoordigers uit de sportraad verwachtten dat er in de toekomst op nieuwe doelgroepen 

zal worden gefocust in het lokale Sport voor Allen –beleid. Schepenen en sportgekwalificeerde 

ambtenaren daarentegen zijn van mening dat de huidige koers van dit beleid – en dus de er al in 

betrokken doelgroepen – zal behouden blijven.  

 

Het onderzoeksteam vraagt een reactie op deze verschillende toekomstpaden volgens de lokaal 

gesproken beleidsverantwoordelijken.  

 

Volgens het ISB is ook hier nood aan enige duiding. “Er is namelijk een wijziging betreffende het 

denken in termen van welbepaalde doelgroepen opgetreden bij de overheid. Men verruimt het 

begrip van doelgroep, vult het meer transversaal in, en dat moet je gaan opvolgen.”   

Het Bloso vult aan dat er inderdaad enerzijds sprake is van een verruiming van dit begrip, maar 

langs de andere kant is er ook sprake van een striktere interpretatie. “Zo mogen de senioren 

geen doelgroep meer zijn. Er moet steeds enig element van sociale correctie zijn. Niet alle 

senioren zijn bijvoorbeeld arm. Die beperking geldt uiteraard voor BPS4. Je mag gerust als 

gemeente senioren als doelgroep hebben binnen de andersgeorganiseerde sport (BPS3).”   

 

Figuur 42: continuüm doelgroepen 
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“Men is ook nog niet voldoende vertrouwd met het begrip ‘sociale correctie’ ”, aldus de 

medewerkster van het kabinet. En dat kan zeker voor problemen zorgen. Volgens het ISB zou de 

sportsector door de begeleiding van de voorbije jaren intussen al wel in staat moeten zijn om 

het begrip correct in te vullen.  

De VSF geeft vervolgens nog 3 indicatoren mee in deze context. “Ten eerste moet het voor de 

gemeenten duidelijk zijn dat je mag experimenteren waar er ruimte is voor trial en error. Er mag 

met ander woorden niet louter naar de kwantitatieve resultaten van initiatieven gekeken 

worden. Ten tweede moet je ervoor zorgen dat eens je de mensen hebt bereikt, ze ook blijven 

sporten. En ten derde moet je een indicator hebben die de inhoud meet van de 

samenwerkingsverbanden die zijn aangegaan om welbepaalde doelgroepen te bereiken. Zoals 

aan bod kwam tijdens de focusgroeppresentatie is er immers een verschil tussen een passieve 

en actieve samenwerking.”  

 

De kabinetsmedewerkster benadrukt het belang van het aangaan van transversale 

samenwerkingsverbanden opdat initiatieven succesvol zijn. Vervolgens kan ook de werklast over 

de verschillende organisaties gespreid worden. Vanuit de gemeente Ronse wordt evenwel 

opgemerkt dat er bijvoorbeeld niet in elke gemeente een organisatie is waar armen het woord 

nemen of een wijkwerking. Sommige gemeenten hebben enkel het OCMW als aanspreekpunt  

waardoor veeleer grote gemeenten opnieuw een voordeel hebben.  

 

Het Bloso vult aan dat het OCMW ook niet de meest geschikte partner in dit verhaal is want “die 

organisaties focussen zich primair op individuele dossiers en op het voldoen aan basisbehoeften. 

Het OCMW ligt bijgevolg niet wakker van het sportverhaal. Het is dus heel belangrijk om 

gemeenten bij te scholen betreffende het belang van sociaal-culturele verenigingen, 

buurthuizen, organisaties die warme maaltijden bedelen, … .”  

 

De SARC merkt op dat de regierol met betrekking tot het aangaan van transversale 

samenwerkingsverbanden steeds bij de gemeente moet liggen. Vanuit het Bloso wordt hierop 

gereageerd dat de regie wel in samenwerking met de sportverenigingen kan gebeuren. “De 

sportdienst moet het bereiken van die doelgroepen dan ook niet steeds in eigen beheer doen, 

een derde partij kan dit op zich nemen.” De kabinetsmedewerker besluit dan ook dat er best 

ook nog eens gekeken wordt naar het woordje ‘regie’ in het decreet aangezien dit voor heel wat 

verwarring dreigt te zorgen.  
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LEVENSLANGE SPORTPARTICIPATIE 

Het enige verschilpunt dat de onderzoekers hier konden vaststellen was dat respondenten met 

een schepenmandaat vooral in de richting van infrastructuur een toekomstpad zien betreffende 

het actief houden van sporters. Sportgekwalificeerde ambtenaren en vertegenwoordigers van 

de sportraad daarentegen zijn eerder van mening zijn dat het aanbod nog moet worden 

uitgebreid.  

 

De facto was iedereen er het in de focusgroep over eens dat er in de toekomst moet worden 

ingezet op een levenslange sportparticipatie.  

Vanuit de gemeenten Torhout en 

Waregem werd het logisch 

bevonden dat schepenen eerder 

infrastructuur zien als een 

voorwaarde tot levenslang 

participeren. Het budget voor 

infrastructuur is ook veel groter en 

moeilijker te verkrijgen dan de 

budgetten voor sportpromotie.  

 

Vanuit het ISB werd vervolgens opgemerkt dat infrastructuur een voorwaarde is voor een 

uitgebreid aanbod. In reactie hierop werd vanuit het Bloso gesteld dat het Sport voor Allen –

decreet niet dé oplossing is voor het infrastructuurprobleem in Vlaanderen. Daarbij stelt men 

vanuit het ISB wederom dat op basis van het huidige decreet gemeenten wel nog aandacht 

moesten besteden aan infrastructuur in hun sportbeleidsplan, ook al stonden hier geen 

subsidies tegenover. De VSF vult op haar beurt aan dat bij een uitbreiding van het aanbod, 

gemeenten steeds moeten waken dat ze niet in concurrentie met het aanbod van de clubs 

treden. “Het moet gaan om een complementair aanbod.” Dit blijft volgens het Bloso inderdaad 

een aandachtspunt. Immers, in een gemeente gebeurt niet altijd wat zou moeten gebeuren 

maar eerder wat politiek aantrekkelijk is.  

 

Vervolgens werd er tijdens de focusgroep stilgestaan bij de vernieuwingen uit het Sport voor 

Allen –decreet waarvan de impact in de toekomst niet eenduidig bleek op basis van de 

uitgevoerde bevraging maar diverse richtingen kan uitgaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 43: continuüm levenslange participatie 
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B. Onzekere toekomstpaden 

 

CRITERIA 

Met betrekking tot de criteria 

ter subsidiëring van de 

sportclubs stelden we vast dat 

de respondent uit de ene 

gemeente inschatte dat die de 

huidige criteria zal blijven 

hanteren, terwijl de respondent 

uit een andere gemeente hier 

eerder een verandering 

verwacht. De toekomst lijkt dus twee verschillende richtingen te kunnen uitgaan, los van de 

grootte van de betreffende gemeente, haar historiek in Sport voor Allen –beleid of de rol van de 

gesproken respondent.  

 

Opnieuw werd aan de focusgroepleden gevraagd of er in dit verband moet worden opgetreden 

in het kielzog van dit toekomstbeeld?  

 

De sportfunctionaris uit de gemeente Ronse is van mening dat enkel gemeenten die niet 

tevreden zijn met hun huidige subsidiereglement aanpassingen zullen doorvoeren. De 

functionaris uit de gemeente Torhout gaat hier mee akkoord. “Als het niet nodig is, wordt er 

niet gesleuteld aan subsidiereglementen. Dit brengt ook altijd verschuivingen met zich mee die 

politiek delicaat liggen”. Vanuit de gemeente Ronse wordt aangevuld dat het naar de clubs toe 

ook niet evident is om elke 6 jaar een nieuw reglement te introduceren.  

 

Vanuit het Bloso wordt gereageerd dat het loslaten van controle op de subsidiecriteria één van 

hun grootste vrezen is. “Op basis van het nieuwe decreet moet er nog kwaliteit inzitten maar er 

wordt geen bepaald percentage15 gehanteerd”. Men hoopt dan ook dat gemeenten zelf de 

trend van de laatste jaren verder zetten. Volgens het Bloso is een blijvende sensiblisering en 

bijscholing rond werken met kwaliteit dan ook nodig voor de gemeentelijke actoren. Lokale 

besturen moeten beseffen dat kwaliteit één van de basisvoorwaarde is om ook naar kwantiteit 

te gaan.  

 

De SARC benadrukt dat er iemand inderdaad deze rol op zich moet nemen, analoog met de 

bijscholing die er dient te gebeuren rond het belang van beleidsmatig denken. Het ISB zal deze 

rol zeker op zich nemen en men gelooft ook dat er de laatste jaren een mentaliteitswijziging bij 

de gemeenten is opgetreden met betrekking tot het streven naar kwaliteit.  

 

 

                                                 
15 Op basis van het huidige decreet moet het subsidiereglement 51% aan kwaliteitscriteria bevatten.  

Figuur 44: continuüm criteria ter subsidiëring van de sportclubs 
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BEWEEGAANBOD 

Ook hier kregen we geen eenduidig beeld naar de toekomst toe. Volgende twee pistes kwamen 

op basis van de onderzoeksresultaten naar voor: het uitbreiden of creëren van het 

beweegaanbod versus niet uitbreiden of creëren. Moet er in het licht van dit toekomstbeeld iets 

gebeuren?  

 

Vooreerst wil men er vanuit het 

Bloso op wijzen dat het 

beweegaanbod steeds gericht 

moet zijn naar sport toe. Het 

gaat niet om bewegen om te 

bewegen, bijvoorbeeld strijken 

of in de tuin werken. 

 

Het ISB leidt uit dit continuüm 

af dat verschillende gemeenten nog geen weg weten met dit nieuwe begrip. Bijgevolg kan het 

nuttig zijn die gemeenten dan ook te ondersteunen.  

 

De vertegenwoordigers van de lokale besturen bevestigen dat het inderdaad een concept is dat 

nog moet groeien. Vervolgens is een ondersteuning zeker welkom om gemeenten te helpen 

richting te geven aan dat beweegaanbod. Het Kabinet wijst op de mogelijkheden om hier 

creatief mee om te springen.  

 

Vanuit het onderzoeksteam wordt gevraagd om dieper in te gaan op de mogelijkheden tot 

ondersteuning. De gemeente Ronse denkt dan bijvoorbeeld aan het uitwisselen van (inter-) 

nationale good practices. “Vervolgens hoef je ook als gemeente ook niet steeds zelf een 

beweegaanbod te organiseren, dit kan steeds in samenwerking met partners.”  

 

Één van de onderzoekers vraagt of er omtrent dat partnerschap ook gemonitord moet  worden. 

De SARC denkt in ieder geval van wel. De sportsector geeft namelijk niet graag taken uit handen, 

men hanteert een heel protectionistische houding.  

Het ISB vult aan dat er mogelijkheden zijn om mensen te leren breder te kijken dan hun eigen 

taakstelling met het oog op een positionering binnen de vrije tijd. “We moeten mensen 

aanmoedigen en stimuleren om out of the box te denken. Het gaat dan niet om sturing maar 

ondersteuning. “ 

 

Diezelfde onderzoeker stelt de vraag of er nood is aan het in kaart brengen van processen. 

“Naargelang het onderwerp of de BPS moeten we kijken naar de processen of de effectieve 

output”, aldus het Bloso. Zo moet bijvoorbeeld BPS4 eerder procesmatig gemeten worden in 

plaats van louter te kijken naar de output. Volgens de kabinetsmedewerker is het ook belangrijk 

dat een indicator een stimulans is om iets te bereiken. Waardoor de indicator bijgevolg steeds 

realistisch moet zijn. Het ISB gaat ermee akkoord dat een indicator innovatie en creativiteit niet 

Figuur 45: continuüm beweegaanbod 
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mag afremmen. Er moet plaats zijn om te kunnen falen. Innovativiteit is heel belangrijk in dit 

sportverhaal en moet dan ook beloond kunnen worden. Het Bloso verduidelijkt dat er op basis 

van de ontwikkelde indicatoren door de Hogeschool Gent niet meer of minder subsidies 

toegekend zullen worden. Gemeenten zullen door het Bloso niet afgerekend worden op deze 

indicatoren. Het ISB merkt op dat er zowel indicatoren voor de Vlaamse Overheid moeten 

ontwikkeld worden ter monitoring van het beleid, als motivatie-indicatoren voor de lokale 

besturen. “Het moet duidelijk zijn dat deze laatste niet verplicht zijn. Als je vervolgens wil dat 

gemeenten goed hun beleid meten, dan moeten we dat zeker coördineren op Vlaams niveau 

naar het voorbeeld van Nederland. Dit kan ervoor zorgen dat de metingen goed gedefinieerd 

zijn, er bepaalde normen worden gesteld en er duidelijk gecommuniceerd wordt naar de burger 

toe. Bijgevolg is er dan ook ruimte voor benchmarking.”  

 

C. Samengevat 

Tot slot zetten we de voornaamste reacties vanuit de focusgroep nog even op een rij in het licht 

van de uitgetekende toekomstpaden.  

 

In het licht van de afschaffing van een verplicht lokaal sportbeleidsplan klinkt vanuit de 

focusgroep de vraag naar ondersteuning van de lokale besturen met betrekking tot het beleids- 

en planmatig denken en werken rond sport. In deze context is er alvast een rol weggelegd voor 

het ISB. Vanuit de focusgroep kwam evenwel geen antwoord op de vraag hoe deze 

ondersteuning precies dient te gebeuren.  

 

Op haar beurt ziet de VSF zichzelf een rol spelen in het begeleiden van gemeenten die een 

koerswijziging zullen ondergaan op vlak van professionalisering als gevolg van het vernieuwde 

Sport-voor-Allen -decreet. Het Bloso stelt eveneens gemeenten te willen ondersteunen in dit 

verband.  

Vanuit de focusgroep is men het erover eens dat het begrip ‘professionalisering’ uit het 

vernieuwde Sport-voor-Allen –decreet goed zal moeten worden omschreven ter vermijding van 

misverstanden terzake.  

 

Wat de doelgroepen in/van het huidige Sport-voor-Allen –beleid betreft, is het voor de 

gemeenten niet mogelijk om gewoonweg verder te werken onder het vernieuwde decreet 

indien hun doelgroepenkeuze geen element van sociale correctie omsluit.  

De notie van de gemeentelijke ‘regie’ moet verder verduidelijkt worden in het kader van het 

aangaan van transversale samenwerkingsverbanden. 

 

Infrastructuur is een voorwaarde voor een uitbreiding van het sportaanbod en dit met het oog 

op levenslange sportparticipatie. Het nieuwe Sport voor Allen-decreet biedt echter geen 

oplossing voor het infrastructuurprobleem in Vlaanderen. Bij een eventuele uitbreiding van het 

bestaande aanbod moeten gemeenten oppassen dat ze niet in concurrentie treden met het 

aanbod van de sportclubs.  
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Een blijvende sensiblisering en bijscholing betreffende het werken rond kwaliteit is nodig voor 

de gemeentelijke actoren. Het ISB wil en zal zeker een rol opnemen in dit verband.  

 

De gemeenten zijn vragende partij voor enige ondersteuning met betrekking tot het organiseren 

van een beweegaanbod. Een mogelijkheid hiertoe ligt in het uitwisselen van (inter-)nationale 

“good practices”.  

 

In een volgend hoofdstuk, en tevens laatste fase van het toekomstonderzoek, gaan we dieper in 

op het luik ‘monitoring’. Ten eerste ontwikkelen we een aantal indicatoren waarmee de 

Vlaamse Overheid de effecten van de strategische Beleidsprioriteiten Sport voor Allen op lokaal 

vlak kan monitoren. Ten tweede ontwikkelen we een set van voorbeeldindicatoren waarmee 

steden en gemeenten de effecten kunnen monitoren van de operationele doelstellingen en 

acties, lokaal ontwikkeld in het licht van de Beleidsprioriteiten Sport voor Allen.  
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3 MONITORING 

3.1  Indicatoren Vlaamse Overheid 

 
Meten is weten. Monitoring is een manier om het 

beleid en beheer te ondersteunen en te 

informeren. Het is een manier om op een 

duidelijke en systematische wijze gegevens te 

verzamelen en te rapporteren. De resultaten van 

monitoring vormen een belangrijke 

informatiebron. (Stadsmonitor, 2011) 

 

Voor de ontwikkeling van een 

monitoringsinstrument dient het meetsysteem aan te sluiten bij duidelijk beleidsdoelstellingen, 

in dit geval de Beleidsprioriteiten Sport voor Allen. Indicatoren zijn hierbij de basisbestanddelen 

van een meetsysteem. Een indicator is een kwantitatieve weergave van de kwantiteit of 

kwaliteit van een meetobject.  

 

Dat meetobject kan betrekking hebben op een component uit het schema van de beleids- en 

beheerscyclus van de overheid: input, processen, output, effecten of omgevingsfactoren. 

(Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen, 2007) 

 

We kaderen onze opdracht in een input-output schema (Van Dooren, Bouckaert, Halligan, 

2010). 

Definitie monitoring 

Monitoring is het verzamelen van informatie in 
de context van het beleid en het beheer, over 

geselecteerde aspecten of factoren. Uit de 
bewoordingen blijkt dat monitoring 

beschrijvende informatie oplevert. Het stelt ons 
in staat om de werkelijkheid op te volgen en 

veranderingen in kaart te brengen. (Peuter, De 
Smedt, Van Dooren &Bouckaert, 2007) 

Figuur 46:  Beleids- en beheerscyclus van de overheid 
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Indicatoren kunnen ook bestaan uit meerdere componenten. Twee indicatoren kunnen in 

verhouding tot elkaar worden gesteld. Voorbeelden hiervan zijn:  

1. Zuinigheid: input / input  

2. Efficiëntie: input / output  

3. Productiviteit: output / input  

4. Effectiviteit: effect / output  

5. Kosteneffectiviteit: effect / input  

 

Er kan informatie verzameld worden over de verschillende aspecten van het input-output 

model. Het model vormt het framework voor de indeling van de verschillende types indicatoren. 

 

Beheersmatig onderscheiden we input, proces en outputindicatoren en zal er vooral de nadruk 

worden gelegd op zuinigheid, productiviteit en efficiëntie. Op beleidsvlak zal het effect op korte 

en lange termijn en de omgeving van belang zijn en zien we het belang van (kosten)effectiviteit 

(Van Dooren, Bouckaert en Halligan, 2010). 

 

Met dit in het achterhoofd ontwikkelen we voor elk van de vier strategische Beleidsprioriteiten 

Sport voor Allen indicatoren waarmee de Vlaamse overheid ook hun effecten op het lokale 

Sport voor Allen –beleid kan monitoren16. Hoewel de ontwikkelde indicatoren primair bedoeld 

zijn voor de Vlaamse overheid, sluit dit niet uit dat de indicatoren ook bruikbaar zijn op 

gemeentelijk vlak. We benadrukken dat de indicatoren als inspiratiebron worden aangereikt. De 

Vlaamse Overheid en lokale besturen zijn vrij deze indicatoren te gebruiken, aan te passen, … 

 

Net als het input-output model en de classificatie van de verschillende indicatoren, is de 

Balanced Scorecard (BSC) (Bruggeman, Scheipers en Decoene, 2011) tevens een geschikt 

instrument om ons bij deze opdracht te helpen. De aanpak bij de BSC ligt in het vertalen van de 

missie, de visie en de strategie van een organisatie in initiatieven en processen én in meetbare 

indicatoren, om deze vervolgens op te volgen. De verschillende perspectieven aangereikt door 

het BSC model zorgen voor een diversiteit aan invalshoeken om de organisatie/beleid te 

overzien.  

 

 

 

 

 

                                                 
16

 Aldus wordt in deze laatste fase tegemoet gekomen aan de beleidsaanbeveling uit eerder monitoringsonderzoek in 
opdracht van het Bloso tot het monitoren op Vlaams niveau van vooropgestelde doelstellingen. (Theeboom e.a., 
2010, p. 176) 
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In onderstaande verschillende perspectieven van de BSC formuleren we indicatoren om de 

strategische beleidsdoelstelling op te meten en op te volgen. 

 

1. 'leren /groei/innovatie',  

2. 'interne processen',  

3. 'klanten/belanghebbenden/partners' en  

4. 'resultaat (op sociaal-politiek-financieel vlak)'. 

 

Dit betekent dat de beleidsprioriteiten vanuit volgende invalshoeken worden bekeken: 

resultaat, klanten, interne processen en innovatie. De verschillende perspectieven zijn onderling 

gerelateerd en de indicatoren beïnvloeden elkaar. 

 

 

1. Resultaten 

Hoe moeten wij onze diensten leveren? Wat moeten we bereiken in onze maatschappelijke rol?  

Bijvoorbeeld: stijging sportparticipatie.  

 

2. Klanten 

Wie zijn onze klanten? Hoe kunnen we hen maximaal bedienen? Hoe worden wij gewaardeerd?  

We dienen te bepalen welke kwaliteit en welke service aangeboden wordt, opdat de klant de 

dienstverlening of producten blijft afnemen. 

Bijvoorbeeld: uitbreiden aanbod.  

 

3. Interne processen 

Hoe werken onze processen zo efficiënt en effectief mogelijk?  

De organisatie moet beschikken over de operationele capaciteit om de verwachte 

maatschappelijke meerwaarde te genereren. Wanneer nieuwe behoeften opduiken, moeten de 

interne processen worden bijgestuurd. 

Bijvoorbeeld: sneller inspelen op nieuwe doelgroepen die ontstaan. 

 

4. Innovatie 

Hoe kunnen we verbeteringen doorvoeren om onze beleidsprioriteit te realiseren?  

Dit duidt op de slagkracht van de organisatie om te innoveren en te leren. Dit vermogen zit 

gebundeld in de medewerkers, de systemen en de procedures.  
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In onderstaande strategiekaart geven we een overzicht welke indicator bij welke invalshoek 

hoort. Bij elke BSP geven we een opsomming van de verschillende indicatoren. We vermelden 

hierbij telkens welke soort indicatoren we hier wensen te verzamelen. Ten slotte wordt bij elke 

BSP een strategiekaart weergegeven die de denkpiste en de perspectieven in kaart brengt. 

 

Bij de keuze voor de indicatoren houden we rekening met de klemtoon op output- en 

effectindicatoren.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figuur 47: illustratie strategiekaart 
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BPS 1: Het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen via 
een doelgericht subsidiebeleid. 
Deze prioriteit is erop gericht om via directe financiering de uitbouw van een kwaliteitsvolle 

sportwerking te garanderen. Een vraag die we ons hierbij kunnen stellen is in welke mate de 

gemeente die kwaliteit stuurt? Hoewel lichtjes anders geformuleerd, komt dit overeen met 

hoofdstuk 1 van het huidige decreet. Met het verschil dat gemeenten zoals eerder besproken in 

de toekomst autonoom de kwaliteitscriteria kunnen bepalen.  

 

1. Aantal sportgekwalificeerde trainers (output) 

 

Deze indicator focust op één aspect van kwaliteit, namelijk het belang van sportgediplomeerde 

trainers. Het is echter niet zinvol slechts één aspect van een kwaliteitsvolle sportwerking te 

meten, vandaar de volgende indicator:  

 

2. Financiële tussenkomst door de gemeente per club met betrekking tot bijscholing in het 

kader van de kwalitatieve uitbouw van de club (effect) 

 

Zo’n bijscholing kan dan bijvoorbeeld de observatie van motorische basisvaardigheden bij jonge 

kinderen betreffen of een bijscholing rond fiscaliteit. Gemeenten houden nu reeds bij hoeveel 

bijscholingen er worden terugbetaald.  

 

3. Aantal leden van alle clubs die gezamenlijk een subsidie krijgen op basis van de eerste 

beleidsprioriteit via het gemeentelijke kwaliteitsreglement (effect)  

 

4. Aantal clubs die een subsidie krijgen op basis van de eerste beleidsprioriteit via het 

gemeentelijke kwaliteitsreglement (effect)  

 

Op basis van indicatoren drie en vier meten we het effect van het verhogen van de  autonomie 

bij het bepalen van de kwaliteitscriteria. We vragen ons af in hoeverre deze actie tot meer 

subsidiëring op basis van kwaliteit heeft geleid. Gemeenten vragen deze data vandaag reeds op 

bij de huidige subsidieaanvragen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 – 8 –
18 
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Figuur 48: illustratie indicatoren  
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BPS 2: Het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder 
accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en eventueel tot onderlinge 
samenwerking. 
De subsidie die onder deze beleidsprioriteit zal toegekend worden, is er enkel voor de 

sportclubs aangesloten bij een erkende sportfederatie. Het luik impulsbeleid komt in dit deel 

terug. Hier wordt ingezet op de subsidiëring van de verhoging van de kwaliteit van de 

jeugdsportbegeleider17. Daarenboven bestaat ook de mogelijkheid tot subsidiëring voor het 

aanstellen van personen voor het uitoefenen van coördinerende functies 

(jeugdsportcoördinator, sporttechnisch coördinator, administratief coördinator) in een club of in 

een functie over meerdere clubs (het is dus belangrijk dat ze aan de slag gaan in de club). Hier 

komen zowel rechtstreekse subsidies aan de clubs in aanmerking als eigen initiatieven van de 

gemeenten (in enkele grote steden werden bijvoorbeeld al overkoepelende 

jeugdsportbegeleiders ingezet voor enkele sporttakken). De doelstelling is dat er meer 

professionele krachten komen in de sportclubs. Ook het bevorderen van de structurele 

samenwerking of van fusies tussen verenigingen is hier een opdracht18. Het is niet makkelijke 

deze beleidsprioriteit in een aantal indicatoren te omvatten aangezien de term 

professionalisering een brede lading aan betekenissen dekt.  

 

5. Aantal lesuren/sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleider (output) 

 

Deze indicator vat enigszins de huidige indicatoren in het kader van de impulssubsidie samen. 

Hier kan het zowel om een VTS19- als sportopleiding gaan. Er wordt geen verder onderscheid 

gemaakt tussen initiator, A of B, … De data voor deze indicator wordt in sommige gemeenten 

reeds verzameld bij het indienen van de subsidieaanvragen in het kader van de huidige 

impulssubsidie.   

 

6. Aantal samenwerkingsverbanden en fusies tussen erkende sportclubs (effect) 

 

Naast het aantal samenwerkingsverbanden 

meten we op basis van indicator zes ook in 

hoeverre er bijvoorbeeld 2 of meer 

volleybalploegen in een gemeente samen één 

grote club vormen. Omdat gemeenten met 

veel clubs in deze context meer 

mogelijkheden hebben tot fusioneren, wordt 

dit resultaat afgewogen tegen het ‘aantal 

clubs van eenzelfde sporttak per gemeente’. Op deze manier trachten we een vertekend beeld 

te verkomen.  

                                                 
17

 Persoon die instaat voor de sporttechnische begeleiding 
18

 Vlaamse Sportfederatie, (2011), Verslag plenaire sessie Forumdag 
19

 Vlaamse Trainersschool.  

Definitie samenwerking 

Gezamenlijke acties/activiteiten van 2 of meer 

zelfstandig blijvende organisaties die elkaar 

aanvullen om gezamenlijke of wederzijds 

afhankelijke doelen te bereiken.  

 

Inspiratie werd hiervoor gehaald uit de 

verenigingsmonitor (2005) van het Mulier Instituut. 
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7. Aantal clubs die sinds januari 201X een coördinerende functie integreerden in hun 

werking (effect)  

 

8. Domein(en) waar deze coördinerende functie actief is (proces) 

 

9. Aantal betaalde krachten (VTE’s) die een coördinerende functie uitoefenen (output)  

 

Deze laatste drie indicatoren geven een beeld weer van de mate waarin sportverenigingen 

werken met coördinerende functies in het kader van een meer kwalitatieve werking. Enerzijds is 

het belangrijk te weten of er een evolutie is met betrekking tot het aantal coördinerende 

functies, anderzijds moeten we ook in kaart brengen in welke domeinen deze functies zich 

situeren. Ten slotte is het ook belangrijk een onderscheid te maken tussen een vrijwilliger en 

een betaalde kracht die deze functies op zich neemt.  

 
 

Figuur 49: illustratie indicatoren 

 

 
Stimuleren 
sportverenigingen tot 
professionalisering met 
accent op 
kwaliteitsvolle 
jeugdsportbegeleiders 
en eventueel tot 
onderlinge 
samenwerking 

Verhogen aantal 
sportgekwalificeerde 
jeugdsportbegeleiders 

 

Ontstaan/uitbreiden 
samenwerkingen 
tussen clubs 

 

Fusies 
tussen 
clubs 

Schaalvergroting 

Meer professionele 
werking van 
sportverenigingen  

Ontstaan/uitbreiden 
samenwerkingen 
tussen clubs 

 

Stijging kwaliteit 
jeugdsport-
begeleiding 
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BPS 3: Het voeren van een activeringsbeleid met het oog op een levenslange 
sportparticipatie via een andersgeorganiseerde laagdrempelig beweeg- en 
sportaanbod.  
Het doel van de derde beleidsprioriteit is het stimuleren van een lokaal sport- en beweegbeleid. 

Dit gaat dan enerzijds om een activeringsbeleid (cfr. indicatoren 10 en 11) voor niet-sporters 

(belang van een laagdrempelig sportaanbod) en anderzijds over een participatief beleid dat 

huidige sporters de kans biedt om op een flexibele, laagdrempelig wijze te sporten, aangepast 

aan hun levenspatroon. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is de complementariteit van het 

aanbod (cfr. indicator 12). Zo moet het aanbod van de gemeente dat van de clubs aanvullen, 

niet beconcurreren. Vervolgens moet de drop-out (cfr. voorbeeldindicatoren lokale besturen) 

worden tegen gegaan. Actieve sporters moet men actief houden. Uiteindelijk draait het allemaal 

rond sportparticipatie (cfr. indicatoren 13 en 14); het aantrekken van nieuwe sporters en 

huidige sporters blijven motiveren20.  

 

10. Aantal innovatieve acties sedert 201X betreffende de bewegings -of sportvorm (inhoud) 

ter introductie van een beweeg- en sportaanbod (output) 

 

11. Aantal innovatieve acties sedert 201X betreffende de doelgroep ter introductie van een 

beweeg- en sportaanbod (output) 

 

Wat is ‘innovatief’? Ter illustratie verwijzen we hier naar een case uit Nederland waar men 

amateurvoetbal voor 45+ promoot (Mulier Instituut).  

 

 

12. Aantal initiatieven aangeboden door de sportdienst ter aanvulling van het clubaanbod 

(output) 

 

Indicator 12 is erop gericht na te gaan in hoeverre een uitbreiding van het gemeentelijke aanbod 

te rijmen valt met het bestaande clubaanbod.  

 

                                                 
20

 Vlaamse Sportfederatie, (2011), Verslag plenaire sessie Forumdag  

Case Nederland 

De innovatieve elementen van 45+ voetbal hebben te maken met de op 45+ en ouder gerichte 

loopvormen die ter voorbereiding op de partijvorm worden gedaan (bevordering lenigheid). 

Deze loopvormen zijn erg in trek. Bij de ene vereniging is een looptrainer met een 

atletiekachtergrond betrokken. Bij de twee andere verenigingen maakt men gebruik van een 

voetbaltrainer met een didactische of voetbalprofessionele achtergrond, waarbij een 

zorgvuldige warming-up (ook) centraal staat. De toernooivorm 7 tegen 7 is ook vernieuwend en 

succesvol gebleken. Voor de meeste 45+ deelnemers is het spelen op een groot veld (11 tegen 

11) fysiek teveel gevraagd. 
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13. aantal sporters die minstens één keer per week een sport beoefenen in clubverband 

(output) 

 

14. aantal mensen die minstens één keer per week informeel een fysieke activiteit 

verrichten (output) 

 

Bovenstaande indicatoren geven samen enige indicatie van de participatie.  

Indicator 13 gaat na in welke mate mensen op een georganiseerde manier sporten. Deze 

informatie is reeds beschikbaar, elke sportclubs kent namelijk het aantal leden. Dit is echter 

onvoldoende om zicht te hebben op de totale sportparticipatie. Vandaar dat we op basis van 

indicator 14 meten in welke mate er op een meer informele manier aan sport wordt gedaan. De 

Eurobarometer heeft het dan bijvoorbeeld over fietsen, wandelen of dansen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norm sportparticipatie 

We spreken van participatie wanneer men minstens één 

keer per week sport binnen of buiten clubverband. 

  

Deze norm wordt gehanteerd in het rapport  

 ‘Special Eurobarometer 334: sport and physical activity’ 

in opdacht van het Directoraat-generaal Onderwijs en 

Cultuur van de Europese Commissie. 
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Figuur 50: illustratie indicatoren 
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BPS 4: Het voeren van een beweeg- en sportbeleid met aandacht voor transversale 
samenwerking zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief te participeren 
aan sport.  
Het doel van deze beleidsprioriteit is het stimuleren van de aandacht voor sociaal zwakkeren in 

sport en beweegbeleid. 

 

15. Aantal sporters behorende tot een kansengroep die participeren in het sportaanbod van 

een club (output)  

 

16. Aantal sporters behorende tot een kansengroep die participeren in het sportaanbod 

buiten clubverband (output) 

 

Op basis van bovenstaande indicatoren meten we in hoeverre een efficiënt activeringsbeleid 

naar kansarmen toe wordt gevoerd.  

 

17. Soorten kansengroepen die bereikt worden op basis van de vierde beleidsprioriteit 

(proces) 

 

Het is eveneens belangrijk te weten welke kansengroepen bereikt worden. Wanneer we dit 

vergelijken met de demografische samenstelling van een gemeente, vertelt deze indicator ons in 

hoeverre de juiste kansengroepen bereikt worden.  

 

18. Aantal transversale samenwerkingen om kansengroepen te bereiken (effect) 

 

Deze laatste indicator geeft ons een idee over de mate waarin kansengroepen in samenwerking 

met niet-sportgerelateerde organisaties bereikt worden.  

 

 

 

 

Definitie transversale samenwerking  

De samenwerking tussen de sportsector en andere 

relevante sectoren. Sport blijkt met heel wat 

sectoren (in grote of mindere mate) raakvlakken 

te hebben. Mogelijke samenwerkingsverbanden 

bijvoorbeeld met welzijn, OCMW, 

samenlevingsopbouw, organisatie waar armen 

het woord nemen,… 

 
Deze beschrijving is afkomstig van de Vlaamse 

Sportfederatie, (2010), Overlegplatform Sport voor 
Allen: een handig overzicht 

Definitie kansengroepen 

Een geheel van personen die vanwege één of meer 

gemeenschappelijke persoons- of situationele 

kenmerken feitelijke ongelijke kansen hebben 

inzake sportparticipatie 

 

 

 

Artikel 2 uit het voorontwerp van decreet houdende het 

stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen-

beleid van gemeenten, provincies en de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie  
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In het onderstaande hebben we per indicator een indicatorenfiche opgesteld. In zo’n fiche 

worden een aantal elementen van de indicator verduidelijkt.  

 

BPS 1 
Ondersteunen kwalitatieve uitbouw sportverenigingen via een doelgericht subsidiebeleid  

Indicator 1 

Aantal sportgekwalificeerde trainers  

Definitie/omschrijving 

Sportgekwalificeerd: beschikken over een sportkwalificatie diploma.  

Bijvoorbeeld een trainersdiploma behaald aan de Vlaamse Trainersschool of een 

bachelor/master Lichamelijke Opvoeding 

Type indicator 

Output 

Verzamelinstantie 

De gemeentelijke sportdienst verzamelt de data en bezorgt deze vervolgens aan Bloso 

Verzamelmethode 

Via de subsidiedossiers wordt deze data verzameld 

Meetfrequentie 

Bijvoorbeeld jaarlijks 

 
 

Figuur 51: illustratie indicatoren 

  

Voeren beweeg- en sportbeleid 
met aandacht voor transversale 
samenwerking zodat 
kansengroepen gelijke kansen 
krijgen om actief te participeren 
aan sport 

Transversale 
samenwerkings-
verbanden 

Activeren sporters 
behorende tot een 
kansengroep  

Sportparticipatie 
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Indicator 2 

Financiële tussenkomst door de gemeente per club met betrekking tot bijscholing in het kader 

van de kwalitatieve uitbouw van de club  

Definitie/omschrijving 

 Financiële tussenkomst: financiële tegemoetkoming aan sportverenigingen door de gemeente 

die bestemd is voor de algemene werking van de vereniging. De subsidies worden verdeeld op 

basis van een subsidiereglement waarin objectiveerbare kwaliteitscriteria worden gehanteerd.  

 Bijscholing: elke bijscholing van trainers, bestuur, …die bijdraagt tot een meer kwalitatieve 

werking van de club 

Type indicator 

Output 

Verzamelinstantie 

De gemeentelijke sportdienst verzamelt de data en bezorgt deze vervolgens aan Bloso 

Verzamelmethode 

Via de subsidiedossiers wordt deze data verzameld 

Meetfrequentie 

Bijvoorbeeld jaarlijks 

 
 
 
 

Indicator 3 

Aantal leden van alle clubs die gezamelijk een subsidie krijgen op basis van de eerste 

beleidsprioriteit via het gemeentelijk kwaliteitsreglement   

Definitie/omschrijving 

Kwaliteitsreglement: een subsidiereglement bestaande voor meer dan 51% uit kwaliteitscriteria  

Type indicator 

Effect 

Verzamelinstantie 

De gemeentelijke sportdienst stelt het subsidieregelement op en communiceert vervolgens aan 

Bloso of het om een kwaliteitsreglement gaat  

Verzamelmethode 

Via de subsidiedossiers wordt deze data verzameld 

Meetfrequentie 

Bijvoorbeeld om de 3 jaar 
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Indicator 4 

Aantal clubs die een subsidie krijgen op basis van de eerste beleidsprioriteit via het gemeentelijk 

kwaliteitsreglement   

Definitie/omschrijving 

Kwaliteitsreglement: een subsidiereglement bestaande voor meer dan 51% uit kwaliteitscriteria  

Type indicator 

Effect 

Verzamelinstantie 

De gemeentelijke sportdienst stelt het subsidieregelement op en communiceert vervolgens aan 

Bloso of het om een kwaliteitsreglement gaat 

Verzamelmethode 

Via de subsidiedossiers wordt deze data verzameld 

Meetfrequentie 

Bijvoorbeeld om de 3 jaar 

 
 

BPS 2 
Stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met bijzonder accent op 
kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en eventueel tot onderlinge samenwerking  

Indicator 5 

Aantal lesuren/sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleider  

Definitie/omschrijving 

 Sportgekwalificeerd: beschikken over een sportkwalificatie diploma. Bijvoorbeeld een 

trainersdiploma behaald aan de Vlaamse Trainersschool of een bachelor/master Lichamelijke 

opvoeding 

 Jeugdsportbegeleider: een sporttechnische begeleider voor jeugdsport die actief is in een 

erkende sportvereniging 

Type indicator 

Output 

Verzamelinstantie 

De gemeentelijke sportdienst vraagt de data op bij de sportclubs en bezorgt deze vervolgens 

aan Bloso 

Verzamelmethode 

 De data kan via de subsidiedossiers verzameld worden 

Meetfrequentie 

Bijvoorbeeld jaarlijks 
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Indicator 6 

Aantal samenwerkingsverbanden en fusies tussen erkende sportclubs  

Definitie/omschrijving 

 Samenwerking: Gezamenlijke acties/activiteiten van 2 of meer zelfstandig blijvende 

organisaties die elkaar aanvullen om gezamenlijke of wederzijds afhankelijke doelen te 

bereiken 

 Fusie: 2 of meer sportclubs die samen één club vormen 

Type indicator 

Effect 

Verzamelinstantie 

De gemeentelijke sportdienst verzamelt de data en bezorgt deze vervolgens aan Bloso 

Verzamelmethode 

Via een survey/gerichte bevraging 

Meetfrequentie 

Bijvoorbeeld jaarlijks 

 
 

Indicator 7 

Aantal clubs die sinds januari 201X een coördinerende functie integreerden in hun werking  

Definitie/omschrijving 

Coördinerende functie: dit kan gaan om een coördinerende functie binnen een club of over de 

clubgrenzen heen  

Type indicator 

Proces 

Dimensie en aggregatieniveau 

Er wordt een onderscheid gemaakt naar de domeinen waar deze coördinerende functie 

geïntegreerd is (indicator 8)  

Verzamelinstantie 

De gemeentelijke sportdienst verzamelt de data en bezorgt deze vervolgens aan Bloso 

Verzamelmethode 

Via een survey  

Meetfrequentie 

Bijvoorbeeld jaarlijks   
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Indicator 9 

Aantal betaalde krachten (VTE’s) die een coördinerende functie uitoefenen  

Definitie/omschrijving 

 Betaalde krachten: professionelen in loondienst van een club 

 Coördinerende functie: dit kan gaan om een coördinerende functie binnen een club of over de 

clubgrenzen heen 

Type indicator 

Output 

Verzamelinstantie 

De gemeentelijke sportdienst verzamelt de data en bezorgt deze vervolgens aan Bloso  

Verzamelmethode 

Via een survey/gerichte bevraging 

Meetfrequentie 

Bijvoorbeeld jaarlijks 

 
 

BPS 3 
Voeren van een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie via een 
andersgeorganiseerd laagdrempelig beweeg- en sportaanbod 

Indicator 10 

Aantal innovatieve acties sedert 201X betreffende de bewegings- of sportvorm (inhoud) ter 

introductie van een beweeg – en sportaanbod  

Definitie/omschrijving 

 Innovatieve actie: een nieuwe actie; de eerste keer dat een actie in een gemeente wordt 

genomen betreffende een bepaalde bewegings- en sportvorm en/of naar bepaalde 

doelgroepen toe 

 Andersgeorganiseerd beweeg- en sportaanbod: een aanbod dat voor iedereen toegankelijk is 

en dat door de lokale overheden georganiseerd of ondersteund wordt, al dan niet in 

samenwerking met sportverenigingen en andere actoren, met het oog op de verhoging en de 

verbreding van de Sportparticipatie   

Type indicator 

Output 

Verzamelinstantie 

De gemeentelijke sportdienst verzamelt de data en bezorgt deze vervolgens aan Bloso  

Verzamelmethode 

Via een survey  

Meetfrequentie 

Bijvoorbeeld om de 2 jaar 
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Indicator 11 

Aantal innovatieve acties sedert 201X betreffende de doelgroep ter introductie van een beweeg 

– en sportaanbod 

Definitie/omschrijving 

 Innovatieve actie: een nieuwe actie; de eerste keer dat een actie in een gemeente wordt 

genomen betreffende een bepaalde bewegings- en sportvorm en/of naar bepaalde 

doelgroepen toe 

 Andersgeorganiseerd beweeg- en sportaanbod: een aanbod dat voor iedereen toegankelijk is 

en dat door de lokale overheden georganiseerd of ondersteund wordt, al dan niet in 

samenwerking met sportverenigingen en andere actoren, met het oog op de verhoging en de 

verbreding van de Sportparticipatie 

Type indicator 

Output 

Verzamelinstantie 

De gemeentelijke sportdienst verzamelt de data en bezorgt deze vervolgens aan  Bloso 

Verzamelmethode 

Via een survey  

Meetfrequentie 

Bijvoorbeeld om de 2 jaar  

 
 

Indicator 12 

Aantal initiatieven aangeboden door de sportdienst ter aanvulling van het clubaanbod   

Definitie/omschrijving 

Sportdienst: Het gemeentelijk sportbeleid heeft als belangrijkste doelstelling de ideale 

omstandigheden te creëren voor het organiseren en het beoefenen van sportactiviteiten en 

aldus bij te dragen tot de lichamelijke en geestelijke ontplooiing van een zo groot mogelijk 

gedeelte van de gemeentelijke bevolking. Om dit doel te bereiken beschikt het 

gemeentebestuur over een gemeentelijke sportdienst die instaat voor de uitvoering van het 

gemeentelijk sportbeleid 

Clubaanbod: sporten aangeboden door erkende sportverenigingen 

Type indicator 

Output 

Verzamelinstantie 

De gemeentelijke sportdienst bezorgt de data aan Bloso.  

Verzamelmethode 

Niet van toepassing 

Meetfrequentie 

Om de 2 jaar  
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Indicator 13 

Aantal sporters die minstens één keer per week een sport beoefenen in clubverband  

Definitie/omschrijving 

Sport: het betreft een sport op de sporttakkenlijst  

Type indicator 

Output 

Verzamelinstantie 

Bloso 

Verzamelmethode 

Zelfrapportering via een gestandaardiseerde vragenlijst  

Meetfrequentie 

Bijvoorbeeld om de 3 jaar  

 
 

Indicator 14 

Aantal mensen die minstens één keer per week informeel een fysieke activiteit verrichten   

Definitie/omschrijving 

Informeel: buiten clubverband 

Fysieke activiteit: alle activiteiten waarbij het lichaam bewogen wordt, wat gepaard gaat met 

energieverbruik (exclusief sport op school)  

Type indicator 

Output 

Verzamelinstantie 

Het Bloso 

Verzamelmethode 
Zelfrapportering via een gestandaardiseerde vragenlijst  

Meetfrequentie 

Bijvoorbeeld om de 3 jaar  
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BPS 4 
Voeren van een beweeg- en sportbeleid met aandacht voor transversale samenwerking zodat 
kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief te participeren aan sport  

Indicator 15 

Aantal sporters behorende tot een kansengroep die participeren in het sportaanbod van een 

club  

Definitie/omschrijving 

 Kansengroep: geheel van personen die vanwege één of meer gemeenschappelijke persoons- 

of situationele kenmerken feitelijke ongelijke kansen hebben inzake sportparticipatie 

 Participeren: minstens één keer per week sporten 

Type indicator 

Output 

Verzamelinstantie 

Bloso  

Verzamelmethode 

Via een anonieme (vanwege de privacy) survey bij leden van sportclubs 

Meetfrequentie 

Bijvoorbeeld om de 2 jaar  

 

Indicator 16 

Aantal sporters behorende tot een kansengroep die participeren in het sportaanbod buiten 

clubverband 

Definitie/omschrijving 

 Kansengroep: geheel van personen die vanwege één of meer gemeenschappelijke persoons- 

of situationele kenmerken feitelijke ongelijke kansen hebben inzake sportparticipatie 

 Participeren: minstens één keer per week sporten 

Type indicator 

Output 

Verzamelinstantie 

Bloso  

Verzamelmethode 

Via een anonieme survey bijjvoorbeeld bij organisties die mensen uit een kansengroep 

vertegenwoordigen 

Meetfrequentie 

Bijvoorbeeld om de 2 jaar  

 
 
 
 



 
 73 

Indicator 17 

Soorten kansengroepen die bereikt worden op basis van de vierde beleidsprioriteit  

Definitie/omschrijving 

Kansengroep: geheel van personen die vanwege één of meer gemeenschappelijke persoons- of 

situationele kenmerken feitelijke ongelijke kansen hebben inzake sportparticipatie 

Type indicator 

Proces 

Verzamelinstantie 

De gemeentelijke sportdienst  

Verzamelmethode 

Via een omgevingsanalyse 

Meetfrequentie 

Bijvoorbeeld Om de 2 jaar  

 
 

Indicator 18 

Aantal transversale samenwerkingen om kansengroepen te bereiken   

Definitie/omschrijving 

 Kansengroep: geheel van personen die vanwege één of meer gemeenschappelijke persoons- 

of situationele kenmerken feitelijke ongelijke kansen hebben inzake sportparticipatie 

 Transversale samenwerking: de samenwerking tussen de sportsector en andere relevante 

sectoren. Sport blijkt met heel wat sectoren (in grote of mindere mate) raakvlakken te 

hebben. Mogelijke samenwerkingsverbanden bijvoorbeeld met welzijn, OCMW, 

samenlevingsopbouw, organisatie waar armen het woord nemen,… 

Type indicator 

Effect 

Verzamelinstantie 

De gemeentelijke sportdienst 

Verzamelmethode 

Via het in kaart brengen van de samenwerkingsverbanden waar de gemeente actief in 

deelneemt 

Meetfrequentie 

Bijvoorbeeld om de 2 jaar  
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3.2 Voorbeeldindicatoren lokale besturen 

 
We formuleren volgens dezelfde BSC logica een aantal indicatoren voor de lokale besturen. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 52: illustratie strategiekaart 
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BPS 1: Het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen via 

een doelgericht subsidiebeleid 

 

1. Aantal gevolgde bijscholingen betreffende belang investeren in kwaliteit (effect) 

 

Deze indicator geeft gemeenten een overzicht van de mate waarin sportclubs zich bijscholen in 

het kader van een meer kwalitatieve werking. Gemeenten houden nu ook bij hoeveel 

bijscholingen er worden terugbetaald. 

 

2. Thema gevolgde bijscholing (proces) 

 

Dat kan dan bijvoorbeeld gaan om een bijscholing betreffende de observatie van motorische 

basisvaardigheden bij jonge kinderen of een bijscholing rond fiscaliteit.  

 

3. Aanwezigheid LT-visie (al dan niet neergeschreven in een plan) in een club (effect) 

 

4. Communiceren LT-visie van de sportclubs (effect) 

 

Niet alleen kunnen gemeenten nagaan of clubs een LT-visie ontwikkelen, men kan ook meten in 

hoeverre deze visie naar de leden toe wordt gecommuniceerd bijvoorbeeld via de website of de 

nieuwsbrief. Het belang van communicatie kwam duidelijk naar voor tijdens de interviews.  

 

5. Aanwezigheid van een interactieve bestuursstijl in samenwerking met de sportraad bij 

het wijzigen van het subsidiereglement (effect) 

 

De gemeenten kan nagaan in hoeverre de sportraad zich betrokken voelde bij de laatste 

wijziging aan het subsidiereglement. De inspraakprocedure kan dan in de toekomst al dan niet 

aangepast worden. Deze indicator werd opgenomen in de lijst van voorbeeldindicatoren omdat 

uit de interviews bleek dat het verlies aan inspraak door de sportraad een reële vrees is bij 

verschillende respondenten ten gevolge het verdwijnen van het sportbeleidsplan.  

 

6. Statuut van een vereniging; VZW of feitelijke vereniging (proces) 

 

Het is interessant na te gaan of een sportclub een vzw of een feitelijke vereniging is. Het Bloso 

wist ons namelijk te vertellen dat een VZW kwalitatief beter scoort dan een feitelijke vereniging.  
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Figuur 53: illustratie indicatoren 

  

Ondersteunen van de 
kwalitatieve uitbouw van 
de sportverenigingen via 
een doelgericht 
subsidiebeleid 

 

Stijging gevolgde 
bijscholingen 

 

Interactieve bestuursstijl  

Aanwezigheid van een 
LT-visie bij de clubs 

Kwalitatief 
betere clubs 
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BPS 2: Het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder 
accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en eventueel tot onderlinge 
samenwerking. 
 

7. Aantal sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders (output) 

 

Deze indicator vertelt de gemeente of er enige evolutie is in het aantal sportgekwalificeerde 

jeugdsportbegeleiders. Ten slotte verplicht het decreet dat gemeenten blijven investeren in het 

verhogen van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiding.  

 

8. Ratio professionele krachten tewerkgesteld in een coördinerende functie - vrijwilligers 

per club (effect) 

 

9. Ratio professionele krachten tewerkgesteld in een trainersfunctie - vrijwilligers per club 

(effect) 

 

Op basis van de interviews bleek dat respondenten schrik hebben voor het verdwijnen van 

vrijwilligers als gevolg van het streven naar professionalisering. Ook tijdens het focusgeroep van 

17 november werd deze issue aangegeven als een belangrijk aandachtspunt.. Anderzijds 

vermelden zij ook daar dat het niet is omdat er professionelen in de club worden 

geïntroduceerd dat vrijwilligers zullen verdwijnen. Het is enerzijds belangrijk om zicht te hebben 

op de ratio professionele krachten voor coördinerende functies - vrijwilligers en anderzijds de 

ratio professionele krachten tewerkgesteld in een trainersfunctie – vrijwilligers.  

 

10. Communiceren van “good practices” door de gemeente betreffende 

samenwerken/fusioneren (output) 

 

 

De sportdienst kan de clubs met enkele 

richtlijnen voorzien waar ze op moeten 

letten om succesvol samen te werken 

of fusioneren. Op basis van het 

voorzien van enkele “good practices” 

kunnen bepaalde voor de hand 

liggende valkuilen vermeden worden  

 

 

 
 
 
 

Omschrijving “good practices” 

Een good practice gaat er van uit dat er een techniek, 

werkmethode, proces, activiteit bestaat die effectiever is 

om een bepaald resultaat te halen dan enige andere 

techniek, methode, etc. Bij het beoordelen hiervan staat 

de praktijkervaring centraal. Het uitgangspunt is dat met 

de juiste werkmethode een project uitgevoerd kan worden 

met minder problemen, minder onvoorziene complicaties 

en betere eindresultaten 

 
(Mulier Instituut, Richtlijnen kengetallen sportdeelname). 
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11. Mate waarin de “good practices” met betrekking tot succesvol samenwerken tussen 

clubs geïntroduceerd worden in de club (effect) 

 

12. Mate waarin de good practices met betrekking tot het succesvol fusioneren van clubs 

geïntroduceerd worden in de club (effect) 

 

Het is vervolgens belangrijk om achteraf bij de clubs te polsen in hoeverre ze het advies van de 

sportdienst/gemeente ook gevolgd hebben en of het al dan niet goed advies was.  

 

 

 

 

Figuur 54: illustratie indicatoren 
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professionalisering met 
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jeugdsportbegeleiders en 
eventueel tot onderlinge 
samenwerking 
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succesvolle samenwerkingen 
tussen clubs 

 

Voorzien van “good 
practices” betreffende 
samenwerken/ 
fusioneren  

 

Aandacht voor 
inspraak sportraad 

 

Creëren draagvlak voor 
professionalisering 

 

Meer professionele 
werking van 
sportverenigingen  
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BPS 3: Het voeren van een activeringsbeleid met het oog op een levenslange 
sportparticipatie via een andersgeorganiseerde laagdrempelig beweeg- en 
sportaanbod.  
 

13. Aantal initiatieven betreffende infrastructuur genomen om de individuele sporter buiten 

een georganiseerd aanbod te bereiken (output) 

 

14. Aantal initiatieven betreffende communicatie genomen om de individuele sporter 

buiten een georganiseerd aanbod te bereiken (output) 

 

15. Aantal initiatieven betreffende bewustwording relatie gezondheid en sporten genomen 

om de individuele sporter buiten een georganiseerd aanbod te bereiken (output) 

 

Indicatoren 13, 14 en 15 meten de initiatieven genomen naar de ‘occasionele’ sporter. De 

individuele sportbeoefenaar bepaalt zelf zijn programma en moet in het kader van een 

activeringsbeleid met het oog op een levenslange participatie ondersteund worden.  

 

16. Doelgroepen opgenomen in het activeringsbeleid (output) 

 

Het is belangrijk na te gaan welke doelgroepen men al dan niet activeert. De gemeente moet 

namelijk kunnen nagaan welke doelgroepen worden bereikt.  

 

17. Aantal leden die zich vorig seizoen hebben aangesloten bij een sportvereniging (effect) 

18. Aantal leden die zich vorig seizoen bij een sportvereniging hebben afgemeld (effect) 

 

Via deze indicatoren trachten we enigszins zicht te krijgen op de drop-out per club.  
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Figuur 55: illustratie indicatoren 
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BPS 4: Het voeren van een beweeg- en sportbeleid met aandacht voor transversale 
samenwerking zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief te participeren 
aan sport.  
 

19. Aantal specifieke initiatieven voor kansengroepen (output) 

 

Het lokaal bestuur kan dan nagaan in hoeverre er bijvoorbeeld sportkampen voor allochtone 

jongeren worden georganiseerd of een fietstocht voor jongeren in kansarme gezinnen.  

 

20. Mate waarin het sportaanbod rekening houdt met de demografische samenstelling van 

de gemeente (omgeving) 

 

Het is belangrijk na te gaan in hoeverre het gemeentelijk aanbod en clubaanbod rekening 

houden met de doelgroepen in de gemeente. Op deze manier kan een gemeente zien of de 

juiste doelgroepen tot sporten worden aangezet.  

 

21. Financieel aandeel van de gemeente in het investeren betreffende de activering van 

kansengroepen (effect) 

 

Op deze manier krijgt de gemeente een overzicht van zijn investeringen in de activering van 

kansengroepen. Dit kan een impuls zijn om in deze context nog meer financiële middelen vrij te 

maken.  

 

22. De mate waarin er inspraak van kansengroepen is en/of systematische 

overlegstructuren met kansengroepen aanwezig zijn (effect) 

 

Om zo succesvol mogelijk kansengroepen tot sporten aan te zetten, is het uiteraard belangrijk 

deze groepen zelf aan het woord te laten. Deze indicator gaat na in hoeverre kansengroepen 

inspraak hebben in het sportbeleid.  

 

23. De mate waarin men kansengroepen bereikt via organisaties van mensen uit de 

kansengroepen (effect)  

 

Het organiseren van inspraak voor kansengroepen is onvoldoende. Het is eveneens belangrijk 

als lokaal bestuur om via organisaties van mensen uit kansengroepen de kansengroepen in de 

gemeente te bereiken. Deze organisaties kunnen dan bijvoorbeeld het sportaanbod bekend 

maken bij hun leden.  
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24. Het aantal transversale samenwerkingsverbanden met een organisatie of instelling 

buiten de gemeente (output) 

 

Deze indicator geeft een zicht op het aantal transversale samenwerkingsverbanden die de 

gemeentelijke grenzen overschrijden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 56: illustratie indicatoren 
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BPS 1 
Ondersteunen kwalitatieve uitbouw sportverenigingen via een doelgericht subsidiebeleid  

Indicator 1 

Aantal gevolgde bijscholingen betreffende belang investeren in kwaliteit  

Definitie/omschrijving 

Bijscholing: elke bijscholing van trainers, bestuur, … die bijdraagt tot een meer kwalitatieve 

werking van de club 

Type indicator 

Effect 

Verzamelinstantie 

De gemeentelijke sportdienst verzamelt de data 

Verzamelmethode 

Via de subsidiedossiers wordt deze data verzameld 

Meetfrequentie 

Bijvoorbeeld jaarlijks 

 

 

Indicator 2 

Thema gevolgde bijscholing  

Definitie/omschrijving 

Thema: het onderwerp van de gevolgde bijscholing 

Type indicator 

Proces 

Verzamelinstantie 

De gemeentelijke sportdienst verzamelt de data  

Verzamelmethode 

Via de subsidiedossiers wordt deze data verzameld 

Meetfrequentie 

Bijvoorbeeld jaarlijks 
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Indicator 3 

Aanwezigheid langetermijnvisie (al dan niet neergeschreven in een plan) in een club  

Definitie/omschrijving 

Het ontwikkelen van een langetermijnvisie; waar wil je met de organisatie naar toe, wat wil je 

bereiken 

Type indicator 

Effect 

Verzamelinstantie 

De gemeentelijke sportdienst verzamelt de data  

Verzamelmethode 

Via de subsidiedossiers kan deze deze worden verzameld.  

Eventueel kunnen bijvoorbeeld de plannen, nota’s, … waar de langetermijnvisie in is 

opgenomen, worden ingediend.  

Meetfrequentie 

Bijvoorbeeld om de 3 jaar 

 

Indicator 4 

Communiceren langetermijnvisie van de sportclubs  

Definitie/omschrijving 

Communiceren: het bekend maken van de LT-visie via verschillende kanalen naar de 

buitenwereld toe 

Type indicator 

Effect 

Verzamelinstantie 

De gemeentelijke sportdienst verzamelt de data 

Verzamelmethode 

Via een survey bij de clubs en/of via documentatie (folders, website, …) 

Meetfrequentie 

Bijvoorbeeld om de 3 jaar 
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Indicator 5  

Aanwezigheid van een interactieve bestuursstijl in samenwerking met de sportraad bij het 

wijzigen van het subsidiereglement   

Definitie/omschrijving 

Interactieve bestuursstijl: bestuursstijl waarmee een overhead streeft naar een permanente en 

intensieve dialoog met de bevolking en het maatschappelijk middenveld 

Sportraad: Deze raad geeft beleidsadvies aan de sportfunctionaris en aan het gemeentebestuur 

en ondersteunt de activiteiten van de sportdienst. De meeste sportverenigingen zijn lid van de 

sportraad. Om als vereniging lid te worden van de sportraad moet je erkend zijn door de 

gemeente. De gemeentelijke sportraad moet voldoende representatief zijn voor alle bestaande 

vormen van sportbeoefening bij de bevolking. 

Type indicator 

Effect 

Verzamelinstantie 

De sportraad 

Verzamelmethode 

Sportraad evalueert zelf in hoeverre men betrokken wordt 

Meetfrequentie 

Afhankelijk wanneer subsidiereglement wordt gewijzigd 

 

 

Indicator 6 

Statuut van een vereniging; VZW of feitelijke vereniging 

Definitie/omschrijving 

Een feitelijke vereniging bestaat vanaf twee of meer personen zich verenigen om een 

gemeenschappelijk doel te verwezenlijken, in dit geval een sportclub. In tegenstelling tot een 

VZW, beschikt een feitelijke vereniging niet over rechtspersoonlijkheid. Enkel een VZW wordt 

met andere woorden erkend als drager van rechten en plichten.  

Type indicator 

Proces 

Verzamelinstantie 

De gemeentelijke sportdienst verzamelt de data 

Verzamelmethode 

Via de subsidiedossiers wordt deze data verzameld 

Meetfrequentie 

Bijvoorbeeld jaarlijks 
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BPS 2 
Stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met bijzonder accent op 
kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en eventueel tot onderlinge samenwerking  

Indicator 7 

Aantal sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders  

Definitie/omschrijving 

 Sportgekwalificeerd: beschikken over een sportkwalificatie diploma. Bijvoorbeeld een 

trainersdiploma behaald aan de Vlaamse Trainersschool of een bachelor/master LO. 

 Jeugdsportbegeleider: een sporttechnische begeleider voor jeugdsport die actief is in een 

erkende sportvereniging 

Type indicator 

Output 

Verzamelinstantie 

De gemeentelijke sportdienst vraagt de data op bij de sportclubs  

Verzamelmethode 

 De data kan via de subsidiedossiers verzameld worden 

Meetfrequentie 

Jaarlijks 

 

Indicator 8 

Ratio aantal professionele krachten tewerkgesteld in een coördinerende functie tegenover het 

aantal vrijwilligers  

Definitie/omschrijving 

 Coördinerende functie: dit kan gaan om een coördinerende functie binnen een club of over de 

clubgrenzen heen 

 Vrijwilliger: iemand die uit vrije wil werkzaamheden verricht, buiten een vast dienstverband. 

In het algemeen zijn deze werkzaamheden onbetaald of staat er een vergoeding tegenover die 

lager ligt dan het minimumloon bij betaald werk 

 Professionele krachten: iemand in loondienst van de club 

Type indicator 

Effect 

Verzamelinstantie 

De gemeentelijke sportdienst vraagt de data op bij de sportclubs  

Verzamelmethode 

 De data kan via de subsidiedossiers verzameld worden 

Meetfrequentie 

Jaarlijks 
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Indicator 9 

Ratio aantal professionele krachten tewerkgesteld in een trainersfunctie tegenover het aantal 

vrijwilligers 

Definitie/omschrijving 

 Vrijwilliger: iemand die uit vrije wil werkzaamheden verricht, buiten een vast dienstverband. 

In het algemeen zijn deze werkzaamheden onbetaald of staat er een vergoeding tegenover die 

lager ligt dan het minimumloon bij betaald werk 

 Professionele krachten: iemand in loondienst van de club 

 Trainersfunctie: iemand die les geeft in de sportclub 

Type indicator 

Effect 

Verzamelinstantie 

De gemeentelijke sportdienst vraagt de data op bij de sportclubs 

Verzamelmethode 

 De data kan via de subsidiedossiers verzameld worden 

Meetfrequentie 

Jaarlijks 

 

Indicator 10 

Communiceren van “good practices” door de gemeente betreffende samenwerken/fusioneren  

Definitie/omschrijving 

 Communiceren: het bekend maken/verspreiden van good practices onder de sportclubs 

 Good practices: een good practice gaat er van uit dat er een techniek, werkmethode, proces, 

activiteit bestaat die effectiever is om een bepaald resultaat te halen dan enige andere 

techniek, methode, etc. Bij het beoordelen hiervan staat de praktijkervaring centraal. Het 

uitgangspunt is dat met de juiste werkmethode een project uitgevoerd kan worden met 

minder problemen, minder onvoorziene complicaties en betere eindresultaten 

Type indicator 

Output 

Verzamelinstantie 

De gemeentelijke sportdienst  

Verzamelmethode 

 Via een survey bij de clubs navragen in hoeverre zij vinden dat de gemeente good practices 

communiceert 

Meetfrequentie 

Bijvoorbeeld om de 2 jaar 

 

 



 
 88 

Indicator 11 

Mate waarin de “good practices” met betrekking tot succesvol samenwerken tussen clubs 

geïntroduceerd worden in de club 

Definitie/omschrijving 

 Good practices: een good practice gaat er van uit dat er een techniek, werkmethode, proces, 

activiteit bestaat die effectiever is om een bepaald resultaat te halen dan enige andere 

techniek, methode, etc. Bij het beoordelen hiervan staat de praktijkervaring centraal. Het 

uitgangspunt is dat met de juiste werkmethode een project uitgevoerd kan worden met 

minder problemen, minder onvoorziene complicaties en betere eindresultaten 

 Samenwerken: gezamenlijke acties/activiteiten van 2 of meer zelfstandig blijvende 

organisaties die elkaar aanvullen om gezamenlijke of wederzijds afhankelijke doelen te 

bereiken 

Type indicator 

Effect 

Verzamelinstantie 

De gemeentelijke sportdienst verzamelt de data 

Verzamelmethode 

Via een survey gaat de sportdienst na in hoeverre de clubs good practices m.b.t. samenwerken 

introduceren 

Meetfrequentie 

Bijvoorbeeld om de 2 jaar 

 

Indicator 12 

Mate waarin de “good practices” met betrekking tot het succesvol fusioneren van clubs 

geïntroduceerd worden in de club 

Definitie/omschrijving 

 Good practices: een good practice gaat er van uit dat er een techniek, werkmethode, proces, 

activiteit bestaat die effectiever is om een bepaald resultaat te halen dan enige andere 

techniek, methode, etc. Bij het beoordelen hiervan staat de praktijkervaring centraal. Het 

uitgangspunt is dat met de juiste werkmethode een project uitgevoerd kan worden met 

minder problemen, minder onvoorziene complicaties en betere eindresultaten 

 Fusie: 2 of meer sportclubs die samen één worden 

Type indicator 

Effect 

Verzamelinstantie 

De gemeentelijke sportdienst verzamelt de data 

Verzamelmethode 

Via een survey nagaan bij de clubs 
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Meetfrequentie 

Bijvoorbeeld om de 2 jaar 

 

BPS 3 
Voeren van een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie via een 
andersgeorganiseerd laagdrempelig beweeg- en sportaanbod 

Indicator 13 

Aantal initiatieven betreffende infrastructuur genomen om de individuele sporter buiten een 

georganiseerd aanbod te bereiken 

Definitie/omschrijving 

 Individuele sporter: de sporter die in alle vrijheid zelf zijn sportprogramma bepaalt 

 Niet- georganiseerd aanbod: vrij toegankelijk aanbod, er is geen vast tijdstip of moment om te 

gaan sporten. Bijvoorbeeld: de Finse piste 

Type indicator 

Output 

Verzamelinstantie 

De gemeentelijke sportdienst verzamelt de data  

Verzamelmethode 

Via een survey bij de gebruikers van het niet-georganiseerd aanbod 

Meetfrequentie 

Bijvoorbeeld om de 2 jaar 

 

Indicator 14 

Aantal initiatieven betreffende communicatie genomen om de individuele sporter buiten een 

georganiseerd aanbod te bereiken  

Definitie/omschrijving 

 Communicatie: Communicatie waardoor de nodige informatie ter beschikking wordt 
gesteld en kan worden geraadpleegd 

 Individuele sporter: de sporter die in alle vrijheid zelf zijn sportprogramma bepaalt 

 Niet- georganiseerd aanbod: vrij toegankelijk aanbod, er is geen vast tijdstip of moment om te 

gaan sporten. Bijvoorbeeld: de Finse piste 

Type indicator 

Output 

Verzamelinstantie 

De gemeentelijke sportdienst  

Verzamelmethode 

Via een survey bij de gebruikers van het niet-georganiseerd aanbod 

Meetfrequentie 

Bijvoorbeeld om de 2 jaar 
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Indicator 15 

Aantal initiatieven betreffende bewustwording relatie gezondheid en sporten genomen om de 

individuele sporter buiten een georganiseerd aanbod te bereiken  

Definitie/omschrijving 

 Bewustwording relatie gezondheid en sporten: Essentieel bij sportbeoefening en sportieve 

vrijetijdsbesteding is dat er sprake is van een gezondheidseffect. In Nederland bestaat er een 

duidelijke ‘Norm Gezond Bewegen’. Deze norm zet alle Nederlanders aan om 30 minuten per 

dag te bewegen. Het gaat daarbij om zodanig intensief bewegen dat dit invloed heeft op de 

hartslag, en minimaal vijf minuten duurt. Gezondheidseffecten worden pas bereikt als iemand 

werkelijk 5 dagen per week gedurende 30 minuten beweegt. Ook in België moet dit via 

sensibiliserings- en informatiecampagnes breed gecommuniceerd worden (Denktank 

seniorensport, 2008)  

 Individuele sporter: de sporter die in alle vrijheid zelf zijn sportprogramma bepaalt 

 Niet- georganiseerd aanbod: vrij toegankelijk aanbod, er is geen vast tijdstip of moment om te 

gaan sporten. Bijvoorbeeld: de Finse piste 

Type indicator 

Output 

Verzamelinstantie 

De gemeentelijke sportdienst  

Verzamelmethode 

Via een survey bij de gebruikers van het niet-georganiseerd aanbod 

Meetfrequentie 

Bijvoorbeeld om de 2 jaar 

 

Indicator 16 

Doelgroepen opgenomen in het activeringsbeleid  

Definitie/omschrijving 

 Doelgroep: een groep mensen of organisaties die een aantal relevante kenmerken 

gemeenschappelijk hebben 

 Activeringsbeleid: beleid waarbij de burger tot sporten wordt gestimuleerd/aangezet 

Type indicator 

Output 

Verzamelinstantie 

De gemeentelijke sportdienst  

Verzamelmethode 

Op basis van een documentenanalyse van het sportbeleid 

Meetfrequentie 

Bijvoorbeeld om de 2 jaar 
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Indicator 17 

Aantal leden die zich vorig seizoen hebben aangesloten bij een sportvereniging  

Definitie/omschrijving 

 Vereniging: een groepering van mensen die zich structureel en duurzaam heft georganiseerd 

met als primaire doelstelling sport te beoefenen en sportactiviteiten te organiseren waarbij de 

fysieke inspanning centraal staat 

 Leden: sporter die lidgeld betaalt en zo officieel deel uit maakt van de vereniging 

Type indicator 

Effect 

Verzamelinstantie 

De gemeentelijke sportdienst vraagt de data op bij de sportclubs  

Verzamelmethode 

 De data kan via de subsidiedossiers verzameld worden 

Meetfrequentie 

Bijvoorbeeld jaarlijks 

 

Indicator 18 

Aantal leden die zich vorig seizoen bij een vereniging hebben afgemeld 

Definitie/omschrijving 

 Vereniging: een groepering van mensen die zich structureel en duurzaam heeft georganiseerd 

met als primaire doelstelling sport te beoefenen en sportactiviteiten te organiseren waarbij de 

fysieke inspanning centraal staat 

 Leden: sporter die lidgeld betaalt en zo officieel deel uit maakt van de vereniging 

Type indicator 

Effect 

Verzamelinstantie 

De gemeentelijke sportdienst vraagt de data op bij de sportclubs  

Verzamelmethode 

 De data kan via de subsidiedossiers verzameld worden 

Meetfrequentie 

Jaarlijks 
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BPS 4 
Voeren van een beweeg- en sportbeleid met aandacht voor transversale samenwerking zodat 
kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief te participeren aan sport  

Indicator 19 

Aantal specifieke initiatieven voor kansengroepen  

Definitie/omschrijving 

 Kansengroep: geheel van personen die vanwege één of meer gemeenschappelijke persoons- 

of situationele kenmerken feitelijke ongelijke kansen hebben inzake sportparticipatie 

Type indicator 

Output 

Verzamelinstantie 

De gemeentelijke sportdienst  

Verzamelmethode 

Inventarisatie van de eigen initiatieven en acties  

Meetfrequentie 

Bijvoorbeeld om de 2 jaar  

 

Indicator 20 

Mate waarin het sportaanbod rekening houdt met de demografische samenstelling van de 

gemeente  

Definitie/omschrijving 

 Sportaanbod: gemeentelijk aanbod en clubaanbod 
 Demografische samenstelling: omvang en samenstelling van de bevolking in de gemeente 

Type indicator 

Omgeving 

Verzamelinstantie 

De gemeentelijke sportdienst  

Verzamelmethode 

Op basis van een omgevingsanalyse nagaan in hoeverre het bestaande aanbod afgestemd is op 

de demografische samenstelling 

Meetfrequentie 

Bijvoorbeeld om de 2 jaar  
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Indicator 21 

Financieel aandeel van de gemeente in het investeren betreffende de activering van 

kansengroepen  

Definitie/omschrijving 

 Kansengroep: geheel van personen die vanwege één of meer gemeenschappelijke persoons- 

of situationele kenmerken feitelijke ongelijke kansen hebben inzake Sportparticipatie 

 Activering: beleid waarbij de burger tot sporten wordt gestimuleerd/aangezet 

Type indicator 

Effect 

Verzamelinstantie 

De gemeentelijke sportdienst  

Verzamelmethode 

Analyse van de eigen begroting 

Meetfrequentie 

Bijvoorbeeld 6jaarlijks  

 

Indicator 22 

De mate waarin er inspraak van kansengroepen is en/of systematische overlegstructuren met 

kansengroepen aanwezig zijn  

Definitie/omschrijving 

 Kansengroep: geheel van personen die vanwege één of meer gemeenschappelijke persoons- 

of situationele kenmerken feitelijke ongelijke kansen hebben inzake sportparticipatie 

 Systematische overlegstructuren: het regelmatig en op systematische wijze bijeenkomen van 
organisaties met als doel samen een gemeenschappelijk doel te realiseren  

Type indicator 

Effect 

Verzamelinstantie 

De gemeentelijke sportdienst  

Verzamelmethode 

Via een survey bij de kansengroepen peilen hoe zij de mate van inspraak ervaren 

Meetfrequentie 

Bijvoorbeeld om de 2 jaar  
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Indicator 23 

De mate waarin men kansengroepen bereikt via organisaties van mensen uit de kansengroepen  

Definitie/omschrijving 

 Kansengroep: geheel van personen die vanwege één of meer gemeenschappelijke persoons- 

of situationele kenmerken feitelijke ongelijke kansen hebben inzake sportparticipatie 

 Organisaties van mensen uit kansengroepen: organisaties die kansengroepen 
vertegenwoordigen. Bijvoorbeeld een vereniging waar armen het woord nemen of 
straathoekwerkers 

Type indicator 

Effect 

Verzamelinstantie 

De gemeentelijke sportdienst   

Verzamelmethode 

Via een survey bij organisaties van mensen uit kansengroepen 

Meetfrequentie 

Bijvoorbeeld om de 2 jaar  

 

 

 

 

 

 

 

Indicator 24 

Het aantal transversale samenwerkingsverbanden met een organisatie of instelling buiten de 

gemeente  

Definitie/omschrijving 

Transversale samenwerkingsverbanden: de samenwerking tussen de sportsector en andere 
relevante sectoren.  

Type indicator 

Output 

Verzamelinstantie 

De gemeentelijke sportdienst  

Verzamelmethode 

Via een inventarisatie van de samenwerkingsverbanden waar de gemeente in participeert  

Meetfrequentie 

Bijvoorbeeld om de 2 jaar  



 
 95 

3.3 Ter inspiratie 

 

De volgende bronnen kunnen lokale besturen inspireren bij het ontwikkelen van een adequaat 

monitoringssysteem: 

 

 De Monitoring- en Evaluatiewijzer Sport en Bewegen van het Nederlands Instituut voor 

Sport en Bewegen is een stappenplan met voorbeelden, hulpmiddelen en tips voor analyse, 

monitoring en evaluatie van lokaal sport- en beweegbeleid (www.nisb.nl/kennisplein-sport-

bewegen/instrumenten/gemeentelijk-beleid/beleidsondersteuning/monitoring-en-

evaluatiewijzer.html).  

 

 Om de dertien Vlaamse centrumsteden te helpen gegronde beleidskeuzes te maken en om 

hen voeding te geven voor het strategische debat, werd de Stadsmonitor ontwikkeld. Daarin 

zijn een 200-tal indicatoren opgenomen die de leefbaarheid van de steden in kaart brengen 

en aangeven hoe duurzaam hun ontwikkeling is (www.thuisindestad.be/startpagina-

2010.html).  

 

 Het Mulier Instituut heeft als doel het bevorderen van de onderlinge afstemming, 

coördinatie en diepgang van het sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek in Nederland. De 

drie belangrijkste taken van het instituut zijn het monitoren van ontwikkelingen in de sport, 

het begrijpen en verklaren van actuele (beleids)vraagstukken en het verspreiden en 

bediscussiëren van kennis over sport en samenleving 

(www.mulierinstituut.nl/projecten/monitoringprojecten.html).   
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5. BIJLAGEN 

Interviews 

 
1. HEUVELLAND 

 

Gegevens respondent: 

 38 jaar 

 10 jaar schepen  

 In beperkte mate betrokken geweest bij opmaak sportbeleidsplan 

 

Impact opmaak sportbeleidsplan 

Ik ben geen voorstander van opgelegde plannen door een hogere overheid. Maar ik ben 

natuurlik wel voorstander van een beleidsmatige aanpak van het domein sport waarbij we een 

LT-visie moeten ontwikkelen.  

 

Impact verdwijnen opmaak sportbeleidsplan 

Een van de grootste mankementen was voor de komst van het decreet het ontbreken van een 

flexibel kader voor het sportbeleid.  

Ik ben sterk voorstander van Vlaams beleid maar ik denk dat het hier vooral de 

verantwoordelijkheid van de gemeente is om keuzes te maken met betrekking tot de 

prioriteiten sport. Een nieuwe schepen heeft hier al andere ideeën over dan een schepen die al 

wat langer in het vak zit. Belangrijk is het behouden van de tandem politiek – administratie. Ik 

ben zeker een voorstander van de nieuwe werkmethode maar dat zal zeker niet impliceren dat 

sport naar de achtergrond gaat verdwijnen.  

 

Impact functie sportgekwalificeerde ambtenaar 

Goed personeel zorgt voor een goede werking. Zelfs in een kleine gemeente van 8000 inwoners 

is het belangrijk een sportgekwalificeerde ambtenaar te hebben. Op deze manier kan je inzetten 

op zaken die voordien weinig tot niet gebeurde.  

Je hebt de kans om op aangeboden opportuniteiten in te springen en u te richten naar bepaalde 

doelgroepen.  

 

Toekomst van deze functie 

Een voltijds sportgekwalificeerde ambtenaar is misschien te veel, vooral als je het beperkt tot de 

kerntaken. Ik ben niet direct voorstander om heel die structuur te veranderen maar het is 

belangrijk dat we in de toekomst nog beter gaan samenwerken met de jeugdcoördinator en 

dergelijke. Het is belangrijk dat er overlappingen zijn met jeugd en cultuur. Je mag als 

sportdienst niet vast zitten op uw eiland. Zo wordt bij ons reeds speelpleinwerking mee 

gerealiseerd met de sport.  
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Systeem subsidiëring op basis van hoofdstuk 1 decreet 2007 

Ik zie het Bloso eerder als consulent dan controleur of inspecteur, daar houd ik niet van. Er 

wordt vandaag de dag nog te veel gedacht dat de kleine gemeenten niet over voldoende 

bekwame mensen en politici beschikken. Daarom vind ik het goed dat men in de toekomst meer 

gaat controleren op basis van resultaten.  

Er is bovendien veel te veel reglementering. Punten en komma’s zijn belangrijk maar voor een 

stuk zorgen al die regels ervoor dat je de gewenste resultaten niet kan bereiken, terwijl je 

formeel wel in orde bent. Dan moet je u afvragen waar je mee bezig bent. Men vergeet dat 

kleine gemeenten een heel beperkt subsidiesysteem hebben. Het is niet logisch dat alle 

gemeenten over dezelfde kam geschoren worden.  

 

Kwantiteit versus kwaliteit 

Het is inderdaad een optie om meer te gaan subsidiëren op basis van kwantiteit. We willen altijd 

de administratieve last voor de gemeenten zo laag mogelijk houden en tegelijkertijd een aantal 

impulsen geven binnen het wettelijk kader. Ik ben niet geheel tevreden over het huidige 

subsidiesysteem. Wij discussiëren soms over een paar tientallen euro’s. We hebben het 

verdelingssysteem opgesteld zonder dat het van ons werd gevraagd, maar ik geloof dat het 

momenteel niet de meest efficiënte manier is. Het is veel belangrijker om clubs materieel te 

ondersteunen. De gemeente moet vrij zijn te bepalen waar de nadruk ligt.  

Ik ben een voorstander van het geven van impulsen en niet structureel te gaan subsidiëren. Als 

kleine gemeente hebben wij daar ook het draagvlak niet voor. Die subsidie momenteel is veel 

maar tegelijkertijd ook weinig (ongeveer €1500 voor een voetbalclub) in vergelijking met de 

investering in een tribune bijvoorbeeld. Ik zie niet graag de tijd van de sportfunctionaris gaan 

naar het controleren van clubs die €10 te weinig of te veel hebben aangegeven.  

 

Impact impulssubsidie 

Ik denk dat er sowieso extra inspanningen gedaan worden in het kader van die impulssubsidie, 

dus dat is dan al automatisch een succes. We zien dat er meer gediplomeerde trainers zijn. Ik 

vind het wel goed dat deze impuls maar tijdelijk is. Want dit kan afgunst opwekken bij clubs die 

geen jeugdwerking hebben. Langs de andere kant worden de clubs met jeugdwerking 

gestimuleerd om hun beste beentje voor te zetten.  

 

Samenwerking en fusies 

Samenwerking en fusioneren is een mooi idee maar hier in Heuvelland is dat niet van 

toepassing. Sommige sporten werken wel al beperkt samen, onder andere tafeltennis, maar in 

het voetbal is dit zeker niet realiseerbaar. Hier zijn maar echt 2 actieve ploegen met elk hun 

eigenheid. 

 

Andersgeorganiseerde sport 

Hier hebben we extra ingezet op schoolsport, vb. ondersteuning van naschoolse sportdagen. En 

voor de rest zijn er een aantal nieuwe impulsen gegeven.  
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Verruiming naar beweegaanbod 

Je moet de mogelijkheden creëren om mensen in hun eigen tijd te laten sporten, vb. aan de 

hand van een loopparcours of fit-o-meter. Dat zijn zaken die je relatief passief voorziet maar 

toch geef je een zekere impuls voor mensen die aan sport willen doen. Je moet ruimte maken 

voor het recreatief element en niet steeds focussen op prestaties want dat schrikt mensen af. 

We moeten met andere woorden de drempels tot bewegen/ sporten verlagen met relatief 

weinig middelen.  

 

Impact doelgroepenbeleid 

De clubs doen heel veel inspanningen om de toegang tot de clubs financieel zo laagdrempelig 

mogelijk te houden. We moeten ook als gemeente zorgen dat we daar extra op inzetten. Maar 

naast de kostprijs zijn er nog andere variabelen die bepalen of iemand sport of niet. Het is 

makkelijk te zeggen dat je daar iets aan gaat doen, maar het effectief ook doen is heel wat 

moeilijker. Mensen in armoede zijn ook een ongedefinieerde doelgroep. We proberen dan ook 

via de scholen iedereen te bereiken. We zorgen dat daar de uitsluiting al niet begint.  

Er is ook een samenwerking met het OCMW. Maar in de toekomst moeten we de werking van 

het OCMW nog verder integreren in de gemeentelijke structuur.  

Voor allochtonen is er geen specifiek aanbod, die zijn er amper in de gemeente 

 

Autonoom bepalen doelgroepen, mits sociale correctie 

Het zal altijd nodig zijn om bepaalde doelgroepen te fixeren in uw beleid. Ik denk dan aan 

senioren en mensen die een zeker drempel ondervinden om te gaan sporten. We moeten daar 

continu aandacht voor hebben. Zo geven we ook via de speelpleinwerking een sportaanbod 

mee.  

 

Transversale samenwerkingen om doelgroepen te bereiken 

Er moet synergie met de buurgemeenten ontstaan waardoor wij als gemeente niet steeds 

moeten investeren in zaken die in Ieper of Poperinge ook aanwezig zijn. Zo is 

Westhoeksportoverleg een meerwaarde om te zoeken naar opportuniteiten en het ontvangen 

van extra ondersteuning. Dit gebeurt nog te weinig omdat we nog te veel bezig zijn met onze 

eigen omgeving. We moeten dit in de toekomst nog versterken. Langs de andere kant heb je een 

tweestrijd tussen je autonomie als gemeente en je positie binnen de intergemeentelijke 

samenwerking.  

 

Mening outputcontrole – lokale autonomie 

Ik denk dat er zeker een aantal goede impulsen zijn geweest in het verleden. Wanneer we nu 

meer autonomie krijgen, kunnen we zelf meer keuzes maken. Brussel mag de gemeenten niet 

verstikken maar moet hen vrij laten in hun ambitie het sportbeleid tot een hoger niveau te 

tillen. Het beleid gaat meer aansluiten bij wat er hier lokaal leeft en dat gaat het grote voordeel 

zijn van het nieuwe decreet. Het is dan heel belangrijk dat de sportraad hier als een waakhond 

optreedt om toe te zien op het sportbeleid. Het zal goed zijn om meer ademruimte te krijgen.  
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2. HEUVELLAND 

 

Gegevens respondent: 

 39 jaar 

 Sportfunctionaris sinds 1999 

 Was de eerste keer dat er een sportbeleidsplan werd opgemaakt – actieve 

betrokkenheid 

 

Impact opmaak sportbeleidsplan 

Het is heel interessant om in kaart te brengen wat je hebt van infrastructuur, wat de noden van 

de clubs zijn, … om dan uiteindelijk je doelstellingen te formuleren. Het maken van een 

sportbeleidsplan heeft zeker een meerwaarde maar het brengt natuurlijk ook heel wat werk 

met zich mee. We hadden al veel werk en dan kwam dat plan er nog eens bovenop. 

 

Impact verdwijnen opmaak sportbeleidsplan 

We hebben daar al over vergaderd en het is toch de bedoeling om het domein sport voldoende 

te promoten zodat we niet te veel verliezen ten opzichte van de huidige situatie. Want we 

vrezen dat als sport een onderdeel wordt van een algemeen plan, dan zullen er toch een aantal 

zaken verdwijnen. Maar sport is en blijft belangrijk hier in de gemeente. Ik zie ook dat de 

gemeente veel inspanningen doet op sportief vlak.  

 

Impact functie sportgekwalificeerde ambtenaar + Toekomst van deze functie 

We hadden al een sportgekwalificeerde ambtenaar dus we zullen deze zeker behouden. Hoewel 

mensen uit het management die weten hoe ze zaken moeten organiseren, die kunnen een 

aantal taken op sportief vlak ook tot een goed einde brengen. Desondanks vind ik het jammer 

dat deze verplichte aanstelling wegvalt. Een LO leerkracht die kennis heeft van het veld is dan 

ook volgens mij de meest aangewezen persoon om een sportdienst te leiden. Uiteraard doe je 

het automatisch niet goed omdat je een diploma hebt.  

 

Systeem subsidiëring op basis van hoofdstuk 1 decreet 2007 

Wij hebben gevolgd wat het Bloso als kwaliteit bestempelde. Als je volgt wat zei zeggen dan 

verloopt dat allemaal heel vlot. Ik denk niet dat wij onze criteria moesten aanpassen. We 

hebben wel een plafond aan subsidies geïntroduceerd omdat er 1 club veel meer middelen 

kreeg dan de andere verenigingen. Maar dat was onze keuze, niet die van het Bloso.  

Het is ook logisch dat het Bloso nagaat of we voldoen aan hun vereisten in ruil voor financiële 

middelen. En dat wordt dan ook héél nauwkeurig opgevolgd.  

 

Kwantiteit versus kwaliteit 

Mijn inziens gaan we niet meer subsidiëren op basis van kwantiteit. Ik denk dat we het huidige 

subsidiereglement behouden. Tenzij de clubs plots kritiek hier op gaan hebben. Desondanks is 

het belangrijk dat we streven naar kwaliteit. Iedereen is daar bij gebaat. 
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Behouden criteria 

Wij vinden het werken met gediplomeerde trainers heel belangrijk. Het kan niet dat je als 

jongere les krijgt van iemand zonder kwalificaties.  

 

Impact impulssubsidie 

Er hebben heel wat lesgevers zich ingeschreven voor die opleidingen waardoor de gegeven 

trainingen kwalitatief ook beter zijn. Zo heeft de volleybal in 1 jaar 6 tot 7 gediplomeerde 

trainers erbij. Ik zie trouwens dat de volleybal de laatste 2 jaar ook enorm gestegen is in aantal 

leden. Ik vermoed als gevolg van meer promotie door de gediplomeerde lesgevers voor hun 

sport en club. Ik vind het heel goed dat het Bloso dit gestimuleerd heeft.  

 

Professionalisering 

Ik denk dat er bij ons in de clubs niet echt gestreefd zal worden naar professionalisering. Men is 

niet echt geïnteresseerd in nog meer opleidingen. Het vraagt veel tijd en werk. En zo’n club is 

dikwijls een hobby/bezigheid voor iemand die reeds fulltime werkt.  

 

Coördinerende functies  

Wij hebben voorlopig 1 jeugdcoördinator hier in Heuvelland en die doet dat op zelfstandige 

basis. Ik vrees dat de clubs geen nood hebben aan die coördinerende functies.  

 

Samenwerking en fusies 

Samenwerking en fusioneren kan misschien wel op lange termijn. Maar ik stel vast dat er 

bijvoorbeeld in de voetbalclubs veel concurrentie is tussen elkaar. Ze spelen dan ook in dezelfde 

klasse. Naar de toekomst toe denk ik wel dat er meer samenwerking zal komen omdat men 

moeilijk nog spelers vindt. Het zal dan wel om samenwerking gaan met niet-Heuvellandse clubs 

die dichter bij de club gelegen zijn.  

 

Andersgeorganiseerde sport 

Op zich hadden we al een redelijk uitgebreid aanbod. Zaken waar plots minder interesse voor 

was, hebben we gewoon vervangen door nieuwe initiatieven.  

Onder de andersgeorganiseerde sport gaat het hoofdzakelijk om schoolsport. Vervolgens 

hebben we ook een sportmonitor die in de zomermaanden alle speelveldjes begeleidt in sport. 

Voor amper 1 euro kunnen zwakkere doelgroepen dan ook aan sport doen. Dat is dan gekaderd 

in de speelpleinwerking. Maar het Bloso heeft dit afgekeurd omdat het niet aan hun eisen 

voldoet. Ik vind dat jammer.  

 

Verruiming naar beweegaanbod 

We hebben de ‘sportsprokkelkaart’ waar je bij verschillende clubs terecht kan om een sport te 

leren kennen. Dat heeft zeker zijn effect gehad. Er zijn heel wat mensen die de stap naar een 

club hebben gezet. Vervolgens hebben we ook een aanbod overdag voor senioren of dames die 

tijdens de werkuren thuis zijn. Maar dit zou nog meer uitgebreid moeten worden. Soms 
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organiseren we ook iets op initiatief van de burgers. Zo zijn we gestart met lessen zumba op 

vraag van een aantal vrouwen.  

 

Aantrekkelijk houden aanbod 

Ik stem mijn programma af op de interesses van de mensen. Het is belangrijk om een uitgebreid 

aanbod te hebben. Maar we moeten wel de programma’s evalueren. Wanneer sporten niet 

meer populair zijn, dan stoppen we daar ook mee. Uiteraard moet je oppassen met in te 

springen op die trends. Zo hebben we toch een jaar of 3 gewacht vooraleer we zumba gingen 

organiseren. 

 

Impact doelgroepenbeleid 

Wij hebben ons vooral gericht op senioren. Zo hebben we nu iedere maand een 

pétanquetoernooi en nog andere initiatieven.  

De kansarmen hier zijn een heel kleine doelgroep. En allochtonen in Heuvelland zijn eerder een 

uitzondering. Iets specifieks organiseren voor die doelgroepen zou niet productief zijn.  

In principe kan iedereen terecht in de sportkampen maar heel weinig mensen met een 

beperking doen hier aan mee. Voor de rest is er niet echt een G-sport aanbod. 

 

Autonoom bepalen doelgroepen, mits sociale correctie 

De huidige doelgroepen zullen zeker blijven. Als dan blijkt dat er nood is aan iets nieuws, dan 

spelen wij gewoon in op de vraag van de mensen.  

Ik kan nu moeilik zeggen wat de toekomstige behoeften zijn. 

 

Transversale samenwerkingen om doelgroepen te bereiken 

Op papier zijn er geen samenwerkingen. Maar onze promotiefolders worden wel bezorgd aan 

het OCMW en men krijgt ook korting bij ons.  

Hetzelfde geldt voor een opvangtehuis. Maar ik merk dat dit heel beperkt is. Heel weinig 

mensen maken gebruik van deze korting. 

 

Mening outputcontrole – lokale autonomie 

Ik denk dat meer autonomie voor de gemeenten zeker gewaardeerd zal worden. Ik hoop wel dat 

we de huidige koers kunnen verder zetten en dat er niet te veel veranderd zal worden. Wat er 

nu is, zou zeker moeten blijven, bijvoorbeeld de sportfunctionaris.  
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3. HEUVELLAND 

 

Gegevens respondent: 

 53 jaar 

 Actief in de ruitersport – enkele jaren sportraadvoorzitter 

 Bestuurslid Vlaamse Liga Paardensport 

 Goede samenwerking met de sportdienst 

 Actief geholpen bij opmaak sportbeleidsplan 

 

Impact opmaak sportbeleidsplan 

Het plan geeft je een overzicht van de zaken die je reeds gerealiseerd hebt en wat je nog moet 

doen. Je kunt steeds op het plan terugvallen. Het is toch handig wanneer je een bepaalde 

strategie hebt die voor een aantal jaren vastligt. Uiteraard moet er ook ruimte zijn voor 

bijsturing. 

 

Impact verdwijnen opmaak sportbeleidsplan 

Er is momenteel een basis gelegd waar we nu op kunnen verder bouwen. Of we nu een plan 

moeten opmaken of niet, we weten nu waar we allemaal rekening mee moeten houden en 

zullen dat in de toekomst dan ook doen.  

 

Impact functie sportgekwalificeerde ambtenaar 

Vroeger was er niemand en namen verschillende mensen elk een beetje van de taken op zich. 

Uiteindelijk was dat niet echt productief. Nu heb je één gekwalificeerd iemand die al die taken 

op zich neemt. Dat is uiteraard positief 

 

Toekomst van deze functie 

Ik hoop dat de sportgekwalificeerde ambtenaar zeker wordt behouden. Maar ik denk dat de 

gemeente wel zo slim zal zijn.  

 

Systeem subsidiëring op basis van hoofdstuk 1 decreet 2007 

Ik denk dat het goed is dat het Bloso de kwaliteitscriteria controleert. We hebben toen niet echt 

veel criteria moeten aanpassen, denk ik. We hebben steeds rekening gehouden met hun 

voorstellen.  

 

Kwantiteit versus kwaliteit 

Ik denk dat het afhangt van wie er in het bestuur zit of er meer op kwantiteit gesubsidieerd gaat 

worden. Momenteel denk ik dat er verder ingezet gaat worden op kwaliteit. Maar naarmate de 

clubs misschien groter worden, kan er misschien meer gesubsidieerd worden op basis van 

kwantiteit. Hoewel het belang van kwaliteit de laatste jaren wel bewezen is en ik denk dat de 

clubs dit ook beseffen. 
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Behouden criteria 

Het belangrijkste zijn de gekwalificeerde lesgevers.  

 

Impact impulssubsidie 

Dit heeft zeker een positief effect gehad. Vroeger moesten de clubs al die opleidingen zelf 

betalen en dan had je niet veel clubs die hun lesgevers naar die cursussen stuurden. We stellen 

nu toch een stijging in het aantal gediplomeerde lesgevers vast.  

 

Professionalisering 

Professionalisering is goed voor de grote clubs maar hier in Heuvelland zijn er heel veel kleine 

clubs die enkel een beetje sport voorzien op zondag. Er komen hier niet veel clubs voor die 

professionalisering in aanmerking.  

 

Coördinerende functies  

Ik heb geen idee of coördinerende functies over verschillende verenigingen heen hier haalbaar 

zijn. De voetbalclubs komen bijvoorbeeld niet al te best met elkaar overeen. Dit staat dus ook 

een intensieve samenwerking tussen die clubs in de weg.  

 

Samenwerking en fusies 

We hebben niet zoveel clubs die tot eenzelfde sporttak behoren, waardoor je beperkt ben in uw 

samenwerkingen. Wel zijn er bijvoorbeeld 2 voetbalploegen die reeds samenwerken rond de 

jeugd. We stellen echter vast dat de andere voetbalclubs eerder gaan samenwerken met niet-

Heuvellandse clubs.  

 

Andersgeorganiseerde sport 

Ons aanbod is ongeveer hetzelfde gebleven. Af en toe zit er al eens een nieuw initiatief in. Zo 

organiseerden we bijvoorbeeld vroeger tennis. Maar dit is nu weggevallen omdat er te weinig 

interesse is en de plaats in de sporthal wordt ingenomen door een volleybalclub. Een club gaat 

nog steeds voor.  

 

Verruiming naar beweegaanbod 

Ik denk dat het wel haalbaar is om hier op in te spelen. Het zal dan gaan om af en toe een 

initiatie of zo te organiseren. We zijn wel al bezig met een looptraject te ontwikkelen waarvoor 2 

pistes aangelegd zullen worden.  

 

Aantrekkelijk houden aanbod 

Ik zie niet in hoe de gemeente kan inspelen op de drop-out. We kunnen enkel helpen met de 

promotie van de activiteiten. Het is dan de taak van de clubs om te voorzien in goede 

begeleiding om zo het aanbod aantrekkelijk te houden. 

In de context van de zapcultuur zal er natuurlijk altijd een zeker drop-out zijn, dat kunnen we 

niet vermijden. Daarom moeten we als bestuur voorzien in een uitgebreid aanbod.  
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Impact doelgroepenbeleid 

Senioren: gegroeid in aanbod als gevolg van een samenwerking met de seniorenraad en OKRA.  

Mensen met een handicap: geen activiteiten voor deze doelgroep. In de streek zijn misschien 

maar enkelen die bijvoorbeeld willen paardrijden. Er is geen vraag naar een G-sport aanbod 

Allochtonen: zijn geen doelgroep in Heuvelland. Er wonen hier misschien een paar allochtone 

gezinnen.  

Kansarmen: geen specifiek aanbod maar wel korting bij aansluiting bij een club voor kinderen 

van eenzelfde gezin. 

 

Autonoom bepalen doelgroepen, mits sociale correctie 

We zullen vooral ons sportbeleid naar de jeugd richten, want een club groeit vanuit de 

jeugdwerking.  

 

Transversale samenwerkingen om doelgroepen te bereiken 

We werken nu samen met een tehuis voor wezen. Die kinderen krijgen korting en we voeren 

ook specifiek promotie voor die doelgroep. 

Hetzelfde gebeurt met de OCMW, maar naast het geven van korting en voeren van promotie 

stopt het dan ook. Er worden geen initiatieven samen georganiseerd.  

 

Mening outputcontrole – lokale autonomie 

Het is goed dat we meer autonomie krijgen als gemeente. We hebben nu ook het gevoel dat we 

beter georganiseerd zijn doordat we zo’n sportbeleidsplan toen moesten opmaken.  

Als we zelf meer beslissingen mogen maken, kunnen we nog beter prioriteiten leggen. Elke 

gemeente is verschillend en we kunnen niet allemaal dezelfde doelstellingen nastreven. 
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4. TIELT-WINGE 

 

Gegevens respondent: 

 33 jaar 

 Vroeger lid van een badmintonclub – ex-bestuurslid van een voetbalclub 

 5 jaar schepen 

 Samen met sportraad en sportdienst het sportbeleidsplan opgemaakt 

 

Impact opmaak sportbeleidsplan 

Ik denk dat je met het sportbeleidsplan krachtlijnen kan uitzetten vanuit de sportvereniging zelf. 

Die mensen hebben meer inbreng en als lokale overheid moeten wij daar rekening mee houden.  

 

Impact verdwijnen opmaak sportbeleidsplan 

Als het aan mij ligt, zal die input in de toekomst hetzelfde blijven. Maar een nieuwe schepen van 

sport kan dit natuurlijk anders zien. Ik vermoed dat wanneer men sport gaat integreren in de 

strategische meerjarenplanning van de gemeente er evenveel aandacht naar sport zal gaan. 

Maar ook hier hangt dit af van de schepen van sport. Bovendien moeten we dan ook rekening 

houden met de investeringen die er zullen gedaan worden voor het sportbeleid. 

 

Impact functie sportgekwalificeerde ambtenaar 

Wij hadden reeds een sportgekwalificeerde ambtenaar. Die persoon is nu bijna 12 jaar in dienst. 

Het was positief dat we hier subsidies voor krijgen. Onze sportfunctionaris leidt hier de 

sportdienst, leidt de sportkampen in goede banen, organiseert verschillende activiteiten, … Het 

is belangrijk dat je iemand met de nodige kennis hebt om dit alles tot een goed einde te 

brengen. 

 

Toekomst van deze functie 

Ik vermoed dat deze functie zeker zal blijven bestaan.  

 

Systeem subsidiëring op basis van hoofdstuk 1 decreet 2007 

We leggen ons neer bij de huidige regeling van het Bloso. Ik vind dat ons huidige 

subsidiereglement perfect is. Alle clubs zijn hier tevreden mee.  

 

Kwantiteit versus kwaliteit 

De meeste punten slaan momenteel op kwaliteit. Ik vind dat zeer belangrijk, zeker met 

betrekking tot de jeugd. Jongeren moeten toch kwaliteitsvolle begeleiding krijgen. 

 

Impact impulssubsidie 

In het begin bracht die impulssubsidie toch wat problemen met zich mee. De clubs hadden niet 

genoeg mensen om op opleiding te sturen waardoor er veel geld onder slechts een paar clubs 

moest worden verdeeld.  
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Professionalisering 

Ik vind het streven naar professionalisering goed. Een club moet zorgen dat ze kwalitatieve 

trainers heeft om de leden te begeleiden. Het is misschien niet altijd even makkelijk om 

personeel te vinden maar het ontvangen van subsidies heeft dit zeker wel gestimuleerd.  

 

Coördinerende functies  

Het oprichten van coördinerende functies zou positief kunnen zijn als er een samenwerking 

tussen die clubs is en geen concurrentie. En dat zal niet altijd even simpel gaan.  

 

Samenwerking en fusies 

Naar fusioneren toe hebben we een voorbeeld in de gemeente. Er is hier hard onderhandeld om 

2 voetbalclubs op 1 lijn te krijgen. Verder hebben we ook al de jeugdwerking van 3 ploegen 

samengebracht. Positief aan fusioneren is schaalvergroting. Het is dikwijls de enige manier voor 

kleinere clubs om te blijven bestaan.  

 

Andersgeorganiseerde sport 

Ik denk niet dat het aanbod van andersgeorganiseerde sport echt uitgebreid is geweest.  

We hebben wel jaarlijkse activiteiten van naschoolse sport, bijvoorbeeld een jaarlijkse 

scholencross. En we hebben ook onze sportweken in de vakantie.  

 

Verruiming naar beweegaanbod 

Momenteel zijn we bezig met het aanleggen van een heel nieuw sportveld met een Finse piste. 

Dit was op vraag van de loopclub maar particulieren kunnen hier ook natuurlijk gebruik van 

maken. We zien dat de clubs uit de grond rijzen wanneer er een uitbreiding van infrastructuur is. 

Hopelijk kunnen we mensen die momenteel niet bewegen toch enigszins activeren. Als er 

infrastructuur is, maken mensen hier zeker gebruik van. 

 

Aantrekkelijk houden aanbod 

De inhoud van de club is heel belangrijk om het aanbod aantrekkelijk te houden. Dan moet ik 

dus weer verwijzen naar het belang van gediplomeerde trainers. Maar we mogen ook het 

belang van de kwaliteit van de accommodatie niet onderschatten.  

 

Impact doelgroepenbeleid 

We hebben toen weinig tot niet ons aanbod moeten aanpassen omdat wij reeds voor deze 

doelgroepen bepaalde initiatieven hadden. Zo hebben wij seniorendagen, zoefdag (sportdag 

voor gehandicapten samen georganiseerd met de provincie), … . 

Sport voor allochtonen en kansarmen wordt geregeld door het OCMW. Maar wij hanteren een 

strikt non-discriminatie beleid. 

 

Autonoom bepalen doelgroepen, mits sociale correctie 

Ik denk niet dat er nieuwe doelgroepen zullen ontstaan. Wij zullen verder werken met de 

huidige. 
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Transversale samenwerkingen om doelgroepen te bereiken 

Wij werken nu reeds samen met de seniorenadviesraad om de seniorendagen te organiseren. 

Verder werken we samen met het Balanske, een dagcentrum voor mensen met een beperking, 

voor de Zoefdag. Ook met andere instellingen voor gehandicapten wordt er samengewerkt. 

 

Ik denk niet dat we zo direct nieuwe samenwerkingsverbanden zullen aangaan tenzij de sector 

zelf met de vraag komt. 

 

Mening outputcontrole – lokale autonomie 

Het is wel beter dat we meer autonomie krijgen. Hoewel we waarschijnlijk op dezelfde manier 

zullen verder werken. Er zal dan gewoon minder rapportering hiermee gepaard gaan.  
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5. TIELT-WINGE 

 

Gegevens respondent: 

 48 jaar  

 11 jaar als sportgekwalificeerde ambtenaar tewerkgesteld 

 Veel administratie – logge structuur van de gemeente 

 In samenspraak met de sportraad en de schepen het sportbeleidsplan opgemaakt 

 Is diensthoofd, sportfunctionaris en sportpromotor. 

 

Impact opmaak sportbeleidsplan 

Ik vind het langs de ene kant heel positief dat we zo’n plan moesten opmaken. Het is belangrijk 

dat we de noden en behoefte van de burgers kennen. Het is ook een belangrijk drukkingsmiddel 

naar de politiek toe. Als het werd goedgekeurd in het plan, kun je dat afdwingen. Het plan biedt 

u een zekere leidraad; wat heb je al gedaan en wat moet je nog realiseren?  

 

Het nadeel was de begeleiding van het Bloso bij het opmaken van dat plan. Ik heb toen 

indicatoren bedacht voor het plan, maar blijkbaar was dat niet verplicht. Uiteraard als je die 

indicatoren vermeldt, moet je ze ook aftoetsen. Ik heb er echter geen idee van wat de 

consequenties zijn indien we niet voldoen aan de vereisten.  

 

Impact verdwijnen opmaak sportbeleidsplan 

Ik moet eerlijk zeggen dat ik hier weinig zicht op heb.  

Het risico bestaat natuurlijk wel dat er minder budget en aandacht naar sport zal gaan. Maar ik 

weet niet of dit ook zo het geval zal zijn. Een positieve kant aan dit verhaal kan misschien zijn 

dat er meer samenwerking met sport en cultuur is.  

 

Impact functie sportgekwalificeerde ambtenaar  

Ik ben er vast van overtuigd dat een sportgekwalificeerde ambtenaar een meerwaarde is. Ik vind 

het heel jammer dat de verplichte aanstelling hiervan gaat verdwijnen. Je moet toch enige 

voeling met sport en lichamelijke opvoeding hebben.  

 

Systeem subsidiëring op basis van hoofdstuk 1 decreet 2007 

Wij moesten toen onze criteria niet aanpassen. Ons subsidiereglement kwam overeen met de 

visie van het Bloso. Ik vind wel dat de clubs heel veel papieren moeten invullen. Tenslotte 

werken we toch met vrijwilligers . We proberen toch zo correct mogelijk te rapporteren naar het 

Bloso. 

 

Kwantiteit versus kwaliteit 

Ik denk niet dat er een verschuiving naar kwantiteit zal zijn. Momenteel is 51% kwaliteit en ik 

denk niet dat dit gaar veranderen. 
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Te behouden criteria 

Ik vind de diploma’s van de lesgevers heel belangrijk 

 

Impact impulssubsidie 

Die impulssubsidie heeft echt totaal geen effect gehad. Ik weet niet hoe dit komt. De 

badmintonclub bijvoorbeeld vindt geen lesgevers om op training te sturen.  

Ik vind het jammer dat de impuls ook bestaande diploma’s beloont. Dan kun je toch niet van een 

impuls spreken? We hebben dus geen extra gediplomeerde lesgevers.  

Vervolgens had ik ook een deel van de impuls voorzien voor cursussen georganiseerd door de 

sportdienst, bijvoorbeeld een cursus intapen van verzwikte enkels of zo. Maar de clubs hadden 

daar dus geen enkele interesse voor. Dat vind ik ook echt jammer. 

 

Professionalisering 

Ik denk dat die professionalisering een grote flop gaat zijn.  

Hetzelfde voor coördinerende functies. Die clubs zijn hier water en vuur. Zelf ben ik een 

voorstander van samenwerking en fusioneren. Op lange termijn zal dat ook niet anders kunnen 

maar momenteel zijn de clubs daar nog niet klaar voor. De bestuursleden houden die evolutie 

ook tegen. Die voetbalclub bijvoorbeeld is hun leven en die gaan dat niet zomaar opgeven. 

 

Andersgeorganiseerde sport 

Op dit moment is er nog niks van andersgeorganiseerde sport bijgekomen. Dat heeft ook veel te 

maken met ruimtelijke ordening.  

Het organiseren van schoolsport is ook heel moeilijk. De turnleerkrachten van de 4 basisscholen 

hier hebben geen zin of tijd om buiten de schooluren les te geven. Zolang ze dat niet 

verplichten, kunnen we daar nog lang op wachten. Ik heb van alles geprobeerd maar ik kan die 

turnleerkrachten niet dwingen hé.  

 

Verruiming naar beweegaanbod 

Zolang er geen subsidies voor infrastructuur worden gegeven, is het moeilijk om het aanbod nog 

uit te breiden.  

 

Aantrekkelijk houden aanbod 

Je hebt nood aan infrastructuur en kwaliteitsvolle begeleiding om te voorzien in een 

aantrekkelijk aanbod. Als je uw kinderen naar een sportclub stuurt, wil je toch ook dat de 

trainers er op een pedagogisch verantwoorde manier mee bezig zijn.  

 

Impact doelgroepenbeleid 

Senioren: extra initiatieven, onder andere. stand-by vervoer als ze gaan fietsen en pech 

onderweg hebben, seniorensportdag 

Mindervaliden: we organiseren een sportdag waar 110 mensen ongeveer op af komen. De clubs 

zelf hebben geen G-werking. Dat zal nog een tijdje duren, denk ik.  

Allochtonen: zijn geen doelgroep hier 
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Transversale samenwerkingen om doelgroepen te bereiken 

Ik vind een samenwerking met het OCMW belangrijk om bijvoorbeeld kansarmen te bereiken. 

Maar momenteel is dat compleet onbestaande. Hier moeten we toch echt aan werken.  

 

Met de provincie werken we soms ook samen maar het gaat dan niet om een permanent 

aanbod, eerder om jaarlijkse acties.  

 

Autonoom bepalen doelgroepen, mits sociale correctie 

In dit klimaat van besparingen denk ik dat het al veel zal zijn om het huidige aanbod in stand te 

houden. Ik zie dus niet echt nieuwe doelgroepen ontstaan in de toekomst. 

 

Mening outputcontrole – lokale autonomie 

Ik denk dat het moeilijk zal zijn om onze resultaten te meten en te rapporteren naar het Bloso. 

Vooral met betrekking tot de kwaliteit van de sport. Ik zou liever de huidige situatie behouden. 

We zijn nu net deze werking gewoon, al die aanpassingen hoeven niet echt.  

 

Impact decreet 

Zolang het goed gaat, zullen er niet echt grote veranderingen komen als gevolg van het nieuwe 

decreet.  
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6. TIELT-WINGE 

 

Gegevens respondent: 

 49 jaar 

 5 jaar voorzitter sportraad 

 Logge structuur van de administratie 

 Goede samenwerking met sportdienst en de schepen 

 Betrokken bij opmaak sportbeleidsplan 

 

Impact opmaak sportbeleidsplan 

Het sportbeleidsplan geeft ons een zeker basis waardoor we nu jaarlijks doelstellingen hebben 

om te evalueren. Het plan geeft richting aan ons beleid. 

 

Impact verdwijnen opmaak sportbeleidsplan 

Wanneer de sectorale plannen in één plan geïntegreerd worden, zal dit zeker een invloed 

hebben. Het zal heel ingewikkeld worden, denk ik. Vooral wanneer bepaalde zaken gaan 

overlappen met bijvoorbeeld jeugd en cultuur. 

 

Impact functie sportgekwalificeerde ambtenaar 

De meerwaarde van zo’n functie hangt van persoon tot persoon af. Maar de 

sportgekwalificeerde ambtenaar leidt echt fulltime de dienst. Wij werken samen de plannen uit 

en hij voert ze uit. 

 

Toekomst van deze functie 

Ik denk niet dat er nog veel sport bij komt kijken. Dus iemand met een management diploma 

kan ook zeker deze functie bekleden. 

 

Systeem subsidiëring op basis van hoofdstuk 1 decreet 2007 

Het is nodig dat het Bloso enige controle heeft op de gehanteerde kwaliteitscriteria. Op een 

paar punten en komma’s na was dat allemaal in orde.  

Dat is allemaal goed verlopen.  

 

Kwantiteit versus kwaliteit 

Ik weet dat men vroeger meer op kwantiteit subsidieerde. Maar aan de hand van het huidige 

decreet hebben we dat toch recht kunnen trekken. Hier is het wel nog steeds zo dat de grootste 

clubs de meeste subsidies ontvangen maar dat is dan omdat die verenigingen ook een grote 

jeugdwerking hebben. Die ontvangen dus ook een impulssubsidie. Ik vind het wel moeilijk om de 

kwaliteit te meten van de clubs. 
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Te behouden criteria 

Ik denk dat we een zeer goed subsidiebeleid hebben. Belangrijk hierbij is toch wel het diploma 

van de trainers. 

 

Impact impulssubsidie 

Ik heb geen duidelijk beeld op de effecten van de impulssubsidie. Maar ik denk niet dat het een 

effect heeft gehad. Misschien dat de jeugdwerking een beetje verbeterd is, maar ik weet het 

niet zeker. Ik weet wel dat er meer cursussen zijn georganiseerd. Maar de verenigingen tonen 

niet echt interesse.  

 

Professionalisering 

Professionalisering is voor sommige clubs goed. Maar in dit landelijk gebied zien we toch eerder 

ruimte voor de recreatieve kant van een sport. 

 

Coördinerende functies 

Ik weet niet of het oprichten van coördinerende functies een positief effect zal hebben. We 

hebben dat bij de voetbalclubs gedaan rond jeugdwerking. Maar je moet beseffen dat we niet 

zoveel clubs hebben waar dat kan. Van de meeste sporttakken hebben we telkens maar 1 club. 

Fusioneren en samenwerking is dan ook niet aan de orde.  

 

Andersgeorganiseerde sport 

Wij hebben hier een fitness gebouwd om die mensen te bereiken. Vervolgens hebben we ook 

die start to… initiatieven. Op die initiatieven van de gemeente springen dan de sportclubs om 

leden te werven. Dat is ook de basis van het sportbeleidsplan; mensen laten sporten binnen of 

buiten clubverband. 

 

Verruiming naar beweegaanbod 

Ik denk dat wij de voorbije jaren al veel gedaan hebben om zo’n beweegaanbod te creëren. We 

hebben hier mountainbike routes, wandelroutes, routes voor paard te rijden, … 

 

Aantrekkelijk houden aanbod 

Ik denk dat je niet echt veel kan doen om een drop-out te vermijden. Het enige wat je misschien 

kan doen, is inzetten op de jeugd. Je kweekt een zeker engagement van jongs af. 

 

Impact doelgroepenbeleid 

Wij doen al jaren een aantal zaken voor de gehandicapten. 

De gepensioneerden die hebben al veel activiteiten via hun eigen organisaties zoals onder 

andere OKRA. Zelf hebben we daar dus niet echt veel dingen voor gedaan. 

Allochtonen: dat is hier in de streek niet echt een doelgroep. Ik vind het ook heel moeilijk om 

hiervoor iets te doen. Ik weet niet hoe je die moet benaderen. De weinige allochtonen die hier 

zijn, vinden gewoon de weg naar een club. 

Kansarmen: geen initiatieven om de drempel te verlagen om aan sport te doen. 
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Autonoom bepalen doelgroepen, mits sociale correctie 

We zijn momenteel op een bepaalde manier georganiseerd en het is moeilijk om heel onze 

werking weer te veranderen. We zullen dus eerder met de bestaande doelgroepen verder 

werken.  

 

Transversale samenwerkingen om doelgroepen te bereiken 

Momenteel werken wij sowieso samen met organisaties die dichter bij de doelgroepen staan 

om bepaalde zaken te organiseren, vb. beschutte werkplaatsen, het Balanske,.. 

Ik denk dat dit wel nog kan uitbreiden.  

 

Mening outputcontrole – lokale autonomie 

Wanneer we gecontroleerd gaan worden op basis van onze resultaten, zijn de criteria heel 

belangrijk. Het is misschien logisch dat dezelfde indicatoren waar wij nu de sportclubs op 

controleren gebruikt gaan worden.  

 

Impact nieuwe decreet 

Als ik het zo hoor denk ik niet dat er echt veel zal veranderen. Het loopt goed zoals het is.  
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7. ZULTE 

 

Gegevens respondent: 

 60 jaar 

 5 jaar schepen van sport 

 Ex-profvoetballer 

 Samen met sportdienst en expert van het ISB  het sportbeleidsplan opgemaakt 

 

Impact opmaak sportbeleidsplan 

Het opmaken van zo’n plan was een ganse opgave, maar we brachten het tot een goed einde. 

We kregen via het Instituut voor Vlaams Sportbeheer een coach aangesteld, die ons doorheen 

het proces loodste. Ik vind het positief dat we verplicht werden een sportbeleidsplan op te 

maken en zodoende een onderbouwd meerjarenplan voor sport uit te werken. 

 

Impact verdwijnen opmaak sportbeleidsplan 

Als alle sectorale plannen in één plan worden gegoten, dan komt het allemaal neer op budget. Ik 

vind dat we zeker niet sport onder een koepel van ‘vrije tijd’ mogen onderverdelen. Het domein 

‘sport’ moet apart blijven.  

 

Impact functie sportgekwalificeerde ambtenaar 

Wij hebben al lang een sportgekwalificeerde ambtenaar. Ik vind het goed dat we iemand 

hebben die op de hoogte is van het sportgebeuren. Administratief gezien levert deze persoon 

ook heel goed werk. 

 

Toekomst van deze functie 

We hebben reeds een sportgekwalificeerd ambtenaar in dienst en dat zal in de toekomst zeker 

zo blijven. Ik denk dat de andere gemeenten er ook zo over denken. Natuurlijk, tenminste als 

deze persoon de job naar behoren uitvoert.   

 

Systeem subsidiëring op basis van hoofdstuk 1 decreet 2007 

Als er subsidies worden gegeven, vind ik het ergens normaal dat de overheid daar controle op 

wil hebben.  

 

Kwantiteit versus kwaliteit 

Een voetbalploeg met 150 jeugdspelers krijgt aan de hand van de huidige criteria 3000 euro. Een 

dansclub met 12 leden trekt 1000 subsidie. Dit is een onevenwichtige verdeling. Ik vind dat het 

geld moet gaan naar clubs die het het meest nodige hebben. Als we in de toekomst dus de 

keuze hebben naar criteria zullen we deze situatie zeker proberen te corrigeren. Maar voor de 

rest werkt het subsidiereglement goed zoals het is.  

 

 



 
 117 

Impact impulssubsidie 

Het ontvangen van en verdelen van de impulssubsidie aan de hand van het specifiek uitgewerkt 

sportsubsidiereglement heeft zeker een impact gehad. Er zijn meer opleidingen gevolgd. Het is 

altijd beter om over mensen met een diploma te beschikken. Maar ik denk niet dat iemand met 

een diploma ook automatisch beter les kan geven. 

 

Professionalisering 

Het streven naar professionalisering en de vraag naar meer kwaliteit is positief. Maar het 

aanstellen van een manager en eventuele andere professionelen kost ook allemaal bergen geld. 

Ik vind dat je moeilijk aan een ploeg in 3e provinciale kunt vragen om een manager aan het 

hoofd te zetten. Die ploegen doen dat nu ook goed.  

 

Coördinerende functies 

Het oprichten van coördinerende functies over verschillende verenigingen heen is niet haalbaar. 

We hebben hier reeds ervaring mee. Bijvoorbeeld 1 penningmeester voor de volleybalclubs. Zo 

moesten de meisjesploegen zorgen voor het geld en de jongens deden het geld op. Dit zorgde 

voor de ondergang van deze volleybalclub.  

 

Samenwerking en fusies 

We hebben hier 3 voetbalploegen die in dezelfde reeks spelen. Toen ik pas schepen was, 

hebben we geprobeerd deze ploegen te fusioneren. Die 3 ploegen zitten op amper 5 km van 

elkaar en moeten elk hun geld zoeken bij sponsors. Niet evident! Ik wou enkel het eerste elftal 

samenbrengen en de jeugd gescheiden houden. Ze hadden al ruzie over in welke deelgemeente 

de overlegvergadering zou doorgaan. Die ploegen zullen mijn inziens pas fusioneren wanneer de 

nood het hoogst is, met andere woorden: als het geld op is.  

 

Andersgeorganiseerde sport 

Omwille van het gebrek aan beschikbare sportspecifieke infrastructuur in onze gemeente, zijn 

een aantal van onze sportclubs genoodzaakt buiten ons grondgebied hun werking uit te 

bouwen. We hopen dit probleem op te lossen met de bouw van een nieuwe sporthal naast de 

bestaande. Met die extra ruimte en beschikbare uren hopen we deze sportclubs een thuis te 

geven op ons eigen grondgebied en ons sportaanbod in Zulte uit te breiden.  

 

Aantrekkelijk houden aanbod 

Daar zijn we al mee bezig. Zo investeren we tot 5 miljoen euro in infrastructuur. Voor een 

gemeente als Zulte is dat echt enorm. Het is de bedoeling om het aanbod te centraliseren en zo 

ook een uitgebreider sportaanbod te kunnen voorzien. Het is een must om binnen je eigen 

gemeente te kunnen sporten in kwalitatieve omstandigheden.  
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Impact doelgroepenbeleid 

Senioren: Er bestaat reeds een groot aanbod: petanque, seniorengym, nordic walking, enz. 

Allochtonen: Tot op heden blijkt er nog geen concrete vraag naar het ondernemen van acties 

naar deze doelgroep toe.  

Kansarmen: Via het OCMW kan men ondermeer gratis abonnementen voor de voetbal krijgen. 

Het OCMW zal samen met de sportdienst een sportpromotie-actie voor deze doelgroep 

uitwerken. 

Mensen met een beperking: Via de Interlokale Vereniging Burensportdienst Leiestreek worden 

er sportactiviteiten voor deze doelgroep ontwikkeld.  

 

Autonoom bepalen doelgroepen, mits sociale correctie 

Ik denk dat de huidige doelgroepen goed zijn en vermoed dat de acties naar deze doelgroepen 

gecontinueerd zullen worden. 

 

Transversale samenwerkingen om doelgroepen te bereiken 

Met het OCMW werken we reeds samen, maar ik zie deze samenwerking graag nog verder 

uitgebouwd. 

 

Mening outputcontrole – lokale autonomie 

Ik vind het een beetje jammer dat al de zaken die de vorige legislatuur werden ingevoerd nu 

weer afgeschaft worden. Net nu we er onze weg hadden in gevonden. De vraag is of deze 

nieuwe wijzigingen effectief positieve veranderingen teweeg gaan brengen. Ik ben tevreden 

over de huidige aanpak en de geboekte resultaten. Waarschijnlijk krijgen we meer autonomie, 

maar die strikte regels bieden ons wel een houvast… 
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8. ZULTE 

 

Gegevens respondent: 

 35 jaar 

 12 jaar op de sportdienst als sportfunctionaris 

 coördinerende rol bij de opmaak van het sportbeleidsplan 

 

Impact opmaak sportbeleidsplan 

Ik vind het heel goed dat we ons sportbeleid onder de loep hebben genomen en bij de burger 

zijn nagegaan wat de behoeften waren. Met de resultaten van het onderzoek is er zeker 

rekening gehouden. Deze legislatuur wordt er ondermeer geïnvesteerd in een nieuwe sporthal, 

nieuwe voetbalsite, joggingpiste in elke deelgemeente, e.a. en wordt het sportaanbod 

uitgebreid, specifiek naar de doelgroep senioren en kansarmen toe. Het opmaken van het 

beleidsplan en meer bepaald de omgevingsanalyse heeft de bouw van die bijkomende 

sportinfrastructuur en uitbreiding van het sportaanbod toch wel in een stroomversnelling 

gebracht. 

 

Impact verdwijnen opmaak sportbeleidsplan 

Indien ‘sport’ een onderdeel wordt van ‘vrije tijd’, dan denk ik dat we nog meer zullen moeten 

vechten voor onze middelen om het sportbeleid verder naar behoeven te kunnen uitvoeren. 

 

Impact functie sportgekwalificeerde ambtenaar 

Zo’n 12 jaar geleden werd er in onze gemeente een sportgekwalificeerd ambtenaar aangesteld. 

Het wegvallen van de voorwaarde tot het in dienst hebben van een sportgekwalificeerd 

ambtenaar is een stap achteruit. Voor alle jobs moet men de nodige diploma’s en kennis kunnen 

voorleggen, ook voor een trainersfunctie in een kleine recreatieve sportclub, maar voor onze 

functie ineens niet meer? Bizar! 

 

Toekomst van deze functie 

Het is uiteraard een politieke beslissing of deze functie blijft bestaan, alsook welke 

diplomavereisten er opgelegd worden. Hopelijk stapt men niet af van de huidige vereisten.  

Voor een andere job moet men toch ook de nodige kwalificaties voorleggen. 

 

Systeem subsidiëring op basis van hoofdstuk 1 decreet 2007 

Ik vind dat het Bloso sterk controlerend optreedt en weinig oog heeft voor de diversiteit. Deze 

diversiteit reflecteert zich onder meer in het aantal sportverenigingen, het type van de 

sportverenigingen (competitie, recreatie,…), de interne werking, enz. Wij dienden grotendeels 

dezelfde criteria in ons subsidiereglement op te nemen als grotere gemeenten en steden, 

ondanks dat het landschap aan sportverenigingen in onze gemeente er duidelijk anders uitziet. 

Kleine sportclubs met weinig werkingskosten, maar die voldoen aan veel kwaliteitscriteria, 

kapen op die manier soms veel subsidies weg van de grotere sportclubs. 
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Kwantiteit versus kwaliteit 

Ik zou zelf verder blijven inzetten op kwaliteit, maar mits een herwaardering van de kwantiteit. 

Dit opdat grote competitieve sportverenigingen, met het grootste aantal leden en de hoogste 

werkingskosten, nog beter ondersteund zouden kunnen worden.  

 

Te behouden criteria 

De twee voornaamste lijken mij de kwaliteit van de trainers en de communicatie.  

De kwaliteit van de trainers is heel belangrijk. Ervaring én een VTS-diploma, lijken mij een must. 

Vervolgens is ook de communicatie heel belangrijk. Sport is en blijft een sociaal gebeuren. Het 

binden van sporters, het betrekken van ouders, het informeren van sympathisanten en 

supporters, het werven van nieuwe leden, … vragen nu eenmaal een goede communicatie.  

 

Impact impulssubsidie 

In het eerste jaar werden vooral de diploma’s van de trainers beloond via het 

impulssubsidiereglement. Nu betalen we ook trainers-opleidingen terug, wat bijgevolg meer en 

beter gediplomeerde trainers oplevert in onze sportclubs. We kunnen bijgevolg concluderen dat 

dit impulsbeleid wel degelijk zijn vruchten afwerpt. 

 

Professionalisering 

Als men met professionalisering het verbeteren van de deskundigheid van de trainers bedoelt, 

valt dit alleen maar aan te moedigen. Wat het opleggen van allerlei voorwaarden met 

betrekking tot bijvoorbeeld de uitbouw van een bestuur, het uitschrijven van een 

sportverenigingsplan, e.a. aan kleine sportclubs betreft, heb ik mijn twijfels. 

 

Coördinerende functies  

In theorie klinkt dit mooi, maar in praktijk lijkt mij dit moeilijk succesvol te realiseren… 

 

Samenwerking en fusies 

Een stap verder, namelijk samenwerken en fusioneren is nog moeilijker. Zo zijn wij in het 

verleden al een aantal gesprekken aangegaan met een paar voetbalclubs, echter zonder 

resultaat. Elke club heeft zijn financiële middelen, bestuursleden, visie, … . En dit alles valt niet 

vlot met elkaar te rijmen. 

 

Andersgeorganiseerde sport 

Binnen de andersgeorganiseerde sport hebben wij ons vooral toegelegd op het uitbouwen van 

ons sportaanbod voor senioren.  

Samen met de Interlokale Vereniging Burensportdienst Leiestreek kunnen wij een sportaanbod 

voor mensen met een beperking aanbieden.  

Graag werken wij in de toekomst samen met het OCMW om kansarmen kennis te laten maken 

met en deel te nemen aan het plaatselijk sportaanbod. 

 

Verruiming naar beweegaanbod 
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Wij bieden onze inwoners een waaier aan sportactiviteiten aan voor bijna alle leeftijdsgroepen. 

In de toekomst hopen wij de nodige middelen te krijgen om onze sportdienst verder uit te 

bouwen en ondermeer ons sportaanbod nog te verruimen. Met het huidig personeelsbestand 

zijn wij niet in staat om nog een verdere uitbreiding van het aanbod te organiseren.  

 

Aantrekkelijk houden aanbod 

Wij trachten in te spelen op nieuwe trends en wijzigen het aanbod regelmatig. Het tegengaan 

van de drop-out bij de jeugd blijft echter een uitdaging. Voorts dienen we als sportdienst 

mensen bewust te maken van het belang van bewegen in het kader van hun algemene 

gezondheid.  

 

Impact doelgroepenbeleid 

Senioren: Er werd een sportaanbod voor senioren uitgewerkt. 

Allochtonen: Voor deze doelgroep werden nog geen specifieke acties ondernomen of gepland. 

Mensen met een beperking: We hebben zelf geen instellingen voor mensen met een beperking 

op ons grondgebied, alsook geen specifieke sportverenigingen voor deze doelgroep. Samen met 

de Interlokale Vereniging Burensportdienst Leiestreek organiseren wij wel een aantal specifieke 

sportevenementen.  

Kansarmen: We voorzien reeds in een financiële tussenkomst voor de deelname aan sportlessen 

en –kampen en werken momenteel een sportsensibiliseringscampagne uit met het OCMW.  

 

Autonoom bepalen doelgroepen, mits sociale correctie 

Ik denk dat we ons in de toekomst verder zullen toespitsen op de huidige doelgroepen: 

senioren, mensen met een beperking en kansarmen. 

 

Transversale samenwerkingen om doelgroepen te bereiken 

Samen bereik je meer. De bestaande samenwerkingsverbanden zullen we zeker verder 

onderhouden en eventueel uitbreiden. 

 

Mening outputcontrole – lokale autonomie 

Het is een positief gegeven dat we meer autonomie krijgen. Enige controle mag uiteraard niet 

ontbreken. Zo kan er nagegaan worden  of de sportdiensten goed werk blijven leveren en  kan 

er enige druk gelegd worden op het gemeentebestuur om te blijven werken aan en investeren 

in een goed doordacht sportbeleid. 

 

Impact nieuwe decreet 

Ik vind het moeilijk in te schatten welke impact het nieuwe decreet zal hebben. Tot op heden 

ontvingen wij weinig concrete informatie hieromtrent. Hopelijk wordt er ruimte gelaten voor de 

diversiteit in de sport, kunnen we er soepeler mee aan de slag, wordt de administratie nog iets 

minder belastend en kunnen we zo meer tijd vrijmaken voor het realiseren van de doelstellingen 

uit het sportbeleidsplan. 
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9. ZULTE 

 

Gegevens respondent: 

 61 jaar 

 Zelf actief sporter- 3 jaar voorzitter sportraad 

 Goede samenwerking met de sportdienst 

 Betrokken geweest bij opmaak sportbeleidsplan 

 

 

Impact opmaak sportbeleidsplan 

Het opmaken van een apart plan heeft volgens mij een aanzet gegeven om bepaalde zaken door 

te duwen. Zo was er al jaren nood aan meer infrastructuur en die is er nu gekomen.  

 

Impact verdwijnen opmaak sportbeleidsplan 

Geen idee wat het effect kan zijn, maar ik vrees dat er minder aandacht naar sport zal gaan. 

Vervolgens zullen we ook moeten afwachten wie de leiding zal hebben om te weten of we als 

sportraad nog enige inspraak zullen hebben. 

 

Impact functie sportgekwalificeerde ambtenaar 

De sportgekwalificeerde ambtenaar was reeds aanwezig. Die mensen leveren heel goed werk, 

vooral administratief gezien. Vanuit de sportraad kan ik steeds bij de sportgekwalificeerde 

ambtenaar terecht. 

 

Toekomst van deze functie 

Ik vrees dat de sportgekwalificeerde ambtenaar misschien op termijn zal verdwijnen. Maar ik 

vind dat elke gemeente die zichzelf respecteert zo iemand moet aanwerven. 

 

Systeem subsidiëring op basis van hoofdstuk 1 decreet 2007 

Wij hebben toen onze criteria moeten aanpassen. Dit vond ik niet altijd ten goede voor het 

sportbeleid. Zo konden we toen een aantal lessen krijgen van gediplomeerde trainers. Die 

trainers leerden de kinderen totaal andere technieken aan en ze ontbraken een clubgeest. Die 

trainers waren veel te prestatiegericht. Ik vind het onontbeerlijk dat aan het hoofd van een club 

ook mensen staan die vanuit de club gegroeid zijn, zonder over een diploma te beschikken. Het 

pushen van het Bloso op die kwaliteit vind ik dus niet altijd positief. Er moet ruimte zijn voor 

ervaring. Dit is uiteraard een persoonlijke mening. 

 

Kwantiteit versus kwaliteit 

Wanneer we als gemeente meer vrijheid krijgen om de criteria te bepalen, zou er van mij zeker 

een gelijkstelling moeten komen van ervaring aan diploma’s. 

Vervolgens moet de grootte van clubs ook meetellen in het toekennen van subsidies. Zo stellen 

wij momenteel een wanverhouding vast tussen de kleine en grote clubs. Een club van 10 leden 
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die elke week opleidingen volgen maar slechts 1 keer per week sport aanbieden, krijgen enorm 

veel subsidies en dat zorgt voor wrevel.  

 

Behouden criteria 

Het is belangrijk dat je een goede website hebt, dat je de ouders informeert en betrekt. Het 

belang van communicatie dus.  

 

Impact impulssubsidie 

Wij ontvangen nu €0,8 per inwoners als impuls. De clubs hebben nu geld om iemand op 

opleiding te sturen. Ik denk omdat het geld er is, dat er ook aandacht voor de kwaliteit is. Valt 

dat geld weg, dan vrees ik dat ook de aandacht voor gediplomeerde trainers zal wegebben. 

Maar ik vraag me af of we effectief tot meer professionalisering komen door dergelijke impulsen 

te geven.  

 

Coördinerende functies  

Ik denk dat het oprichten van coördinerende functies zeker niet slecht zou zijn. Zo kunnen clubs 

die geen personeel met een boekhoudkundige achtergrond in dienst hebben, bij een meer 

centraal aanspreekpunt terecht. Natuurlijk zullen de goedgestructureerde clubs wel over de 

juiste mensen beschikken.  

 

Samenwerking en fusies 

Als sport draait rond ontspanning, dan is fusioneren niet echt noodzakelijk. Wil je echter 

bepaalde resultaten boeken met je club, dan zijn samenwerkingsverbanden wel noodzakelijk. In 

het bijzonder samenwerking rond de jeugdwerking. Met fusies hebben we echter reeds slechte 

ervaringen. Er is al een fusie geweest van 2 lokale voetbalclubs. De 3 overige clubs krijgen we 

echter niet samen. Die clubs maken deel van het dorpsleven. Vervolgens hebben mensen ook 

een beetje schrik voor te grote clubs. Dat kost allemaal veel geld natuurlijk. 

 

Andersgeorganiseerde sport 

Het aanbod van de andersgeorganiseerde sport is zeker uitgebreid. Die sporten zijn ook 

vertegenwoordigd in de sportraad, dus men heeft ook een zeker input. Al die verenigingen 

maken gebruik van de bestaande clubinfrastructuur. Zo hebben we bijvoorbeeld bolling, dans, 

pétanque, wielerploegen, … . Die sporten hebben recht op een aantal uren in de sporthal. Met 

de komst van het decreet moest de gemeente aandacht besteden aan al deze sporten waardoor 

de gemeente ook zelf een aanbod organiseert. 

 

Verruiming naar beweegaanbod 

In de gemeente hebben wij al zo’n beweegaanbod. Seniorengym, start to run, … . Dat zijn 

allemaal nieuwe initiatieven. We gaan binnen een paar jaar een nieuwe sporthal bouwen en ik 

heb al gehoord dat ouderen een badmintonclub gaan oprichten. Dat leeft dus hé. Met die 

nieuwe sporthal kunnen we wel een groot beweegaanbod organiseren. 
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Aantrekkelijk houden aanbod 

We zien dat oud-leden van een club zich opnieuw engageren wanneer ze kinderen hebben. Men 

wil dat de kinderen aan sport doen en zelf gaan ze dan ook weer sport beoefenen of zelfs 

zetelen in het bestuur van een club. 

Belangrijk is ook een aantrekkelijke infrastructuur. Veel clubs moeten nu buiten Zulte gaan om 

aan sport te doen. Die verplaatsing is er ook altijd te veel aan voor mensen 

 

Impact doelgroepenbeleid 

Andersvaliden: burensport via de Leiestreek. Er worden dan samen met de gemeente 

bijvoorbeeld wandelingen te organiseren 

Senioren: gym, badminton, wandelen, fietsen, … 

Allochtonen: in de scholen is er promotie gevoerd maar echt succesvol was dit niet. Enkel 

voetbal is een aantrekkelijke sport voor mensen van allochtone afkomst volgens de voorzitter. 

 

Autonoom bepalen doelgroepen, mits sociale correctie 

Ik heb er nog geen idee van of we iets voor een specifieke doelgroep gaan organiseren. Maar als 

ik kan kiezen, zullen we inzetten op de senioren. Vervolgens moeten we misschien ook werk 

maken van de 18-25 jarigen. Die studenten doen niet aan sport in Zulte. Maar wij zijn dan ook 

geen stad hé.  

 

Transversale samenwerkingen om doelgroepen te bereiken 

Het OCMW heeft veel zicht op die doelgroepen. Het is in het verleden niet gelukt om via het 

OCMW bijvoorbeeld gehandicapten en kansarmen te betrekken.  

Ik kan niet zeggen of we in de toekomst nog zullen samenwerken om die mensen te bereiken. 

 

Mening outputcontrole – lokale autonomie 

Ik vind het belangrijk dat we veel mensen in beweging moeten krijgen. Hoe en met wie we dat 

doen, maakt voor mij uit. Ik denk dat het dan moeilijk zal zijn om te controleren op basis van 

resultaten. Het zou wel interessant zijn om na te gaan wat we meer doen dan vroeger en 

hoeveel % meer mensen nu sporten. 

 

Impact nieuwe decreet 

Ik kan de impact van het decreet niet inschatten maar ik zie de toekomst in ieder geval niet 

slecht in. Ik ben blij dat die hele filosofie van ‘God ziet u’ verdwijnt. Meer autonomie is altijd 

goed.  
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10. OVERIJSE 

 

Gegevens respondent: 

 36 jaar 

 Al jaren actief in verschillende clubwerkingen  

 Gemeenteraadslid in 2000 

 Voorzitter Sporeo sinds 2000 (agentschap sport en recreatie Overijse) 

 Patrimoniumbeheer rond sportpromotie 

 Schepen van sport sinds 2007 

 Bestuurslid basketclub 

 Had reeds ervaring met jeugdbeleidsplan verworven toen het sportbeleidsplan werd 

opgemaakt 

 

Impact opmaak sportbeleidsplan 

Bij de opmaak van het sportbeleidsplan hadden we de kans om het werkveld/clubs te 

betrekken. Er was ook ruimte om nieuwe mensen aan te spreken. Het is in ieder geval heel 

nuttig dat er op LT wordt nagedacht over het sportbeleid.  

 

Impact verdwijnen opmaak sportbeleidsplan 

Ik vind het goed dat er geen verschillende meerjarenplannen meer moeten worden geschreven.  

In de gemeentelijke meerjarenplanning moet je namelijk rekening houden met alles, terwijl er in 

de sectorale meerjarenplanning er enkel gewerkt wordt met details van de planning. Dit zorgt 

voor frustraties want dat moet allemaal in elkaar vloeien. Ik zie zeker de meerwaarde van 1 

groot plan, maar ik vraag me af hoe je alles op elkaar gaat afstemmen (onder andere. qua timing 

van projecten). Het is de taak van de sportdienst en de schepen om het hoofdstuk sport op te 

maken. 

 

Impact functie sportgekwalificeerde ambtenaar 

Het aanstellen van zo’n ambtenaar is een goede zaak; die mensen weten wat ze doen en waar 

ze mee bezig zijn. Het is belangrijk dat er zo iemand aan het hoofd van de sportdienst staat. In 

de toekomst zullen wij ook steeds mensen aanwerven die over de nodige knowhow beschikken.    

 

Toekomst van deze functie 

Zal bij ons blijven bestaan.  

 

Systeem subsidiëring op basis van hoofdstuk 1 decreet 2007 

Het is spijtig dat de gemeente financieel zelf een heel stuk bijdraagt maar als je op het SVA-

decreet instapt om extra geld van Vlaanderen te krijgen, mag je vervolgens niet doen wat je wilt.  

Er is hier zeker sprake van enige betutteling. De gemeenten moeten hier meer vrijheid krijgen. 

Wij kennen tenslotte de noden van de bevolking.  
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Behouden criteria 

De ondersteuning en vorming van trainers is heel belangrijk en werpt zeker zijn vruchten af. We 

moeten hier echter realistisch in zijn, in hoeverre mensen nog bereid zijn om opleidingen te 

volgen.  

 

Kwantiteit versus kwaliteit 

Gemeenten moeten zelf kunnen beslissen of ze inzetten op kwantiteit of kwaliteit. We mogen 

het kwantiteitsaspect dan ook niet onderschatten; een grote club heeft andere bezorgheden 

dan een kleinere club en heeft meer nood aan middelen om een basis aan diensten te kunnen 

aanbieden. Kwantiteitsaspecten mogen wel niet de bovenhand nemen.  

 

Mening autonome keuze kwaliteitscriteria 

Elke club die een sport aanbiedt, moet een basissubsidie krijgen. Momenteel hebben we een 

evenwichtig subsidiebeleid, maar er is toch enige nood aan een herziening na 6 jaar. De 

overtollige elementen zullen hierbij worden geschrapt waardoor er hopelijk minder 

administratie voor clubs komt. 

 

Impact impulssubsidie 

De impulssubsidie heeft zeker een impact gehad bij de grotere clubs die bezig zijn met jeugd. Er 

worden meer opleidingen georganiseerd en trainers worden beter vergoed. Het hebben van 

kwaliteitsvol personeel is altijd een meerwaarde.  

 

Professionalisering 

Professionalisering is goed, maar we moeten professionaliseren zonder afbreuk te doen aan het 

vrijwilligerswerk. Niet iedereen slaagt er namelijk in om mee te gaan in dat verhaal, met als 

risico dat er vrijwilligers afhaken. Vervolgens moet er ook ruimte zijn om ervaring gelijk te 

stellen aan een diploma.  

 

Coördinerende functies 

Dat is een goede zaak. Er is nood aan coördinerende functies binnen een club of voor meerdere 

clubs. Hopelijk kunnen we op deze manier beter inspelen op noden van het werkveld. 

 

Samenwerking en fusies 

Samenwerken gaat nog maar is niet makkelijk. We kennen reeds een aantal voorbeelden hier in 

de gemeente. Onder andere een raketkamp met badminton, tafeltennis en tennis samen.  

Fusioneren is moeilijk voor clubs die 2 disciplines geven, het kan misschien wel binnen 1 

sporttak. Voornamelijk rond voetbal bij clubs die op eenzelfde lijn zitten. Om clubs samen te 

kunnen brengen, is er nood aan gedeelde belangen.  
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Andersgeorganiseerde sport 

Er was reeds een groot aanbod, onder andere van sportkampen, tijdens elke vakantie. Maar we 

hebben ook een extra aanbod gecreëerd en de kwaliteit van het aanbod verhoogt door te 

werken me gekwalificeerde trainers. Ik voel wel dat we een kans gemist hebben om daar nog 

een stap verder in te gaan. Zo is er bijvoorbeeld geen naschoolse sport, dit komt maar niet van 

de grond als gevolg van onder andere de financiële kosten die het vergoeden van trainers met 

zich meebrengt. We hebben wel naschools zwemmen voor 1e tot 4e middelbaar. 

 

Verruiming naar beweegaanbod 

Het aanbieden van bewegingsmogelijkheden buiten clubverband wordt alleen maar 

belangrijker. De vraag die we ons hier moeten stellen, is hoe de overheid en de private sector 

hier op kunnen inspelen. Het is voor ons moeilijk om bepaalde zaken aan te bieden. Mensen 

willen namelijk zelf kunnen kiezen wanneer en hoe ze bewegen. We kunnen wel voorzien in 

infrastructuur, maar deze wordt momenteel compleet bezet door de sportclubs. Vlaanderen 

schiet hier volgens mij dan ook tekort om te voorzien in infrastructuur. Als er meer ruimte komt, 

kun je automatisch meer mensen laten sporten. 

Een nieuwe doelgroep die hier eventueel kan ontstaan is de individuele werkende sporter, 

tussen de 30-35 tot 50-55. Men moet kunnen kiezen wanneer ze gaan sporten, want deze 

doelgroep heeft het heel druk. Als puntje bij paaltje komt, zijn alle mensen die willen bewegen 

onze doelgroep.   

 

Aantrekkelijk houden aanbod 

Het is belangrijk dat de clubs zo veel mogelijk uren hebben om sport aan te bieden en dit op de 

populaire uren. Maar dat is een moeilijke uitdaging.  

 

Impact doelgroepenbeleid 

Senioren: uitbreiding aanbod op wekelijkse basis + club die senioren mee begeleidt 

Mensen met een beperking: gratis ter beschikking stellen van de accommodatie + aanpassing 

faciliteiten/toegankelijkheid + poging tot samenwerking met de welzijnsraad 

Kansarmen: moeilijk te bereiken  samen met OCMW proberen we hen te bereiken onder 

andere met sportcheques en het maken van een aantal afspraken met de clubs  

Allochtonen: geen doelgroep in Overijse 

 

Autonoom bepalen doelgroepen, mits sociale correctie 

Ik heb geen idee welke andere doelgroepen we hier kunnen aanspreken. Ik zie daarentegen wel 

een uitbreiding van de huidige doelgroepen. Maar als ik dan toch 1 doelgroep moet noemen dan 

zeg ik dat we de 40-45 tot 50-55 jarigen terug aan het sporten moeten krijgen.  
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Transversale samenwerkingen om doelgroepen te bereiken 

Er is nood aan om meer samenwerkingen op touw te zetten. Sport is geen nichemarkt meer, er 

is nood aan een transversale samenwerking om een breder publiek aan te spreken. We werken 

nu reeds samen met de seniorenraad, welzijnsraad en de sportdienst om bijvoorbeeld een 

seniorendag te organiseren. Je moet hierbij wel steeds rekening houden met de belangen van 

bepaalde groepen die het groter geheel niet kunnen zien. We moeten af van dat hokjesdenken. 

 

Mening outputcontrole – lokale autonomie 

De planlastvermindering is zeker een verbetering. Anderzijds zal er altijd wel een minimale 

planast moeten zijn om iets op MLT of LT te realiseren. Maar hierbij moet je niet alles 

verplichten of kunnen bewijzen. Er moet vertrouwen zijn in de clubs en het beleid. 

Ook al moeten we tenslotte niet meer aan sommige zaken voldoen, we kunnen niet op onze 

lauweren rusten. Meer autonomie geeft ons de ruimte om echt leuke dingen te kunnen doen 

voor de clubs. Het moet wel nog steeds gestructureerd aangepakt worden. Bijgevolg is er nood 

aan een achterliggende visie.  

 

Impact nieuwe decreet 

Op het terrein zal er niet zo heel veel veranderen. Het zal wel eenvoudiger en transparanter 

worden voor de clubs en de bestuurders van clubs. Ik vind niet dat er echt veel nieuwe 

elementen in het decreet zijn opgenomen. Men zet eerder het huidige beleid verder met een 

aantal nieuwe accenten; hoewel BPS 4 me moeilijk lijkt te realiseren. Het is belangrijk dat we als 

gemeente weten wat de uiteindelijke effecten moeten zijn van deze BPS.  
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11. OVERIJSE 

 

Gegevens respondent: 

 61 jaar 

 Sinds 1977 in sportdienst Overijse als leidinggevende 

 Administratie moet zich houden aan de spelregels terwijl de sportsector dit niet toe laat.  

 Functioneren als een exploitatiedienst; meer slagkracht dan een klassieke administratie 

 1e keer 

 

Impact opmaak sportbeleidsplan 

Het opmaken van een sportbeleidsplan liet ons eens nadenken over een gestructureerd 

sportbeleid met strategische en operationele doelstellingen. Het voorziet ons in een plan van 

aanpak. Belangrijk is het maken van een tussentijdse evaluatie zodat we eventueel ons plan nog 

kunnen bijsturen. In ieder geval was het opmaken van een sportbeleidsplan een leerrijk proces.  

 

Impact verdwijnen opmaak sportbeleidsplan 

Ik heb hier gemengde gevoelens over. Hoewel het opmaken van een sportbeleidsplan zeer 

interessant was, nam het heel veel tijd in beslag. Wij gaan hier in de gemeente waarschijnlijk 

nog steeds een plan opmaken om sport te kunnen implementeren in de BBC.  

 

Impact functie sportgekwalificeerde ambtenaar 

Het aanstellen van zo’n ambtenaar heeft een positief effect; mensen met een sportopleiding 

weten waar het over gaat binnen het sportbeleid. Als je weet waarover je spreekt, uit dat zich in 

een beter sportbeleid en een betere relatie met het werkveld.  

 

Toekomst van deze functie 

Mensen met algemene managementscapaciteiten kunnen het hier op de sportdienst ook 

redden, vooral met de ondersteuning van het ISB.  

 

Systeem subsidiëring op basis van hoofdstuk 1 decreet 2007 

Het Bloso gaat volgens mij hier een stap te ver. De gemeenten moeten bepalen wat kwaliteit is. 

Ons reglement is toen met de komst van het decreet aangepast. Het ging hier veeleer om 

administratief-technische bepalingen in plaats van echt inhoudelijke wijzigingen.  

 

Mening controle op input 

Ik geloof sterk in de gemeentelijke autonomie. Het Bloso is eerder een adviserende rol 

weggelegd in plaats van een strenge controle op input.  

 

 

 

 



 
 130 

Mening autonome keuze kwaliteitscriteria 

Wij zullen ons reglement zeker bijsturen na 6 jaar dezelfde criteria gebruikt te hebben. Een 

criterium dat we zeker zullen behouden is het ondersteunen van de clubs met betrekking tot het 

bestuur- en sporttechnisch kader.  

 

Kwantiteit versus kwaliteit 

We moeten ons behoeden voor de valkuilen van kwantiteitscriteria. Ik hoop dat we na 6 jaar 

ervaring voldoende kennis hebben om met deze criteria om te gaan.  

 

Impact impulssubsidie 

Die impuls was een godsgeschenk ter professionalisering van de jeugdwerking. Ik merk hier een 

stijging in het aantal opleidingen en bijscholingen. Er zijn dan ook meer trainers werkzaam 

binnen de jeugdwerking. Ik heb wel geen idee of dit leidde tot een significante stijging van het 

ledenaantal.  

 

Professionalisering 

We moeten verder evolueren; verhogen van de kwalificaties, een betere omkadering van de 

trainers en het ondersteunen van de clubs.  

Vervolgens zijn de vrijwilligers belangrijk in een club, we hebben dan ook nood aan een strategie 

om de meerwaarde van vrijwilligers optimaal te kunnen benutten en deze aan een club te 

binden.  

 

Coördinerende functies 

Ik geloof in deze coördinerende functies. We zullen alleen veel problemen hebben om de 

kerktorenmentaliteit van de clubs aan te passen. Het zal lang duren om deze 

mentaliteitswijziging te realiseren. Maar een schaalvergroting kan zeker in het voordeel van de 

clubs zijn.  

 

Samenwerking en fusies 

Ik sta zeer aarzelend tegenover samenwerkingen en fusies. Het is moeilijk om de clubs ervan te 

overtuigen dat samenwerking/fusies de enige manier zal zijn om te kunnen overleven.  

 

Andersgeorganiseerde sport 

Met de komst van het decreet hebben we de naschoolse sport opgestart. Het gaat hier om sport 

na school voor het middelbaar onderwijs, lager onderwijs komt nog. We hebben ook een betere 

omkadering van het huidige aanbod, gezondheidsbevorderende initiatieven, … 

Tenslotte is er een sterke seniorenwerking.  

 

Verruiming naar beweegaanbod 

Als we moeten inspelen op een beweegaanbod zullen we het huidige aanbod moeten 

verruimen. Dit biedt opportuniteiten om het beweegplatform binnen de gemeente te vergroten 

naar meer doelgroepen toe, onder andere kinderen tussen 3 en 8.  
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Aantrekkelijk houden aanbod 

Om het aanbod aantrekkelijk te houden, moeten we vernieuwen en bestaande infrastructuur 

renoveren binnen het centrum. Uiteraard moeten we ook de kwaliteit van de omkadering bij 

het begeleiden van de trainers kunnen garanderen. Ten slotte moeten we het huidige aanbod 

uitbreiden maar ook facilitaire mogelijkheden voor nieuwe sporttakken voorzien.  

 

Impact doelgroepenbeleid 

We hebben verschillende initiatiecursussen ter verlaging van de drempel, onder andere voor 

senioren en kansarmen (via het OCMW) georganiseerd. Voor andersvaliden was het moeilijk om 

projecten op touw te zetten. Er zijn wel enkele clubs die een G-sport aanbieden.  

 

Autonoom bepalen doelgroepen, mits sociale correctie 

In de toekomst blijven kansarmen en andersvaliden een doelgroep. Vervolgens ook peuters, 

kleuters en jeugd. Het is moeilijk om concreet de nieuwe doelgroepen af te bakenen. Dat zal nog 

besproken moeten worden. Uiteindelijk willen we steeds zo veel mogelijk mensen bereiken.  

 

Transversale samenwerkingen om doelgroepen te bereiken 

Er zijn geen officiële samenwerkingsverbanden momenteel. Enkel het gebruik van de 

infrastructuur. We moeten die samenwerkingsverbanden in de toekomst beter gaan begeleiden 

zodat we gericht levenslang kunnen laten sporten en dit in samenwerking met partners en 

betrokken sectoren, waar nodig.  

 

Mening outputcontrole – lokale autonomie 

Ik ben een voorstander van de eigen lokale autonomie en responsabilisering van gemeenten.  

De gemeente zal zijn verantwoordelijkheid nemen om dit zo goed mogelijk te doen. Het is 

uiteraard normaal dat er dan nog controle zal zijn op output.  

 

Impact nieuwe decreet 

Het nieuwe decreet omvat de 4 belangrijkste werkpunten maar het is ook goed dat gemeenten 

zelf nog hoofdstukken/accenten kunnen leggen. Het zal een zeer interessante impact hebben, 

maar welke deze is, kan nog niet voorspeld worden.  
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12. OVERIJSE 

 

Gegevens respondent: 

 58 jaar 

 Penningmeester voetbalclub- Voorzitter amateurvoetbalclub – Voorzitter sportraad 

 Geen ervaring, afkomstig uit de privé 

 Beperkt meegewerkt aan het sportbeleidsplan 

 

Impact opmaak sportbeleidsplan 

Het opmaken van een sportbeleidsplan was een goede oefening voor de gemeente omdat het 

exclusief over sport ging. Er moest geen rekening gehouden worden met andere domeinen, 

waardoor het plan niet was opgebouwd uit compromissen. Langs de andere kant was het wel 

enorm tijdrovend.  

 

Impact verdwijnen opmaak sportbeleidsplan 

Ik vind het strategisch gezien geen goede zaak. Hoe kan je de verschillende actoren betrekken 

wanneer het om 1 groot plan gaat? Dit zal in de toekomst vragen om een sterkere wisselwerking 

tussen sportraad en beleid. 

 

Impact functie sportgekwalificeerde ambtenaar 

De sportgekwalificeerde ambtenaar moet macht hebben om zaken te kunnen veranderen. Op 

deze manier heeft hij zeker een meerwaarde.  

 

Toekomst van deze functie 

Ik denk dat een algemeen manager ook die functie kan uitoefenen. Maar ik zie niet in hoe een 

gemeente die zichzelf respecteert iemand kan aanwerven zonder enige kennis van sport. Sport 

is belangrijk in een gemeentelijk beleid dus moet je dat als gemeente goed managen. Ik erken 

het belang van een sporttechnische achtergrond hier.  

 

Systeem subsidiëring op basis van hoofdstuk 1 decreet 2007 

Bij ons moesten toen de taalgebonden criteria worden aangepast. Het is belangrijk dat de 

gemeente dat kan bijsturen. Vlaams beleid moet echt Vlaams zijn. 

 

Mening autonome keuze kwaliteitscriteria 

De overheid moet zeker een kader creëren rond kwaliteit. Maar enkel en alleen dan ook een 

kader.  

 

Te behouden criteria 

Geen idee welke criteria ik wil behouden.  
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Kwantiteit versus kwaliteit 

Ik vind dat elke club die conform is aan de regels een basissubsidie moet krijgen. Vervolgens kan 

iedereen dan extra geld verdienen op basis van kwantiteit- en kwaliteitscriteria.  

 

Impact impulssubsidie 

Ik heb het gevoel dat de kwaliteit van de jeugdwerking is verbeterd. Wel enkel en alleen omdat 

er financiële tegemoetkoming was voorzien. Geld is een goede motivator.  

 

Professionalisering 

Professionalisering is mooi maar niet realistisch.  

Veel verenigingen zijn nog feitelijke verenigingen en geen vzw’s. En zelf de vzw’s blijven leven 

van vrijwilligers. Die mensen hebben het druk maar willen evengoed tijd in de club steken. 

Uiteraard is daar een limiet aan. Je kunt niet van een feitelijke vereniging verwachten dat die 

een fulltime aanwerven. Wanneer je een externe sportmanager dan zou aanwerven, moet je 

oppassen dat je geen mechanische werking van clubs creëert.  

De overstap van een feitelijke vereniging naar een vzw wordt ook amper begeleid.  

Vervolgens stellen weinig clubs zich de vraag ‘waar sta ik over 5 jaar’.  

 

Samenwerking en fusies 

Clubs zullen hier niet positief op reageren. Toch nu nog niet. Iedereen heeft zijn eigen 

‘koninkrijk’. Mensen geven niet graag hun positie/titel op. En dit staat strategisch denken in de 

weg. Zo zouden we in de gemeente beter 1 grote wielerclub hebben met een mooie ploeg en 

wedstrijden. Nu heeft ieder gehucht zijn wielerclub. Tot het stopt natuurlijk omdat de club geen 

nieuwe leden meer aantrekt.  

 

Andersgeorganiseerde sport 

We hebben een aantal initiatieven om naschoolse sport te stimuleren maar daar is gewoon te 

weinig personeel voor. Dit heeft uiteraard een enorm effect op de kwaliteit van de naschoolse 

sport. Er is wel een groot aanbod van andersgeorganiseerde sport via de sportkampen tijdens de 

vakantie. 

 

Verruiming naar beweegaanbod 

Een uitbreiding van activiteiten zit er zeker niet in, men zit nu al aan zijn plafond. Er zouden 

zeker 2 mensen moeten bijkomen om een goed aanbod te kunnen voorzien. De gemeente heeft 

ook een verkeerde mentaliteit, de burger wordt hier te weinig gezien als een klant. Men is al blij 

als er iets georganiseerd wordt, maar men staat niet stil bij de resultaten. Was het succesvol? 

Er is nochtans een enorm potentieel aan activiteiten om kinderen/volwassenen te laten sporten 

buiten de traditionele sportkampen voor de jeugd.  

De gemeente zou in feite de gaten in het sportaanbod moeten opvullen. Al dan niet op initiatief 

van de burger. Zo was er vraag naar lessen countrydance. We zijn dan begonnen met een aantal 

initiatielessen en nu bestaan er 2 clubs. Volgens mij zijn burgers nu nog te weinig op de hoogte 

van de mogelijkheden om een club te beginnen.  
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Aantrekkelijk houden aanbod 

Het vermijden van de drop-out kan je enigszins tegengaan met een uitgebreid kwaliteitsvol 

aanbod. De rest zijn variabelen die je niet kan manipuleren. Mensen willen zich steeds minder 

binden. Je kunt mensen proberen boeien maar dat lukt je geen weken na elkaar. Het 

engagement tegenover het sportgebeuren is enorm geëvalueerd doorheen de jaren. Je kunt 

enkel een goed sportief kader creëren.  

 

Impact doelgroepenbeleid 

Allochtonen: geen doelgroep in de gemeente. De gemeente zit te dicht bij Brussel waar er eigen 

allochtone clubs bestaan. En de paar allochtonen die wel lid zijn van een club zijn moeilijk na de 

match/training te betrekken bij het verenigingsleven. 

 

Senioren: geen enkel specifiek aanbod bijgekomen. Pétanque is wel populair in de gemeente 

maar die club trekt ook geen nieuwe leden aan. Dan is er ook nog de seniorendag met een 

kleine 100-tal deelnemers, kun je dat een succes noemen?  

 

Mensen met een beperking: grote sportclub in de gemeente als gevolg van de aanwezigheid van 

een dagverblijf, een beschutte werkplaats, … . Die hebben een monopolie met betrekking tot 

het sportaanbod voor die doelgroep. Je moet als sportdienst dan geen parallelle activiteiten 

organiseren want dan beconcurreer je elkaar gewoon. Het enige wat je kunt doen, is die club 

ondersteunen.  

 

Kansarmen: ondersteunen via OCMW. Drempel is nog te hoog om aan te sluiten bij een club. 

Terwijl sport die mensen net uit hun sociaal isolement kan halen.  

 

Autonoom bepalen doelgroepen, mits sociale correctie 

De vrijheid om zelf doelgroepen te bepalen is een goed gegeven omdat niet elke voorgestelde 

doelgroep in het huidige decreet hier in de gemeente aanwezig is. Het identificeren van nieuwe 

doelgroepen vraagt dan echter meer mankracht, terwijl we nu amper rond komen.  

 

Transversale samenwerkingen om doelgroepen te bereiken 

Ik pleit voor meer samenwerking. We werken nu reeds samen met een aantal gemeenten voor 

het onderhoud van het zwembad. Je kunt niet overal een zwembad hebben, dus mogen de 

inwoners van de deelnemende gemeenten aan een goedkoper tarief binnen.  

Het gaat eerder om samenwerkingen met betrekking tot de infrastructuur.  

 

Mening outputcontrole – lokale autonomie 

Er is nood aan een aantal criteria om de output objectief te meten. Het zal moeilijk zijn om 

bijvoorbeeld de kwaliteit van trainingen te meten. Terwijl het toch belangrijk is het onderscheid 

te maken tussen een club met 1 goede trainer of een club met 2 slechte doch gekwalificeerde 

trainers.  
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Impact nieuwe decreet 

Ik denk niet dat er veel gaat veranderen. Ik heb het gevoel dat het om hetzelfde gaat met slechts 

een aantal kleine nuances. Dit decreet zal geen revolutie in de sport teweeg brengen. 

Maar qua lokale autonomie is het zeker een stap in de goede richting.  
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13. MORTSEL 

 

Gegevens respondent: 

 49 jaar 

 10 jaar schepen van sport 

 10 jaar ervaring binnen de administratie als schepen 

 1e keer opmaak beleidsplan  

 

Impact opmaak sportbeleidsplan 

Het opmaken van een sportbeleidsplan is een goede kans om als onervaren schepen de noden 

te kennen. Het plan geeft ook een zekere leidraad aan het sportbeleid.  

 

Impact verdwijnen opmaak sportbeleidsplan 

De impact hiervan is moeilijk in te schatten. Maar ik denk we in de toekomst misschien meer 

speling hebben om in te kunnen spelen op de variërende noden tijdens de legislatuur.  

 

Impact functie sportgekwalificeerde ambtenaar 

Wij hadden reeds zo’n ambtenaar voor het decreet van 2007. Zo iemand zorgt zeker voor een 

gestructureerd beleid.  

 

Toekomst van deze functie 

Deze functie zal waarschijnlijk blijven bestaan. Sport is dan ook een uitgebreide materie en dat 

vraagt om de nodige opvolging. Het kan wel zijn dat we in de toekomst de sportdienst gaan 

afslanken.  

 

Systeem subsidiëring op basis van hoofdstuk 1 decreet 2007 

Het is terecht dat er een controle is op die criteria. Niet elke gemeente beschikt namelijk over de 

nodige gekwalificeerde mensen om die criteria zelfstandig op te stellen.  

 

Mening autonome keuze kwaliteitscriteria 

We zullen waarschijnlijk de criteria niet aanpassen. Ik vind het dan ook niet nodig dat de 

gemeente in dat opzicht meer autonomie heeft.  

 

Kwantiteit versus kwaliteit 

Het is een gegronde vrees dat er in bepaalde gemeenten terug zal worden gegrepen naar 

kwantiteit maar dat zal niet het geval zijn in Mortsel. Ik vind het belangrijk dat er aandacht is 

voor gekwalificeerde trainers 

 

Impact impulssubsidie 

Geen zicht op de effecten van de impulssubsidie.  
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Professionalisering 

Het streven naar professionalisering is heel goed, maar is misschien niet haalbaar voor vele 

clubs. In het veld draait het namelijk allemaal rond vrijwilligers. Je kunt wel enige vorming 

aanbieden, maar zeker niet verplichten. Vervolgens is professionalisering voor velen ook niet 

financieel haalbaar. 

 

Samenwerking en fusies 

De clubs staan weigerachtig tegenover fusies. Momenteel trachten we de buitensporten te 

bundelen in een sportlandschap wat fusioneren in de hand werkt. Misschien is het nodig dat dit 

van hogerhand wordt opgelegd? Er is namelijk een tekort aan vrijwilligers en middelen 

waardoor fusies zich opdringen. 

 

Coördinerende functies  

Aan de hand van een overkoepelend beleid/coördinerende functies kunnen we de 

personeelstekorten beter opvangen. Maar het is moeilijk om over de grenzen heen van clubs 

alle neuzen in dezelfde richting te krijgen.  

 

Andersgeorganiseerde sport 

De andersgeorganiseerde sport is moeilijk te realiseren, onder andere de buurtsport. 

Het is wel opgenomen in het plan maar niet echt gerealiseerd. We hebben wel een aantal kleine 

korte termijn projecten opgestart maar er is nog niks structureel uit de bus gekomen.  

We proberen vervolgens de schoolsport te ondersteunen maar de scholen blijven een beetje op 

zichzelf staan.  

 

Verruiming naar beweegaanbod 

Zo’n begripsverruiming is best wel interessant, maar het zal moeilijk zijn om hier op te kunnen 

inspelen. Ik zie hier ook geen nieuwe doelgroepen ontstaan.  

 

Impact doelgroepenbeleid 

Al die doelgroepen zijn opgenomen in het plan met bijhorend een aantal acties.  

Senioren: makkelijk te bereiken 

Andersvaliden: moeilijk te bereiken + kleiner aanbod 

Wordt ook georganiseerd door de provincie, onder andere G-tennis. Eerder taak ook van de 

provincie dan van de gemeente. 

Allochtonen: ook moeilijk te bereiken maar wel een belangrijke doelgroep. Wel aantal 

initiatieven om woonwagenbewoners aan te trekken. Dit leidt echter niet tot lidmaatschap van 

een club; beperkte betrokkenheid van allochtonen in de clubwerking.  

 

Autonoom bepalen doelgroepen, mits sociale correctie 

Elke gemeente moet zijn eigen doelgroepen kunnen bepalen. Bijvoorbeeld allochtonen als 

doelgroep in een stad versus in een plattelandsgemeente. Wij willen onze focus voornamelijk 

leggen op de jeugd.  
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Transversale samenwerkingen om doelgroepen te bereiken 

Ik kan moeilijk zeggen of we nieuwe samenwerkingen zullen aangaan. Die samenwerkingen 

komen op u af en dan stap je als gemeente mee in dat verhaal. Bijvoorbeeld een voetbalclub 

waar er trainingen zijn voor jongeren in het bijzonder onderwijs. Een vader startte dit op en de 

gemeente voorzag in infrastructuur 

 

Aantrekkelijk houden aanbod 

Een brede variatie van het aanbod is belangrijk. Maar je kan een zekere drop-out nooit 

vermijden.  

 

Mening outputcontrole – lokale autonomie 

Een controle op output is zeker goed. Hierbij moet er aandacht zijn voor goed geformuleerde 

indicatoren die bovendien ook meetbaar zijn! 

Er was in deze context dringend nood aan meer lokale autonomie om het sportbeleid vorm te 

geven.  

 

Impact nieuwe decreet 

We zullen verder blijven werken zoals we bezig zijn. Er is nood aan continuïteit. Bovendien is het 

merendeel van het nieuwe decreet reeds aanwezig in het huidige beleid/aanbod. 

Desalniettemin zal het niet eenvoudig zijn om te voldoen aan alle prioriteiten van het nieuwe 

decreet, onder andere levenslange participatie en het organiseren van een beweegaanbod.  
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14. MORTSEL 

 

Gegevens respondent: 

 41 jaar 

 13 jaar als sportfunctionaris – daarvoor 2 jaar beheerder zwembad – daarvoor lessen 

sport geven- daarvoor sportjournaliste 

 15 jaar ervaring met de administratie, sindsdien zwembadbeheerder 

 2 beleidsplannen gemaakt; met de komst van een nieuwe schepen een plan in 2006 en 

dan nieuw plan met de komst van het decreet  

 

Impact opmaak sportbeleidsplan 

Als je een sportbeleidsplan opmaakt, sta je al eens stil bij wat je als gemeente doet op 

sportgebied. Het is dan ook belangrijk dat je eens reflecteert over je taken. Is alles wat je doet 

wel even nuttig? Het geeft je een kans om je taken te structureren.  

Ook was het belangrijk dat we eens moesten nadenken over diversiteit. Dit wordt dikwijls over 

het hoofd gezien binnen de sportsector. Tenslotte zette het plan ons aan om 

dienstoverschrijdend te gaan werken.  

 

Impact verdwijnen opmaak sportbeleidsplan 

De sportfunctionaris moet erover waken dat er geen algemene sectorale doelstelling in het plan 

wordt opgenomen met betrekking tot vrije tijd. Er moeten echt specifieke doelstellingen met 

betrekking tot de sport worden opgenomen. Ik vrees dat de aandacht voor de sport in de 

toekomst zal verminderen.  

Ook al zal het niet langer verplicht zijn, ik hoop dat de sportdienst nog steeds een jaarlijks 

actieplan opmaakt, met goedkeuring van de gemeente 

 

Impact functie sportgekwalificeerde ambtenaar 

Het is belangrijk dat er een zekere affiniteit is met de sportsector. De sportgekwalificeerde 

ambtenaar is de voortrekker van het sportbeleid.  

 

Toekomst van deze functie 

Is het nodig dat het diensthoofd iemand is van A-niveau? In het kader van besparingen kan het 

zijn dat we deze functie niet zullen behouden. Uiteraard ben ik daar wel geen voorstander van. 

Ik stel me dan ook de vraag in hoeverre deze mensen voldoende kennis/achtergrond hebben om 

een dienst te leiden en een actieplan te schrijven? 

 

Systeem subsidiëring op basis van hoofdstuk 1 decreet 2007 

Momenteel vind ik de kwaliteitscriteria te streng. De nadruk ligt te veel op kwaliteit, wat met 

kwantitatieve gegevens?  
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Kwantiteit versus kwaliteit 

Een aanpassing van de criteria zal waarschijnlijk gebeuren. Zo wordt bijvoorbeeld de aankoop 

van materiaal nu niet gesubsidieerd terwijl dat voor ons goed materiaal een voorwaarde is tot 

kwaliteit.  

 

Behouden criteria 

Criteria die we zeker zullen behouden: het aantal trainers met diploma en het belang van 

diversiteit in het bestuur. 

 

Impact impulssubsidie 

De clubs met jeugdwerking staan heel positief tegenover die impulssubsidie. 

Het heeft geleid tot meer geschoolde trainers bij de clubs. Je ziet ook een zekere bewustwording 

bij de clubs met betrekking tot het belang van kwaliteit voor het geven van training aan de 

jeugd. Er is wel door die impuls een zekere discrepantie opgetreden tussen clubs met en zonder 

jeugdwerking. Zo zijn bijvoorbeeld de clubs die met senioren werken toch een beetje jaloers.  

 

Professionalisering 

Professionalisering is goed als het gaat om een professioneel bestuur en kwaliteitsvolle 

begeleiding door jeugdtrainers. Het mag zeker niet de bedoeling zijn dat clubs professionele 

managers in dienst gaan nemen.  

 

Coördinerende functies  

Het oprichten van coördinerende functies gebeurt nu al wanneer clubs hier de behoefte aan 

hebben, maar dat hangt uiteraard af van club tot club. Zo is er bijvoorbeeld een topgroep turnen 

ontstaan uit de basis van 2 turnverenigingen.  

 

Samenwerking en fusies 

We willen momenteel een sportlandschap inrichten en we hadden graag dat er dan maar 1 

voetbalverenigingen lid was i.p.v. 3. Je kunt fusioneren hier stimuleren maar niet opleggen. Een 

club ontstaat namelijk vaak uit een wijk, een bepaald buurt. Vervolgens is het belangrijk dat je 

dicht bij huis kan sporten. Verschillende clubs bevorderen het verenigingsleven. 

 

Andersgeorganiseerde sport 

De sportdienst organiseerde al heel veel andersgeorganiseerde sport voor de komst van het 

decreet in 2007. We hebben dus geen echte nieuwe initiatieven ontwikkeld als gevolg van de 

intrede van het decreet. Alle activiteiten werden wel geëvalueerd met het oog op de te 

realiseren doelstellingen van dat decreet. 

 

Verruiming naar beweegaanbod 

Het verruimen van ons aanbod zal volgens mij verschillende transversale samenwerkingen 

vragen. Dat is best wel interessant. Bijgevolg zullen er misschien nieuwe doelgroepen worden 

aangesproken, bijvoorbeeld de inwoners van het woonwagenterrein.  
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Aantrekkelijk houden aanbod 

Het is belangrijk dat we inspelen op de trends. Om het aanbod aantrekkelijk te kunnen houden 

is het vooreerst nodig om het huidige aanbod te evalueren en te verbeteren/aanpassen aan de 

noden van spelers. Vervolgens moeten we blijven inzetten op sportpromotie.  

 

Impact doelgroepenbeleid 

We hebben toen specifieke aandacht geschonken aan die doelgroepen bij de opmaak van het 

beleidsplan. Het ging dan vooral om laagdrempelige activiteiten, onder andere 10000 stappen 

en nordic walking. We hebben hiervoor samengewerkt met de dienst sociale zaken, OCMW, … . 

 

Autonoom bepalen doelgroepen, mits sociale correctie 

Ik zie geen echt nieuwe doelgroepen buiten die 4. We zullen in de toekomst eerder de 

bestaande doelgroepen gaan verfijnen, bijvoorbeeld medioren en senioren, kansarme 

allochtonen, mensen die een leefloon ontvangen, … . 

 

Transversale samenwerkingen om doelgroepen te bereiken 

We werken reeds samen met de gehele dienst vrijetijd om de huidige doelgroepen te bereiken. 

Het is belangrijk dat dit verder gezet wordt en eventueel uitgebreid. Vervolgens moeten we ook 

samenwerken met privépartners. Die beschikken over accommodaties waar de stad niet over 

beschikt.  

 

Mening outputcontrole – lokale autonomie 

Het is goed om meer resultaatsgericht te werken. Het resultaat telt, niet het voldoen aan al die 

verplichtingen. Dat geeft namelijk geen garantie op een goed sportbeleid en aanbod.  

 

Impact nieuwe decreet 

Ik denk dat het decreet weinig vernieuwing zal brengen ten opzichte van het huidige decreet. 

Het huidige is ook nog een jong decreet. Een plotse koersverandering is dan ook niet wenselijk. 

Uiteraard blijven we in de toekomst kwaliteit na streven. Hierbij is het belangrijk om 

dienstoverschrijdend te werken.  

Ten slotte wil ik opmerken dat het jammer is dat er niets van subsidies voorzien is voor 

infrastructuur.  
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15. MORTSEL 

 

Gegevens respondent: 

 54 jaar 

 Altijd gesport 

 Bestuur sportwerking van een voetbalclub 

 Lid sportraad – 6 jaar ondervoorzitter- 4 jaar voorzitter sportraad 

 Negatieve ervaring met administratie als bestuurslid sportraad 

 Betrokken bij opmaak beleidsplan sport – positieve ervaring – vlotte samenwerking met 

sportfunctionaris- professionele aanpak  

 

Impact opmaak sportbeleidsplan 

Het opmaken van een apart sportbeleidsplan heeft zeker een meerwaarde. Zo’n plan is een 

leidraad om zaken anders/beter te doen. Je krijgt op deze manier een overzicht van de werking 

van uw sportbeleid. Elk beleidsdomein heeft nood aan zo’n eigen plan. Vervolgens kan de 

burger ook zien wat je van plan bent op sportgebied.  

 

Impact verdwijnen opmaak sportbeleidsplan 

Het is moeilijk iets te zeggen over de toekomst. Ik ben er niet tegen maar ook niet voor. Wel heb 

ik schrik dat sport als een klein broertje van cultuur beschouwd gaat worden wanneer het 

‘slechts’ een hoofdstuk zal zijn in de strategische meerjarenplanning van de gemeente.  

 

Impact functie sportgekwalificeerde ambtenaar 

Wij hebben een sterke sportgekwalificeerde ambtenaar in de gemeente. En ik heb ook de indruk 

dat onze sportdienst goed draait. Met de komst van het decreet in 2007 werden er in ieder 

geval verschillende nieuwe initiatieven genomen, onder andere sportkampen. De 

sportgekwalificeerde ambtenaar zorgt voor een professioneel beleid wat op zijn beurt dan 

resulteert in een kwalitatief en uitgebreid sportaanbod.  

 

Toekomst van deze functie 

Ik geloof dat in de gemeente de functie zal blijven bestaan. Het bestond dan ook al voor het 

decreet van 2007. Mortsel is een sportieve gemeente die heel wat sporten aanbiedt. Een 

ambtenaar met kennis van zaken is hier zeker nodig. Ik denk wel dat men eventueel het kader 

rond die ambtenaar zal afslanken.  

 

Systeem subsidiëring op basis van hoofdstuk 1 decreet 2007 

Een sportieve gemeente zal voldoende kwaliteitsvolle criteria voorzien. Daar zal het Bloso dan 

ook niks op tegen hebben. Ik vind het wel spijtig dat het Bloso bepaalde subsidies geeft 

waardoor de eigen financiële inbreng van de gemeente vermindert.  
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Kwantiteit versus kwaliteit 

Na de installatie van de nieuwe legislatuur zal blijken welke criteria behouden zullen worden. De 

ene politicus is al sportiever dan de andere. De input van de sportraad zal in deze context 

misschien verminderen. Ik hoop uiteraard dat de huidige trend in streven naar kwaliteit 

behouden blijft.  

 

Impact impulssubsidie 

Er zijn verschillende verenigingen die moeite hebben gedaan om trainers te motiveren om 

cursussen te volgen met het oog op een betere begeleiding van de jeugd. Uiteraard gebeurde 

dit steeds in steeds in ruil voor subsidies. Het is spijtig dat niet iedereen het nut van een betere 

omkadering van de jeugdsport inziet. Er moet steeds iets van beloning tegenover staan. 

Vervolgens ondersteunt en stimuleert de sportraad wel dat clubs minder amateuristisch gaan 

werken door met gekwalificeerde personen te werken.  

 

Professionalisering 

Wanneer we het over professionalisering hebben, mogen we het niet enkel hebben over 

topsport. Men moet de mogelijkheid hebben om aan sport te doen zonder in competitie te 

spelen, er moet ruimte zijn voor het recreatieve. Vervolgens heb ik schrik dat vrijwilligers zullen 

afhaken. Vrijwilligers moeten wel de mogelijkheid krijgen te professionaliseren maar zonder een 

financiële compensatie. Al bij al moeten we toch steeds proberen een zo breed mogelijk publiek 

aan te spreken, en dit kan niet lukken met een te professionele werking. Ik voorzie een 

negatieve impact voor de kleinere clubs in dit verhaal. Uiteraard ben ik wel een voorstander van 

een semi-professionele werking van het bestuur.  

 

Samenwerking en fusies 

Een fusie is niet slecht wanneer dit groeit vanuit het veld. We mogen dat als overheid niet 

verplichten. Er is namelijk sprake van een mentaliteitsverschil tussen clubs. En het kan niet dat 

er geen kleine clubs meer bestaan. Daarom ben ik een voorstander van gezonde fusies tussen 

clubs met een gelijke mentaliteit en visie met het oog op een betere begeleiding en één 

infrastructuur. 

 

Andersgeorganiseerde sport 

Reeds voor het decreet van 2007 hadden we acties ondernomen om de andersgeorganiseerde 

sport te organiseren, bijvoorbeeld wandelingen, seniorensport buiten clubverband en 

jaarmarktloop, … . Met de komst van het decreet hebben we dit aanbod uitgebreid. Ook hier 

werken we steeds met geschoolde trainers. 

 

Verruiming naar beweegaanbod 

Het is belangrijk het clubgebeuren niet te negeren. Deze clubs focussen reeds op bewegen 

buiten wedstrijdverband, zonder klassementen, niet prestatiegericht. En als gemeente moet je 

dit ondersteunen. Clubs hebben namelijk de knowhow. Om andersgeorganiseerde sport aan te 

bieden, moet je dus steeds terugvallen op de clubs die dit mee organiseren, promoten.  
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Hierbij moet je geen nieuwe doelgroepen aan gaan spreken. Het beleid voor de huidige 

doelgroepen, onder andere jeugd, medioren, senioren, allochtonen, mensen met een beperking, 

… moet daarentegen verstrekt worden. 

 

Impact doelgroepenbeleid 

We geven  extra subsidies wanneer clubs openstaan voor die 4 doelgroepen. Zo krijgen 

bijvoorbeeld clubs waar kansarme jongeren minder lidgeld betalen meer punten in het 

subsidiesysteem. 

 

Autonoom bepalen doelgroepen, mits sociale correctie 

Ik vind dat we redelijk goed bezig met de 4 huidige verplichte doelgroepen. Hier zal in de 

toekomst dan ook waarschijnlijk mee verder gewerkt worden.  

 

Transversale samenwerkingen om doelgroepen te bereiken 

Er is reeds sprake van samenwerkingsverbanden, onder andere met het OCMW, een instelling 

voor geesteszieken, de zigeuners, Okra (gericht op senioren), …. . Uiteraard zijn er wel 

mogelijkheden tot groeien. Zo kunnen we de huidige samenwerkingsverbanden uitbreiden, we 

moeten niet echt nieuwe aangaan. Het gaat dan bijvoorbeeld om het ter beschikking stellen van 

de infrastructuur, een lage drempel te garanderen, … .  

 

Aantrekkelijk houden aanbod 

Dat is een moeilijke vraag. Mensen die al jaren sporten, stoppen niet zo maar. Belangrijk is wel 

een uitgebreid aanbod, voor iedereen moet er een sport zijn. Maar ook de nodige infrastructuur 

speelt een rol. Sporters aan het sporten houden is volgens mij niet echt een belangrijk 

aandachtspunt. Het is veel belangrijker om kinderen tot sporten aan te zetten. 

 

Mening outputcontrole – lokale autonomie 

Er is toch steeds nood aan een zeker controle. Het Bloso was op dat gebied niet slecht bezig. 

Daar is iedereen met sport bezig terwijl in gemeenten ook politiek een rol speelt. Gemeenten 

hebben nood aan een zekere stimulans om een welbepaald sportbeleid uit te bouwen. Je 

bereikt meer resultaten wanneer je bepaalde zaken verplicht. In Mortsel hebben we geen 

probleem met meer autonomie. Wel vrees ik dat kleinere gemeenten met deze autonomie niet 

kunnen omgaan. 

 

Impact nieuwe decreet 

Ik denk niet dat het nieuwe decreet veel zal veranderen binnen Mortsel. Veel punten zijn reeds 

in het beleid opgenomen. Wel heb ik schrik om professionalisering na te streven. Ik verwacht 

dat de clubs hier niet voor staan te springen. Sport draait namelijk rond vrijwilligers.  
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16 en 17 IZEGEM21 

 

A. Sportgekwalificeerde ambtenaar 

 34 jaar 

 10 jaar op de sportdienst in Izegem als sportfunctionaris – daarvoor 2 jaar als 

zwembadcoördinator in Zwevegem 

 In 2007 was het de eerste keer dat hij een beleidsplan opmaakte 

 

B. Schepen 

 52 jaar 

 7 jaar schepen – verleden van bestuurslid binnen een turnvereniging 

 Betrokken geweest bij de opmaak van het sportbeleidsplan en daarvoor ook reeds 

meerdere beleidsplannen mee opgemaakt, onder andere. jeugd 

 In ‘94 reeds op eigen initiatief een sportbeleidsplan opgemaakt, zonder dat dit verplicht 

was. 

 

Impact opmaak sportbeleidsplan 

A: het plan dwingt u na te denken waar je in de toekomst naar toe wilt. Het plan is ook een 

zekere stok achter de deur. De zaken die we in het plan opnemen, moeten in zeker mate ook 

gevolgd worden.  

 

B: ik sluit me hier bij aan. Het is belangrijk dat je kan terugkoppelen naar het beleidsplan. Het 

plan is ook gegroeid vanuit de sportdienst en de clubs. We mogen echter niet vergeten dat een 

beleidsplan een momentopname is en je moet eigenlijk voortdurend bijsturen. Maar ik heb 

begrepen dat in de toekomst al de sectorale plannen geïntegreerd zullen worden in de 

meerjarenplanning van de gemeente. Dat is goed want dat gebeurt nu al voor een stuk.  

 

Impact verdwijnen opmaak sportbeleidsplan 

A: de vraag die we ons moeten stellen is natuurlijk hoe die BBC gaat ingevuld worden. Gaat dat 

gekoppeld worden aan het beleidsplan? Ook al zijn er samenwerkingsverbanden, het plan zou 

moeten opgemaakt worden door elk zijn eigen dienst. BBC is een mooi verhaal maar de vrijheid 

van een dienst moet blijven. Ik kan me niet moeien met jeugd en verwacht ook niet dat iemand 

dat doet voor sport.  

 

B: inderdaad, laat ieder op zijn domein de zaken uitschrijven en dan brengen we gewoon alles 

samen. Dan bekijken we of er zaken overlappen zodat we samen zaken kunnen realiseren. Het 

gaat hier evolueren naar een vrijetijdssite, maar ieder moet toch zijn eigenheid behouden. Een 

belangrijk punt is ook dat alles eenvoudiger moet. Op den duur ben je meer bezig met de 

administratie dan effectief iets te doen. 

 

                                                 
21

 Dubbelinterview.  
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Impact functie sportgekwalificeerde ambtenaar + Toekomst van deze functie 

A: In Izegem waren we al met 2 sportgekwalificeerde ambtenaren. Ook al valt de verplichting 

weg, we blijven deze functie zeker behouden. Ik vrees echter dat dit in kleinere gemeenten waar 

er toen nog geen functionaris was, gaat verdwijnen.  

 

B: Wij waren al in orde avant la lettre. Ik vind het dan ook heel belangrijk dat je professionelen 

hebt die zich daar mee bezig houden.  

 

Systeem subsidiëring op basis van hoofdstuk 1 decreet 2007 

A: Ik vind dat de gemeente de autonomie moet hebben om te bepalen waar het geld naartoe 

gaat. Het Bloso kan dan de hoofdlijnen uittekenen, bijvoorbeeld in het focussen op jeugd. De 

gemeente kan heus wel op basis van ervaring bepalen wat ze dan als jeugdsport beschouwt. 

 

B: ik denk dat het Bloso een beetje minder regels moet opleggen.  

 

A: wij hebben toen ons subsidiëringssysteem niet echt moeten aanpassen. Maar we hebben wel 

een sportbeleidsplan moeten schrijven waar we een jaar aan gewerkt hebben, we hebben 2 

nieuwe subsidiereglementen moeten schrijven. Dat zijn allemaal zaken die verplicht waren maar 

er is daardoor niets veranderd hier in Izegem. 

 

B: Vervolgens hebben we ook een aantal zaken die enkel hier in de streek bekend zijn, 

bijvoorbeeld het vinken zetten, en waar het Bloso geen rekening mee houdt. Hier leeft dat dus 

enorm hé. We moeten die mensen dus ondersteunen.  

 

Kwantiteit versus kwaliteit 

A: Ik denk niet dat wij terug gaan grijpen naar kwaliteit. Niemand zit te wachten op het 

herschrijven van de reglementen en het introduceren van nieuwe systemen. We werken met 

kwaliteit en belonen clubs die werken met gediplomeerde trainers. Het loopt goed. 

 

B: En sommige zaken moeten ook tijd hebben om te groeien. Je stuurt uw verenigingen in een 

bepaalde richting en je kunt die na 5 jaar niet weer een andere richting uit sturen. Zo werkt het 

niet. Die mensen hebben tijd nodig om hun werking aan te passen aan onze normen. 

 

Behouden criteria 

A en B: ik denk dat de impuls naar jeugd toe en de kwaliteit van de trainers heel belangrijk is.  

 

Impact impulssubsidie 

A: ik vind het jammer dat de huidige impulssubsidie wegvalt. En dat wij nu weer een nieuw 

reglement moeten schrijven. Vervolgens vind ik professionalisering een verkeerde term. Men 

denkt dan automatisch aan topsport.  
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Coördinerende functies  

B: ik begrijp niet waarom men dat stimuleert. Laat de mensen toch in hun eigenheid. Wie wil er 

nu 1 secretaris voor de atletiek. Er is geen enkele vereniging die de stap gaat zetten. Ik vrees dan 

ook een clash tussen de vrijwilliger en de professionele. Je kunt dat wel spontaan laten groeien 

maar zeker niet opleggen of stimuleren.  

 

A: Hier zit geen enkele club op te wachten. Maar ik vermoed dat dit een antwoord is van het 

Bloso op het probleem van het trainersstatuut. Daar zouden ze beter eens iets voor doen. Nu 

moeten clubs met vrijwilligerscontracten werken waardoor trainers op een foutieve manier 

betaald worden. Zo niet, dan moeten die mensen belastingen betalen en vind je zeker geen 

mensen meer. Dus wat doen de clubs, die ‘foefelen’.  

 

B: ik heb een mooi voorbeeld gehoord hoe je dat kan oplossen. Als je vrijwillig bij de brandweer 

bent, krijg je een vergoeding die niet bij uw inkomen wordt opgeteld. Ook moet je daar amper 

sociale lasten op betalen. Daar zou het Bloso eens werk van moeten maken.  

 

Samenwerking en fusies 

B: Vroeger had je 2 turnverenigingen in Izegem, een katholieke en een socialistische. Op een 

bepaald moment zijn de clubs gefusioneerd. Dat is jaren goed gegaan maar dat heeft ook jaren 

in een dipje gezeten omdat de oude tendensen nog naar boven kwamen. Nu zijn we op het 

moment dat alle ballast uit het verleden is verdwenen.  

Op een gegeven moment hebben we de voetbalploegen verplicht laten fusioneren. Dat is zelfs 

niet door de gemeenteraad gekomen. Waarom? Iedereen voelt zich verbonden met een 

bepaalde club uit een deelgemeente. Fusies moeten groeien vanuit de verenigingen, je kunt dit 

niet opleggen.  

 

Impact doelgroepenbeleid 

A: Naar senioren toe hebben we nu echt wel een heel ruim aanbod terwijl we vroeger enkel 

seniorengym hadden. Dan spelen we ook met het idee om naar buurtsport toe een hele werking 

uit te bouwen. We hebben dat reeds geprobeerd in samenwerking met de Jeugddienst maar dat 

was niet echt een succes. Dus hier zijn zeker nog mogelijkheden.  

Naar kansarmen toe zijn er een aantal plannen voor de toekomst. Momenteel hebben we wel al 

de vrijetijdspas in het kader van het participatiedecreet.  

 

B: We zien dat veel mensen via die pas lid zijn van een vereniging.  

 

A: Inderdaad, bijna 60% van de pas wordt gebruikt voor sport. Het heeft zeker zijn nut.  

 

B: sport voor mensen met een handicap, verschillende clubs voorzien wel in een G-aanbod.  

 

B: de allochtonen zijn hier niet echt een doelgroep. De allochtonen die hier wonen, vinden hun 

weg naar de verenigingen. 
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Autonoom bepalen doelgroepen, mits sociale correctie 

A: ik vind het verkeerd om rond bepaalde doelgroepen te werken omdat je mensen dan in 

vakjes gaat plaatsen, terwijl kansarmen of allochtonen hier net vanaf willen. Ik denk dat we 

misschien de vrijetijdspas grondig moeten evalueren en in de toekomst met een verbeterde 

versie verder kunnen.  

Wij blijven zeker rond senioren werken en rond gezondheid.  

 

Transversale samenwerkingen om doelgroepen te bereiken 

A: We werken nu al samen rond de vrijetijdspas met het OCMW. Dan werken we ook samen 

met dienstencentra naar senioren toe. Daar zitten wij geregeld mee samen en organiseren we 

verschillende activiteiten. Vervolgens wordt er ook samengewerkt met een 

voedselverdeelcentrum bijvoorbeeld rond de dag van de West-Vlaamse jeugd. En zo zijn er nog 

andere samenwerkingsverbanden die momenteel lopen.  

 

A: ik denk dat de communicatie tussen de diensten belangrijk is en de structuur die er gaat 

komen met de nieuwe BBC. Er kunnen dan samenwerkingsverbanden gesmeed worden die voor 

iedereen win-win is. Je kan dit zeker niet opleggen van bovenaf.  Daar zullen we de volgende 

legislatuur aandacht aan moeten besteden.  

 

B: ik vind het ook belangrijk dat die samenwerkingen spontaan en van onderuit groeien.  

 

Andersgeorganiseerde sport 

A: binnen de andersgeorganiseerde sport hebben we vooral gewerkt rond senioren.  

 

Verruiming naar beweegaanbod 

A: we gebruiken nu reeds de term bewegen in plaats van sporten. Met RSO zijn we al jaren bezig 

om senioren een leuke sportdag te bezorgen waar ze in de namiddag gezellig samen een 

kasteelbiertje kunnen drinken. Vroeger was het Bloso hier tegen en nu promoten ze het zelf.  

Naast het bewegen, kaarten we ook het luik ‘gezondheid’ aan. Die koppeling bewegen en 

gezondheid is toch wel heel belangrijk.  

 

Aantrekkelijk houden aanbod 

A: Accommodatie!  

 

B: een uitgebreid aanbod. Je gaat altijd een zeker drop-out hebben. Je kan dit misschien 

tegengaan met een aantal activiteiten, bijvoorbeeld inspelen op hypes. Bijvoorbeeld het succes 

van fitnesscentra, start to … . Mensen stoppen misschien met de ene sport maar gaan dan 

gewoon een nieuwe sport zoeken.  

 

A: we gaan nu ook samen met Stichting Vlaamse Scholensport, sport na school opstarten met 

het oog op het vermijden van de drop-out. Met een pas kan je dan verschillende sporten 
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beoefenen wanneer je wil. Jongeren hebben graag die vrijheid om te kiezen. Wie nu nog niet 

sport, wil gewoon niet sporten.  

Mening outputcontrole – lokale autonomie 

A: autonomie is normaal geen controle en hier wordt gewoon de controle verschoven van input 

naar output. Er blijft nog steeds controle. We willen liever sturing via hoofdlijnen in plaats van 

die rapportering. Daar zitten we niet op te wachten.  

 

B: ik heb er niks op tegen dat het Bloso een aantal stimulansen geeft naar de gemeenten toe 

maar uiteindelijk moet de gemeente zelf nog het beleid uitvoeren. En we hebben daar geen 

sturing van het Bloso bij nodig. Ze stellen dat ook vast als ze hier komen. Wij hebben een goede 

sportdienst en een sportieve mentaliteit bij de gemeente. Ik kan mij voorstellen dat dit niet in 

elke gemeente is. 

 

A: Maar je kunt dat ook niet opleggen. Je kunt gemeentebesturen niet veranderen gewoon door 

een aantal regels op te leggen. Ik begrijp wel dat er enige controle moet zijn op het geld dat men 

verdeelt onder de gemeenten.  

 

B: elke gemeente is anders en je kunt dus niet algemene regels opleggen, bijvoorbeeld dat er 

aandacht moet zijn voor allochtonen. Laat gemeenten vrij in het bepalen van hun beleid. 

 

Impact nieuwe decreet 

A en B: ik hoop dat er niet veel gaat veranderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 150 

18. IZEGEM 

 

Gegevens respondent: 

 54 jaar 

 Bestuurslid van een handbalclub – recreatief sporter 

 2 jaar voorzitter sportraad 

 Goede samenwerking met de sportdienst en de schepen 

 Meegewerkt aan het opmaken van het sportbeleidsplan als ondervoorzitter van de 

sportraad 

 

Impact opmaak sportbeleidsplan 

Het opmaken van het sportbeleidsplan heeft heel wat tijd gevraagd. We hebben dat dan ook 

goed willen doen. Momenteel is er reeds zo’n 70 à 75% gerealiseerd van het beleidsplan. Het 

plan bevat veel inbreng van de sportraad en de verenigingen.  

 

Impact verdwijnen opmaak sportbeleidsplan 

Ik stel me vragen bij het budget dat er in de toekomst voor sport voorzien zal worden. Zonder 

geld kun je geen deftig sportbeleid voeren. Vervolgens ijver ik voor het belang van 

samenwerking met de schepen en de sportraad. Dat is echt heel belangrijk.  

 

Impact functie sportgekwalificeerde ambtenaar 

Ik vind het verkeerd dat men deze verplichte aanstelling gaat afschaffen. Je moet iemand 

hebben met een deftige opleiding en een zekere band met de sportsector.  

 

Toekomst van deze functie 

Ik denk dat hier de functie zeker behouden zal blijven.  

 

Systeem subsidiëring op basis van hoofdstuk 1 decreet 2007 

In Izegem hebben we een aparte subsidiëring voor minder bekende sporten zoals onder andere 

het vinken zetten. Ik vind dat het Bloso ons meer vrijheid moet geven om te kunnen beslissen 

waar het geld naartoe gaat.  

 

Kwantiteit versus kwaliteit 

Momenteel zetten we enorm in op de kwaliteit van trainers en initiators. Ons subsidiereglement 

is daar volledig rond opgebouwd. En hier zal ook in de toekomst nog verder op gewerkt worden. 

We zullen altijd naar de kwaliteit van de begeleiding blijven kijken en niet naar de kwantiteit. 

Dat is ook heel belangrijk voor een club. Als je als club over de nodige gekwalificeerde mensen 

beschikt, dan kan je evolueren. Zeker in de jeugdsport is het toch belangrijk dat je met opgeleid 

personeel werkt.  
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Impact impulssubsidie 

Ik denk dat die impuls zeker een effect heeft gehad. Ik zie dat de grotere clubs allemaal met een 

goede jeugdwerking zitten en voortdurend op zoek zijn naar nieuwe jeugdcoördinatoren. De 

jeugd is de toekomst van de clubs en we zien dat toch een groot deel van de subsidies hier 

naartoe gaat.  

 

Professionalisering  

Professionalisering van clubs vergt geld. Het aantrekken van trainers is niet goedkoop. Ik vrees 

dat kleinere clubs hier benadeeld zijn omdat ze gewoon het geld niet hebben.  

 

Coördinerende functies/Samenwerking en fusies 

Ik ben geen voorstander van die overkoepelende functies. Samenwerking tussen clubs gaat dan 

wel. Zo werken er al een aantal clubs samen rond de jeugd. Maar het bestuur moet gescheiden 

blijven. Elke club heeft namelijk zijn eigenheid. En dat gaat niet samen.  

 

Andersgeorganiseerde sport 

Hier in Izegem zitten we met veel clubs die niet onder de traditionele sporten vallen, onder 

andere de volkssporten, hengelen, pétanque, … . Dat is allemaal goed uitgebouwd. 

 

Verruiming naar beweegaanbod 

We zijn er eigenlijk reeds in geslaagd om iedereen te laten bewegen. We hebben verschillende 

recreatieve verenigingen met een link naar een club. Wandelen, fietsen, zwemmen, … de 

gewone mens kan hier zeker zijn ‘goesting’ vinden.  

 

Aantrekkelijk houden aanbod 

We moeten eerst en vooral ervoor zorgen dat iedereen die een opleiding wil volgen, dit ook kan. 

We moeten clubs zoveel mogelijk opleidingen aanbieden en hen stimuleren om gediplomeerde 

trainers in te zetten. Als je als sporter dan goed begeleid wordt, haak je minder snel af. Dit alles 

hangt af van een goed uitgewerkt subsidieplan. 

 

Impact doelgroepenbeleid 

Senioren: We hadden al een goede seniorenwerking maar dat is nog enorm gegroeid. Nu is er 

ook een personeelslid dat ¼ van haar tijd besteedt aan seniorenwerking.  

Mensen met ene beperking: bepaalde clubs hebben een aanbod G-sport, onder andere. een 

tennisclub, een loopvereniging, mini-voetbal, … . We hebben ook een wekelijks uurtje 

zwemmen. Hier is dus ook een verruiming van het aanbod  

Allochtonen en kansarmen: we proberen daar op in te spelen met de vrijetijdspas. Clubs zijn 

verplicht hier op aan te sluiten om subsidies te kunnen krijgen.  

 

Autonoom bepalen doelgroepen, mits sociale correctie 

Ik denk dat we hier in Izegem geen nieuwe doelgroepen gaan aanspreken. We bereiken al bijna 

iedereen. We blijven wel verder werken met de huidige doelgroepen. 
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Mening outputcontrole – lokale autonomie 

Ik vind het goed dat we meer autonomie krijgen. Uiteraard moet je dan als gemeente intern een 

goede werking hebben en op de sportdienst over gekwalificeerd personeel beschikken om op 

een positieve manier met die autonomie om te springen. Vervolgens moet je ook een betrokken 

schepen van sport hebben om samen met de sportdienst en sportraad tot goed beleid te 

komen.  

 

Impact nieuwe decreet 

Ik denk dat er veel zal veranderen. Natuurlijk moet je iedere legislatuur uw werking niet 

veranderen maar ik zal blij zijn als de administratieve last van het sportbeleidsplan wegvalt. 

Uiteraard blijven we steeds een toekomstvisie ontwikkelen, zonder dat er zo’n beleidsplan 

wordt opgemaakt. 
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19. HEUSDEN-ZOLDER 

 

Gegevens respondent: 

 39 jaar 

 9 jaar schepen sport, recreatief sporter 

 Positieve ervaring met de administratie, vlotte samenwerking met de sportdienst 

 Betrokken geweest bij opmaak sportbeleidsplan 

 

Impact opmaak sportbeleidsplan 

Het sportbeleidsplan is een werkinstrument om een bepaalde richting uit te gaan met de 

sportdienst. Het plan is een leidraad.  

 

Impact verdwijnen opmaak sportbeleidsplan 

Ik voorspel geen negatief effect wanneer het opmaken van een sportbeleidsplan niet langer 

verplicht is. In deze context is het wel belangrijk dat je een goede schepen van sport hebt binnen 

het algemeen beleid om hierover te waken.  

 

Impact functie sportgekwalificeerde ambtenaar 

Wij hebben altijd al een sportgekwalificeerde ambtenaar gehad. Ik heb niet echt zicht op de 

effecten van de verplichte aanstelling hiervan.  

 

Toekomst van deze functie 

Zeker behouden van de functie.  

 

Systeem subsidiëring op basis van hoofdstuk 1 decreet 2007 

Wij hebben een goede wisselwerking met het Bloso. Ik vind het dan ook belangrijk dat zij 

controle hebben op de kwaliteitscriteria.  

 

Kwantiteit versus kwaliteit 

In de gemeente Heusden-Zolder zal sterk de nadruk op kwaliteit blijven liggen met een behoud 

van de huidige criteria. Maar ik vrees dat men in andere gemeenten misschien terug meer op 

basis van kwantiteit gaat subsidiëren.  

 

Impact impulssubsidie 

De impulssubsidie heeft een positief effect op de jeugdwerking. We hebben nu meer 

gediplomeerde trainers.  

 

Professionalisering 

Het is belangrijk dat men streeft naar professionalisering. Daarom wordt er ook zo veel ingezet 

op het belang van gediplomeerde trainers. 
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Samenwerking en fusies 

Zoiets kan je niet verplichten, elke sport heeft zijn eigenheid. Als de noodzaak zich voordoet om 

te gaan samenwerken/fusioneren, dan zal de club dat op eigen initiatief doen. 

 

Andersgeorganiseerde sport 

We hebben toen de AGS niet uitgebreid, er was reeds een groot aanbod. Zo hadden we onder 

andere een fietsenparcours, fit-o-meter, Finse piste, … .  

 

Verruiming naar beweegaanbod 

Als we gaan voorzien in een beweegaanbod, zie ik vooral een uitbreiding naar senioren toe. Dit 

kunnen we bereiken via de sportpromotie. We gaan dus geen nieuwe doelgroepen aanspreken 

maar eerder mensen die reeds actief zijn verder bereiken. 

 

Aantrekkelijk houden aanbod 

Om het aanbod aantrekkelijk te houden moeten we verder investeren in sportpromotie. 

Vervolgens moeten ook alle faciliteiten in orde zijn.  

 

Impact doelgroepenbeleid 

We hebben toen ons aanbod niet aangepast, de 4 doelgroepen werden reeds bediend. Zo 

weren lopende projecten gewoon verder gezet. Ik vond het wel positief dat deze 4 doelgroepen 

voor ons werden geïdentificeerd zodat gemeenten die hier niet actief waren hier werk van 

konden maken.  

 

Autonoom bepalen doelgroepen, mits sociale correctie 

Ik voorzie geen nieuwe doelgroepen, we hebben momenteel reeds een groot draagvlak. Ik heb 

geen idee welke mensen we nog meer kunnen bereiken.  

 

Transversale samenwerkingen om doelgroepen te bereiken 

We werken reeds samen met het OCMW voor kansarmen, met de dienst welzijn rond 

allochtonen en met de clubs rond personen met een beperking. 

Ik denk niet dat er nieuwe samenwerkingsverbanden zullen ontstaan. We zullen al blij mogen 

zijn als de huidige samenwerkingsverbanden goed blijven draaien.  

 

Mening outputcontrole – lokale autonomie 

Planlast verminderen is altijd goed. Als je vervolgens over een goed uitgebouwde sportdienst 

beschikt, kun je als gemeente de autonomie steeds goed gebruiken.  

 

Impact nieuwe decreet 

Ik denk niet dat er veel zal veranderen. Volgens mij komen veel zaken van het huidige decreet 

terug in het nieuwe, alleen anders verwoord.  
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20. HEUSDEN-ZOLDER 

 

Gegevens respondent: 

 31 jaar 

 1 jaar LO leerkracht - Sportfunctionaris sinds 2006- diensthoofd sport sinds 2007 

 Enkel ervaring met het opmaken van het sportbeleidsplan 

 Heeft in beperkte mate meegewerkt aan het algemeen plan van de gemeente  

 

Impact opmaak sportbeleidsplan 

Het opmaken van het sportbeleidsplan had als voordeel dat de gebruikers meer werden 

betrokken, onder andere. de burger, sportraad en sportclubs. Vervolgens fungeert het plan als 

een goede leidraad tijdens de legislatuur om anderen en uzelf te wijzen op de zaken die je ging 

realiseren.  

 

Impact verdwijnen opmaak sportbeleidsplan 

Voor de gemeente gaat er niet veel veranderen. In Heusden-Zolder is sport belangrijk en wordt 

er hiervoor ook een zeker budget voorzien. We hebben een duidelijke visie waar we naar toe 

willen. In een kleinere gemeente ben ik bang dat sport misschien minder sterk aan bod zal 

komen in de strategische meerjarenplanning van de gemeente, maar dat zal in Heusden-Zolder 

dus zeker niet het geval zijn. 

 

Impact functie sportgekwalificeerde ambtenaar 

Het aanstellen van een sportgekwalificeerde ambtenaar is heel belangrijk. Alles wordt meer 

gespecialiseerd dus is het maar logisch dat er zo iemand voor sport wordt aangesteld. We 

leggen zelf de nadruk op het belang van gediplomeerde trainers, het is dan maar logisch dat we 

ook zelf over de nodige kwalificaties beschikken.  

 

Toekomst van deze functie 

De sportgekwalificeerde ambtenaar vindt het heel jammer dat deze verplichting verdwijnt. In 

Heusden-Zolder is deze functie momenteel voorzien in het behoeftenplan (dit is nog maar pas 

vastgelegd) maar het zou best kunnen dat dit in de toekomst verandert. Meer en meer worden 

er functies gecombineerd, bijvoorbeeld sport en cultuur.  

 

Systeem subsidiëring op basis van hoofdstuk 1 decreet 2007 

Ik heb geen problemen met een controle op input. Momenteel bevat ons subsidiereglement 

voor 80% aan kwaliteitscriteria. Het is begrijpelijk dat het Bloso een zicht wil hebben op wat 

gemeenten als kwaliteit beschouwen. Het is echter belangrijk dat het om een wisselwerking 

gaat tussen de gemeente en het Bloso en niet het opleggen van bepaalde criteria door het 

agentschap. Er zal altijd controle zijn van een overheid. Het is aan het Bloso om niet te ver te 

gaan in hun interpretatie. Gemeenten moeten namelijk kunnen bepalen wat kwaliteit is.  
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Mening autonome keuze kwaliteitscriteria 

Elke gemeente is en werkt anders. Het is dan ook maar logisch dat een gemeente zelf beschrijft 

hoe zij te werk gaat en niet Brussel.  

 

Kwantiteit versus kwaliteit 

Ons reglement wordt jaarlijks aangepast naar aanleiding van opmerkingen van de sportraad. 

Hier wordt wel steeds de 80%-20%22 maatstaf gehanteerd. Onze gemeente heeft de keuze 

gemaakt om rond kwaliteit te werken. Dat gaat niet veranderen omdat het decreet dit niet meer 

verplicht.  

 

Te behouden criteria 

De belangrijkste kwaliteitscriteria momenteel zijn de omkadering van de jeugd (het schrijven 

van een jeugdplan, aantal gekwalificeerde trainers, het hebben van een jeugdcoördinator, … ) en 

de communicatie van clubs naar hun leden toe (onder andere een toegankelijke website).   

 

Impact impulssubsidie 

Als gevolg van de impulssubsidie merken we een stijging in het aantal trainers en 

jeugdsportcoördinatoren. Deze cijfers zijn wel niet altijd volledig. De gemeente heeft er bewust 

voor gekozen om niet met opleidingscheques te werken. Zo wordt het geld namelijk verdeeld op 

basis van het aantal uren dat er gediplomeerde trainers worden ingezet. Dit heeft als gevolg dat 

het geld rechtstreeks naar de clubs gaat en niet naar een trainer die misschien binnen 2 jaar 

weggaat. 

 

Professionalisering 

De sportgekwalificeerde ambtenaar gelooft dat gemeenten enkel professionalisering zullen 

nastreven wanneer er extra middelen tegenover staan. ‘We werken nog steeds met heel wat 

vrijwilligers in Vlaanderen en dat is belangrijker dan al die professionele managers die een club 

komen leiden.  

 

Coördinerende functies 

Het succes van coördinerende functies hangt af van de clubs die je hebt in de gemeente. Zo 

willen in Heusden-Zolder de voetbalclubs niet samenwerken. Het is moeilijk als gemeente om je 

te gaan mengen in de interne keuken van een club.  

 

Samenwerking en fusies 

We zijn al jaren bezig om sommige clubs te laten fusioneren. Dit ligt heel gevoelig, nochtans is 

het puur rationeel gezien in vele gevallen de beste keuze. Maar als het bestuur van een club niet 

mee wil in het verhaal dan lukt zoiets niet, ongeacht de middelen die daar tegenover staan.  

 

 

                                                 
22

 80% kwaliteitscriteria en 20% kwantiteit 
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Andersgeorganiseerde sport 

Sinds het decreet van 2007 is er weinig veranderd aan ons aanbod van andersgeorganiseerde 

sport. Slechts een klein deel van het budget voor sportpromotie wordt ingezet voor de 

andersgeorganiseerde sport. Er was namelijk al een enorm aanbod aan andersgeorganiseerde 

sporten; sportkampen, lessen overdag, activiteiten met scholen, activiteiten met clubs, … . Alles 

wat je maar kan bedenken op gebied van sportpromotie.  

 

Verruiming naar beweegaanbod 

Momenteel zijn de projecten rond bewegen ondergebracht bij het OCMW en welzijn. Wij als 

sportdienst proberen de mensen aan het bewegen te krijgen via een sport en dit steeds te 

linken aan een club. Ons aanbod is zo ruim dat we daar voorlopig niet op gaan instappen.  

 

Nieuwe doelgroepen bij het beweegaanbod? 

Met het huidige aanbod aan lessenreeksen en G-sport bereiken we echt al heel veel mensen. Zo 

hebben we bijvoorbeeld zelfs fitnesstoestellen geplaatst op vraag van een aantal Turkse 

vrouwen. De mensen die nu niet sporten, willen misschien ook niet sporten.  

 

Impact doelgroepenbeleid 

In Heusden-Zolder was er reeds een aanbod voor deze 4 doelgroepen. De sportdienst bestaat 

dan ook al 30 jaar.  

Vb. boksproject voor allochtone jongeren 

Vb. sociaal tarief voor kansarmen 

 

Autonoom bepalen doelgroepen, mits sociale correctie 

We hebben aan onze clubs gevraagd een sociaal tarief toe te passen voor hun leden, dit zullen 

we wel behouden. In de toekomst willen we ook nog samen met het OCMW werken rond een 

sportcheque. De kansarmen en allochtonen blijven dus zeker een doelgroep.  

Een doelgroep die we waarschijnlijk laten vallen, zijn de senioren. Er is al zo’n groot aanbod dat 

onze activiteiten dikwijls overlappen met het aanbod van de seniorenwerkingen.. 

Verder ziet de sportgekwalificeerde ambtenaar geen nieuwe doelgroepen ontstaan. Er worden 

volgens hem al zo veel mensen bereikt.  

 

Transversale samenwerkingen om doelgroepen te bereiken 

Momenteel werkt de sportdienst reeds samen met de jeugddienst, wijkwerkers, de afdeling 

welzijn, het OCMW, jeugd, kinderopvang … . Men probeert zo veel mogelijk combinaties te 

zoeken om zo dicht mogelijk bij onze doelgroep te komen.  

 

De huidige samenwerkingsverbanden zijn volgens de sportgekwalificeerde ambtenaar ruim 

genoeg. Hij heeft geen zicht op nieuwe samenwerkingen in de toekomst.  
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Mening outputcontrole – lokale autonomie 

Wanneer de overheid gaat controleren op basis van resultaten is het heel belangrijk dat het gaat 

om indicatoren waar je een gemeente zich in kan vinden. Het lijkt me logisch dat de Vlaamse 

overheid  wil meten waar het geld naartoe gaat. Maar het mag niet om een verdoken vrijheid 

gaan. Er moet eerder een suggestie van indicatoren zijn, iedereen werkt toch op dezelfde zaken, 

dan het streng controleren op die indicatoren.  

 

Impact nieuwe decreet 

Ik denk niet dat er veel gaat veranderen. Het budget dat we van het Bloso krijgen is nog altijd 

kleiner dan ons eigen budget voor sport. Maar voor de kleinere gemeenten zal het wel een 

probleem zijn dat er gesnoeid zal worden in de sportgekwalificeerde ambtenaar en de middelen 

van sportpromotie. 
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21. HEUSDEN-ZOLDER 

 

Gegevens respondent: 

 48 jaar 

 30 jaar actief in badmintonclub 

 6 jaar voorzitter sportraad 

 Goede samenwerking met sportdienst en schepen 

 Betrokken bij opmaak sportbeleidsplan 

 

Impact opmaak sportbeleidsplan 

Belangrijk bij de opmaak van het plan was de input van de sportraad en de clubs. Het opmaken 

van een apart beleidsplan gaf het sportveld de kans om het beleid mee vorm te geven.  

 

Impact verdwijnen opmaak sportbeleidsplan 

Ik vind het jammer dat dit sectorale plan gaat verdwijnen. Ik stel voor om evengoed nog een 

sportbeleidsplan op te maken zodat de clubs en de sportraad hun stempel kunnen blijven 

drukken op het sportbeleid. Niettegenstaande dat het veel werk was om dat plan op te maken.  

In de toekomst, zal het belangrijk zijn om een schepen van sport te hebben met enige macht 

(schepen van sport is in Heusden-Zolder de 1e schepen) en interesse voor sport, dit is niet altijd 

het geval.  

 

Impact functie sportgekwalificeerde ambtenaar 

Heusden-Zolder heeft altijd al een sportgekwalificeerde ambtenaar gehad. Bijgevolg heb ik niet 

echt zicht op de effecten van deze aanstelling.  

 

Toekomst van deze functie 

Ik vind het jammer dat de aanstelling van de sportgekwalificeerde ambtenaar niet langer 

verplicht zal zijn. Men gaat precies terug naar af. Ik geloof dat de kleinere gemeenten met een 

kleine sportdienst deze functie niet zullen behouden. Sport zal dan eerder samen met vrijetijd 

worden behandeld.  

 

Systeem subsidiëring op basis van hoofdstuk 1 decreet 2007 

Ik voorzie geen problemen in een controle op input. Het is belangrijk dat het Bloso zicht heeft op 

de kwaliteitscriteria.  

 

Kwantiteit versus kwaliteit 

Ik vrees dat men in de kleinere gemeenten meer zal gaan subsidiëren op basis van kwantiteit. In 

Heusden-Zolder is men er echter van overtuigd dat de clubs die de meeste tijd en geld in hun 

werking steken ook het meeste terug krijgen. Er wordt sterk de nadruk gelegd op de kwaliteit. Ik 

voorzie momenteel geen aanpassingen aan de huidige criteria in de nabije toekomst.  
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Te behouden criteria 

Het belangrijkste criterium is het belonen van clubs op basis van hun jeugdwerking en/of de 

gehandicaptenwerking.  

 

Impact impulssubsidie 

De impulssubsidie heeft als effect dat er enerzijds veel nieuwe trainers zijn bijgekomen en 

anderzijds meer opgeleide trainers. Vervolgens produceren clubs ook meer kampioenen onder 

de jongeren dan vroeger.  

 

Professionalisering 

Professionaliseren kan positief zijn maar dit mag zeker niet het streven naar topsport 

betekenen. 

 

Coördinerende functies 

Het oprichten van coördinerende functies over verschillende clubs heen zal moeilijk gaan als 

gevolg van een tekort aan personeel. Clubs vinden nu al moeilijk personeel, laat staan dat je 

iemand moet vinden die bijvoorbeeld de boekhouding van 3 clubs op zich neemt.  

Het oprichten van een coördinerende functie binnen 1 club kan leiden tot een efficiëntere 

werking van de club maar dan moet het op initiatief van de club zelf zijn.  

 

Samenwerking en fusies 

Voetbalclubs staan positief tegenover samenwerken en fusioneren, andere clubs minder. Fusies 

uit het verleden zijn namelijk niet altijd goed afgelopen. Zo is een club volledig overgenomen 

door een andere. Er blijft niks meer over van die ene club. Vervolgens verschillen de visies van 

clubs binnen eenzelfde sporttak zodanig dat fusioneren geen optie is. Als we als gemeente extra 

infrastructuur kunnen aanbieden in ruil voor fusioneren, dan kunnen we dit wel aanmoedigen. 

 

Andersgeorganiseerde sport 

Voor de komst van het decreet was er reeds een groot aanbod, onder andere een Finse piste, 

buurtsport, … . Het bereiken van mensen die buiten clubverband aan sport willen doen, is wel 

heel moeilijk. We proberen hen via de klassieke communicatiekanalen (onder andere. 

infoborden, folders, … ) te bereiken.  

 

Verruiming naar beweegaanbod 

Het voorzien in een beweegaanbod is allemaal goed en wel, maar dit zet mensen niet 

noodzakelijk aan tot meer bewegen. Men zou bij wijze van spreken zelfs de auto nemen om 

naar de bakker te gaan. Via scholen proberen we momenteel wel om kinderen aan te sporen 

meer met de fiets naar school te komen. 
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Aantrekkelijk houden aanbod 

Om een drop-out te vermijden, moeten we voorzien in een uitgebreid aanbod waar mensen op 

alle momenten van de dag terecht kunnen. Iedereen moet ook in zijn eigen dorp kunnen 

sporten. Mensen hier in de gemeente zijn het gewoon dat ze zich niet ver moeten verplaatsen.  

 

Impact doelgroepenbeleid 

Mensen met beperking: binnen de gemeente zijn er 3 clubs die een gehandicaptenwerking 

hebben.  

Senioren: er is een organisatie die verschillende activiteiten voor senioren organiseert 

Allochtonen: een organisatie in de gemeente voor allochtonen die zich onder meer inzet om 

deze doelgroep tot sporten aan te zetten. We zien dat dit niet echt succesvol is.  

Kansarmen: via het OCMW kunnen kansarmen goedkoper toetreden tot een club 

 

Autonoom bepalen doelgroepen, mits sociale correctie 

Ik kan momenteel niet voorspellen of er nieuwe doelgroepen zullen ontstaan.  

 

Transversale samenwerkingen om doelgroepen te bereiken 

Momenteel wordt er vooral met het OCMW samengewerkt om mensen te bereiken. Ook via de 

buurtwerking heeft men een aantal allochtone jongeren aan het voetballen gekregen. 

Voetballen is in de gemeente dan ook de meest populaire sport onder deze doelgroep.  

In het verleden was er ook een project rond boksen en allochtone jongeren (‘opboksen’).  

 

Mening outputcontrole – lokale autonomie 

Ik zie geen graten in een controle op resultaten, zolang er nog maar controle is.  

 

Impact nieuwe decreet 

Ik vermoed dat er in Heusden-Zolder niet veel zal veranderen. Ik voorzie eerder een impact van 

het decreet in kleinere gemeenten. Zo denk ik dat de sportgekwalificeerde ambtenaar er eerder 

zal verdwijnen.  
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22. GEEL 

 

Gegevens respondent: 

 44 jaar 

 5 jaar schepen van sport – recreatief sportster 

 6 jaar gemeenteraadslid 

 Was 1e keer betrokken bij opmaak plan 

 

Impact opmaak sportbeleidsplan 

Voor het sportbeleidsplan kreeg de stad meer subsidies. Wij gingen er als stad dus op achteruit. 

Het opmaken van het plan was een enorme last zonder dat het de stad iets extra opbracht.  

 

Impact verdwijnen opmaak sportbeleidsplan 

Hier is het sportbeleidsplan al volledig geïntegreerd in het gemeentelijk beleidsplan. Ik merk 

geen verschil op met vroeger. En al zeker niet minder aandacht voor de sportsector 

 

Impact functie sportgekwalificeerde ambtenaar 

We hadden reeds 3 gesubsidieerde sportgekwalificeerde ambtenaren. Ik heb geen idee van de 

meerwaarde van het aanstellen van een sportgekwalificeerde ambtenaar. Onze sportdienst telt 

ongeveer 50 mensen, waar ook mensen met niet-sportgerelateerde kennis aanwezig is, onder 

andere financiële kennis. Het is op de sportdienst bijna niet meer nodig om zoveel van het 

sportbeleid te weten. Daarom is het volgens mij niet nodig om een sportgekwalificeerde 

ambtenaar te hebben die de dienst leidt. 

 

Toekomst van deze functie 

Zeker behouden 

 

Systeem subsidiëring op basis van hoofdstuk 1 decreet 2007 

We hebben een aantal problemen met die controle. Zo willen we meer eigen vrijheid om de 

subsidies te verdelen, vb. meer geld naar clubs geleid door vrijwilligers in plaats van naar clubs 

met getrainde professionals.  

 

Kwantiteit versus kwaliteit 

Het moet mogelijk zijn om ervaring gelijk te stellen aan een diploma. Bijvoorbeeld papa’s die 

voetbaltraining geven en zelf ooit als duiveltje zijn begonnen.  

 

Impact impulssubsidie 

De impulssubsidie heeft zeker een impact gehad. Via pro 2 (dubbelpas) werden er cursussen 

aangeboden waar heel wat clubs op hebben ingeschreven. We zien dan ook een stijgend 

ledenaantal van clubs. Met als gevolg dat er een steeds groter wordende vraag is naar 

infrastructuur. 



 
 163 

Professionalisering 

We mogen niet enkel professionaliseren aan de hand van opleiding maar ook ervaring. 

Uiteraard moet iemand met geen diploma en ervaring wel steeds op een pedagogisch 

verantwoorde manier kunnen lesgeven. 

 

Coördinerende functies  

We hebben reeds ervaring met coördinerende functies. Dat heeft zeker een positief effect 

gehad, we zijn efficiënter gaan werken. 

 

Samenwerking en fusies 

Ik heb ervaring met clubs die gefusioneerd zijn als gevolg van infrastructuurproblemen. Dat was 

op initiatief van het gemeentebestuur en is achteraf best wel positief ontvangen. Kleine clubs 

die fusioneren al op eigen initiatief om te kunnen overleven, onder andere in het geval van 

duivensport.  

 

Andersgeorganiseerde sport 

We hadden reeds een uitgebreid aanbod, onder andere sport op school: iedereen krijgt een 3e 

uur LO op school betaald door de stad (in het lager onderwijs, negatief: maximumfactuur  

duur initiatief) 

Verder organiseert de sportdienst verschillende activiteiten, onder andere met betrekking tot de 

G-sport (hebben ook een g-sport coördinator), start to run, … .  

Vervolgens werken we samen met een organisatie voor mensen met een beperking, dit is heel 

uitgebreid. Tenslotte bieden we ook nog sporten in de daluren aan in onder andere 

fitnesscentra en het zwembad voor hogeschoolstudenten voor maximum 15euro/jaar.  

 

Verruiming naar beweegaanbod 

Ik ben ook schepen van preventie waardoor ik sporten koppel aan het gezondheidsaspect. Elk 

jaar doen we dan een nieuw project, vb. gezondheid en bewegen.  

In de toekomst zal de dienst Preventie gebruikt worden om in te kunnen spelen op een 

beweegaanbod, bijvoorbeeld lessen zumba voor allochtone vrouwen.  

 

Aantrekkelijk houden aanbod 

We moeten vooral inzetten op aangepaste sportinfrastructuur; een tekort momenteel. We 

hebben nood aan een grote sporthal om sport binnen de stad Geel te houden. 

 

Impact doelgroepenbeleid 

We hebben reeds een groot aanbod voor mensen met een beperking.  

Senioren: verschillende initiaties, pétanque toernooi in samenspraak met rusthuizen, via Okra 

ook verschillende initiatieven 

Allochtonen: moeilijk te bereiken, wel een allochtoon voetbalclubje (ook met veel kansarme 

jongeren). Allochtonen proberen we te bereiken onder andere via acties rond preventie 

borstkanker, niet per se via sport.  
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Autonoom bepalen doelgroepen, mits sociale correctie 

Om daar op te kunnen antwoorden, zouden we een klankbordgroep moeten opstarten om te 

weten wat de huidige noden zijn. Dat hebben we in het verleden ook gedaan en we hebben hier 

positieve ervaringen mee. Zo waren verschillende dagcentra, ziekenhuizen, … 

vertegenwoordigd.  

 

Transversale samenwerkingen om doelgroepen te bereiken 

Reeds veel samenwerking met verschillende organisaties. Ik besef dat samenwerking nodig is 

om alle clubs te kunnen laten sporten, vb. samenwerking met scholen.   

 

Mening outputcontrole – lokale autonomie 

Goed dat er minder verplichtingen zijn voor gemeenten. De gemeente doet al zo veel en wil dat 

goed doen. Sport is namelijk heel belangrijk in de gemeente. We hebben dan ook een goed 

draaiende sportraad. Het is voor ons niet nodig dat er actiepunten van bovenaf worden 

opgelegd, de gemeente en de sportraad zullen zelf wel inspelen op de noden/behoeften.  

  

Impact nieuwe decreet 

Ik hoop dat de administratieve last echt wel vereenvoudigt. Het is niet nodig om elk jaar 

hetzelfde te bewijzen. Bovendien werk je ook met vrijwilligers en je vraagt als gemeente echt 

wel veel van die mensen. 
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23. GEEL 

 

Gegevens respondent 

 39 jaar 

 Sinds 1997 actief op de sportdienst. 

 Huidige taak momenteel is het ondersteunen en organiseren van 

evenementen/projecten en de sportraadwerking 

 Was 1e keer betrokken bij opmaak beleidsplan  

 

Impact opmaak sportbeleidsplan 

Het opmaken van een sportbeleidsplan was vooral een meerwaarde met betrekking tot de 

subsidiëring. We ontvingen hiervoor extra middelen. Er was wel sprake van enige 

administratieve last bij de opmaak van het plan en achteraf bij de correcte en onderbouwde 

opvolging. 

 

Impact verdwijnen opmaak sportbeleidsplan 

Goed dat het 1 plan wordt, we moeten wel waken dat sport niet gewoon het zoveelste 

onderdeel van dat plan is. Het is belangrijk in de toekomst de nodige impulsen aan de 

sportsector te blijven geven. 

 

Impact functie sportgekwalificeerde  

Zeker meerwaarde van een gediplomeerd iemand. We moeten opletten dat de affiniteit met de 

sportsector niet verloren gaat door eerder een algemeen manager in dienst te nemen. 

 

Toekomst van deze functie 

Zeker behouden. 

 

Systeem subsidiëring op basis van hoofdstuk 1 decreet 2007 

De huidige administratie verloopt zeer stroef door de van bovenaf opgelegde voorwaarden. Er 

moet meer vrijheid voor de gemeenten komen met dien verstande dat er wel nog steeds sprake 

moet zijn van enige controle. 

 

Mening controle op input 

We blijven verder inzetten op kwaliteit, we mogen namelijk niet vervallen in oude gewoonten.  

Ik vrees echter dat andere gemeenten terug zullen grijpen naar kwantiteit. Dit kan vermeden 

worden met controle van bovenaf, maar deze zal soepeler moeten verlopen.  

 

Te behouden criteria 

Eén van de belangrijkste criteria betreft de gediplomeerde lesgevers en een goed (club)bestuur.  
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Impact impulssubsidie 

De impuls heeft zeker een merkbaar effect. We hadden ons ingeschreven op het dubbelpas 

project en een aantal clubs hebben daar toch op ingetekend. Dit leidde tot een stijging in het 

leveren van kwaliteit door gekwalificeerde trainers. 

 

Professionalisering 

Ik ben een voorstander van professionalisering. Het is belangrijk dat we de huidige tendens 

verder zetten. Mensen aanzetten tot verandering is aangewezen. Stilstaan is namelijk 

achteruitgaan. 

 

Coördinerende functies 

Het werken met coördinerende functies is moeilijk maar heeft zowel voor- als nadelen.  

Elke club leeft namelijk nog steeds op zijn eigen eiland, hoewel de sportdienst deze wel probeert 

te bundelen 

 

Samenwerking en fusies 

Sommige clubs staan positief tegenover fusies (2 zwemclubs zijn reeds gefusioneerd) en 

samenwerkingen (onder andere. reeds gedaan met 8 voetbalclubs). Het is belangrijk dat je dat 

stimuleert en na de fusie blijft opvolgen. Alle voetbalclubs aangesloten bij Koninklijke Belgische 

Voetbalbond werden samengebracht en er werd een samenwerking gestart met betrekking tot 

de jeugdwerking. Deze samenwerking was o.a. noodzakelijk voor het overleven van de clubs.  

 

Andersgeorganiseerde sport 

Met de komst van de andersgeorganiseerde sport hebben we ons aanbod uitgebreid. Het ging 

dan voornamelijk om de G-sport (rol Geel als barmhartige stad). We werken dan ook met een G-

sport coördinator in de regio zuiderkempen.   

  

Verruiming naar beweegaanbod 

Er is reeds een beweegaanbod, onder andere 10.000 stappen waarbij we tellers uitlenen. Maar 

er zijn ook verschillende initiatieven voor senioren. Een uitbreiding in de toekomst is zeker 

mogelijk.  

De gemeente kan naast het zelf aanbieden van een beweegaanbod ook steeds instappen op 

initiatieven van organisaties.  

 

Aantrekkelijk houden aanbod 

Clubs moeten evalueren naar een omnisport. Het gaat dan om een uitbreiding van het aanbod 

van eenzelfde club om de shoppende burger op te vangen.  

 

Impact doelgroepenbeleid 

Voor het decreet van 2007 hadden we reeds een aanbod voor de 4 doelgroepen. We hebben 

toen eerder het bestaande aanbod versterkt, om dan nadien enkele nieuwe initiatieven op 

poten te zetten. 



 
 167 

Autonoom bepalen doelgroepen, mits sociale correctie 

Het is belangrijk in te spelen op de ontwikkeling van de samenleving, onder andere 

geestesgestoorden, uitbreiding naar kansarmen, differentiëren binnen de doelgroep 

allochtonen, … .  

 

Transversale samenwerkingen om doelgroepen te bereiken 

Ik erken het belang van samenwerkingsverbanden om via professionelen die dichter bij de 

doelgroep staan ook de mensen te kunnen bereiken. 

Vb. stad heeft een diversiteitsconsulente; mogelijkheden hier mee samen te werken om nieuwe 

doelgroepen te identificeren en te bereiken.  

 

Mening outputcontrole – lokale autonomie 

Ik vrees dat niet elke sportdienst kan inspelen op deze vernieuwing.  

Ik stel me dan ook vragen bij de indicatoren die gebruikt zullen worden om gemeenten te 

controleren.  

 

Impact nieuwe decreet 

Ik denk niet dat er veel gaat veranderen. De nieuwe beleidsprioriteiten SVA liggen in de lijn met 

de huidige koers van het sportbeleid.  
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24. GEEL 

 

Gegevens respondent: 

 54 jaar 

 10 jaar voorzitter korfbalclub – zelf recreatief basketspeelster – coördinator sport 

vrijetijd, vrijwilligerswerk en vorming – voorzitter van een sportfederatie  

 Goede relatie met de sportdienst  

 

Impact opmaak sportbeleidsplan 

Het opmaken van het sportbeleidsplan ging moeizaam. Het was administratief veel werk. 

Maar het heeft ertoe geleid dat er een aantal zaken aangepast werden. Het fungeert als een 

leidraad voor beleid. Op basis van het plan kunnen we het sportbeleid structureren en 

stroomlijnen.  

 

Impact verdwijnen opmaak sportbeleidsplan 

Er is momenteel reeds veel afstemming met het algemeen gemeentelijk plan. Ik vermoed dat dit 

geen negatieve gevolgen zal hebben. Ik vraag me enkel af in hoeverre sport beter zal aansluiten 

bij de andere sectorale plannen.  

 

Impact functie sportgekwalificeerde  

We hadden reeds 3 sportfunctionarissen bij de komst van het decreet. Ik heb dus niet echt zicht 

op het effect van de aanstelling maar ik kan wel zeggen dat het nodig is iemand met kennis van 

zaken aan te werven.  

 

Toekomst van deze functie 

Behouden van deze functie 

 

Systeem subsidiëring op basis van hoofdstuk 1 decreet 2007 

We hebben een moeilijke wisselwerking met het Bloso. Het is een probleem dat kwaliteit 

geëvalueerd wordt zonder te linken met kwantiteit. Het heeft dan ook lang geduurd tot het 

subsidiereglement aan alle verplichtingen voldeed. Ik had liever een prototype van een 

subsidiereglement gehad waar we ons dan op konden baseren.  

 

Mening autonome keuze kwaliteitscriteria 

De controle van het Bloso zorgt wel voor enige eenvormigheid tussen de gemeenten.  

Het is in deze context belangrijk dat de nadruk ligt op kwaliteit.  

Desondanks zullen we ons subsidiereglement herbekijken. Een aantal kwaliteitscriteria zullen 

zeker blijven bestaan, maar een aantal kwantiteitscriteria zullen meer gewicht krijgen. Kwaliteit 

zal wel blijven doorwegen.  
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Kwantiteit versus kwaliteit 

Ik vrees echter voor een subsidiëring op kwantiteit in andere gemeenten. Hopelijk realiseren 

mensen zich, als gevolg van de impuls, dat de kwaliteitscriteria zeer belangrijk zijn.  

 

Te behouden criteria 

Het is belangrijk dat de clubs zich richten naar alle doelgroepen. Vervolgens moet er zowel een 

recreatief als competitief aanbod zijn. Voorts moeten de doelgroepen ook bij een sportclub 

betrokken zijn.  

 

De gekwalificeerde trainers blijven belangrijk maar er moet in de toekomst wel meer aandacht 

gegeven worden aan ervaringsdeskundigen. Het is namelijk moeilijk iedereen 

sportgekwalificeerd te krijgen. Het belang van geschoold personeel moet je dan ook in zijn 

context plaatsen; de ene sport heeft al meer geschoolde begeleiding nodig dan de andere. 

 

Impact impulssubsidie 

Zeer zeker effect; clubs zien in dat jeugdwerking belangrijk is. Zo is er bvb een samenwerking 

tussen voetbalclubs en worden spelers bij een tekort in een bepaalde jeugdreeks uitgewisseld.  

De impuls heeft er voor gezorgd dat er meer opleidingen waren voor clubs met een 

jeugdwerking (moet nog bekeken worden hoeveel mensen er zo’n training gevolgd hebben+ 

aantal mensen die er een diploma bij hebben).  

Tenslotte hebben we ook een sportclubondersteuner aangeworven als gevolg van de 

moeilijkheden die clubs hadden om in te spelen op de impulssubsidie.  

 

Professionalisering 

Het streven naar professionalisering is een goede zaak. Maar het streven naar een zo hoog 

mogelijke kwalificatie mag geen exclusiviteit zijn om training te geven.  

 

Coördinerende functies 

Het ondersteunen van coördinerende functies is positief. Zo zijn er binnen de provincie 

Antwerpen reeds een aantal coördinatoren.  

We moeten wel steeds rekening houden met de eigenheid van clubs.  

 

Samenwerking en fusies 

Het sportveld zit hier niet echt op te wachten maar bepaalde samenwerkingen kunnen wel 

enige voordelen opleveren. 

We moeten onthouden dat de clubs hun eigenheid willen bewaren.  

Een recent voorbeeld is het samengaan van een aantal tafeltennisclubs om meer slagkracht te 

hebben. Dit groeide op eigen initiatief.  

Ik denk wel dat die coördinerende functie niet in elke sporttak zal lukken 
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Andersgeorganiseerde sport 

Ik heb moeilijkheden met het interpreteren van dit begrip. We hebben toen gezocht naar 

nieuwe initiatieven, maar dit zit nog in de ontwikkelingsfase.  

Bijvoorbeeld kinderen meer met fiets naar school laten verplaatsen, buurtsport in bepaalde 

allochtone wijken, ... .  

 

Verruiming naar beweegaanbod 

Er zouden misschien nieuwe doelgroepen kunnen ontstaan als gevolg van nieuwe 

samenwerkingsverbanden wanneer we initiatieven gaan ontwikkelen om in te spelen op een 

beweegaanbod. Momenteel hebben we reeds een aantal beweegscholen waar kinderen worden 

aangezet tot bewegen.  

 

Impact doelgroepenbeleid 

Het doelgroepenbeleid was reeds heel sterk ingebed, het staat ook in de missie van de stad. 

Personen met een beperking: verschillende clubs voor personen met een handicap aangesloten 

als erkende club bij de stad 

Amper iets rond allochtonen gedaan als gevolg van voorlopig nog relatief kleine doelgroep 

(hoewel dit de laatste jaren stijgt)  

Verschillende initiatieven rond senioren, onder andere workshop senioren en sport  overzicht 

op noden senioren.  Dit leidde onder andere tot aanleggen pétanque terreinen.  

Kansarmen: korting op lidgeld + meer subsidies voor clubs wanneer ze kansarmen als lid 

hebben.  

 

Autonoom bepalen doelgroepen, mits sociale correctie 

We blijven verder inzetten op mensen met een beperking en op kansarmen (is nu reeds 

voorzien in het subsidiereglement). Ik heb geen zicht op nieuwe doelgroepen. 

 

Transversale samenwerkingen om doelgroepen te bereiken 

Er zijn reeds verschillende samenwerkingsverbanden, onder andere als gevolg van de 

inschrijving op het participatiedecreet. We hebben een werkgroep participatie waar mensen in 

armoede, mensen met een beperking, organisaties waar armen het woord nemen en bijzondere 

jeugdzorg in vertegenwoordigd zijn. Het gaat dan niet alleen om sport, maar ook samenwerking 

rond bvb cultuur. Ik heb het idee dat er geen andere samenwerkingen nog mogelijk zijn, we zijn 

verzadigd. 

 

Aantrekkelijk houden aanbod 

Een drop out gebeurt onder andere wanneer jongeren buiten Geel gaan studeren. Dit is een 

moeilijke leeftijd. Ik heb geen idee hoe je dit kan tegengaan. 

Drop out op andere leeftijden (onder andere wanneer je kinderen krijgt) wordt onder andere 

tegengegaan om zowel een aanbod voor kinderen als volwassenen tegelijkertijd te organiseren. 

Zo kan iedereen op hetzelfde moment sporten, al dan niet in dezelfde sporttak. 
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Mening outputcontrole – lokale autonomie 

Ik heb geen idee of controle op output en meer autonomie beter is. 

Het is wel een goede zaak dat gemeenten de vrijheid hebben om op de eigen noden in te spelen 

in plaats van één algemeen beleid voor alle gemeenten. Elke gemeente is namelijk anders. 

 

Impact nieuwe decreet 

Ik voorspel geen echte grote veranderingen. Misschien gaan we wel meer gebiedsgebonden 

zaken verwezenlijken. Maar we zullen eerder de weg die nu is ingeslagen, verder uitbouwen. 
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25. DILBEEK  

 

Gegevens respondent: 

 65 jaar 

 Actief sporter – vader was directeur sportkot in Leuven – 3 jaar schepen van sport 

 Beperkte ervaring met de administratie 

 Niet betrokken geweest bij opmaak van het sportbeleidsplan 

 

Impact opmaak sportbeleidsplan 

Het plan verzamelt volgens mij alle beloften die in het begin van de legislatuur worden gemaakt. 

De effectieve verwezenlijkingen kunnen soms afwijken van die beloften.  

Weliswaar biedt het opmaken van zo’n plan u een zekere leidraad gebaseerd op de behoeften 

van de gebruiker. Belangrijk om op te merken is dat die behoeften kunnen veranderen 

doorheen de legislatuur. Zo was de aanleg van 1 verwarmd voetbalveld voorzien maar we 

hebben er uiteindelijk 2 gelegd omdat de behoefte ondertussen groter was. 

 

Impact verdwijnen opmaak sportbeleidsplan 

Volgens mij zal het verdwijnen van het sectorale plan geen effect hebben op het sportaanbod 

van de gemeente. Ik zie trouwens niet in waarom er momenteel een onderscheid gemaakt 

wordt tussen cultuur en sport of jeugd en sport.  

 

Impact functie sportgekwalificeerde ambtenaar 

Ik vind het bizar dat men enkel voor sport bepaalde diploma’s moet kunnen voorleggen. Zo is 

het hoofd van cultuur hier een geschiedkundige maar voor sport kan dat niet.  

 

Toekomst van deze functie 

Volgens mij moet het hoofd van de dienst niet per se een diploma lichamelijke opvoeding en 

sport hebben. Maar voor de sportfunctionaris is het alvast een meerwaarde dat deze wel zo’n 

diploma heeft. Op die manier combineer je managementgerichte kwalificaties met sportgerichte 

kennis.  

 

Systeem subsidiëring op basis van hoofdstuk 1 decreet 2007 

Ik heb geen problemen met een controle op input. Het is logisch dat de subsidiërende overheid 

controle wil hebben op de uitgegeven middelen 

 

 

 

Kwaliteit versus kwantiteit 

Het is een constante tweestrijd: kwaliteit versus kwantiteit. Zo moet je enerzijds voordurend 

investeren in infrastructuur om clubs te voorzien in hun behoeften. Je stelt jezelf dan de vraag in 

hoeverre je de primus inter pares extra middelen geeft. Zolang je een subsidie krijgt om te 
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investeren in kwaliteit kun je je daarnaar richten. Maar wanneer deze wegvalt, zullen we er 

waarschijnlijk voor opteren om te investeren in de breedte (kwantiteit) in plaats van voor de top 

(kwaliteit). 

 

Mening autonome keuze kwaliteitscriteria 

Ons huidig reglement werkt goed. We zullen wel een aantal kleine aanpassingen doorvoeren 

maar niks fundamenteels.  

 

Impact impulssubsidie 

Dit heeft zeker een effect gehad. Je kan de clubs er zo uithalen die van deze impuls gebruik 

hebben gemaakt en die bewust zijn van het belang van kwaliteit. 

We zien dat doorheen de jaren het geld steeds over meer clubs verdeeld moet worden, wat een 

stijging in het aantal gediplomeerde trainers inhoudt. 

 

Coördinerende functies 

In theorie zou dit kunnen lukken maar in de praktijk is het zeer moeilijk om bepaalde clubs op 

één lijn te krijgen, laat staan te fusioneren. Dit is compleet afhankelijk van de goodwill van het 

bestuur van zo’n club. Vervolgens hebben de clubs ook geen binding met elkaar om 

coördinerende functies over verschillende verenigingen heen op te richten. Hoe kan je trouwens 

vrijwilligers die aan één welbepaalde club zijn gebonden voor de werking van meerdere clubs 

inschakelen? Dit lijkt me niet echt realistisch.  

 

Samenwerking en fusies 

In Dilbeek hebben we 4 tennisclubs met elk een totaal verschillende filosofie. Een club gefocust 

op jeugdwerking, een Vlaamse familieclub, een puur recreatieve club en een privéclub. Het is 

onmogelijk deze te fusioneren. In andere sporten zie ik dit ook niet gebeuren 

 

Andersgeorganiseerde sport 

De andersgeorganiseerde sport was aanwezig maar is met de komst van het decreet uitgebreid. 

Bijvoorbeeld scholencross, naschoolse sport, sportkampen, jogging, wielerparcours, … . Veel 

clubs halen dan ook verschillende van hun nieuwe leden uit zo’n soort activiteiten. Dit is de 

beste soort promotie die je maar kan hebben. Onze sportfunctionaris is hier dan ook enorm 

trots op. 

 

Verruiming naar beweegaanbod 

Momenteel sport er 20% van de Dilbekenaars in clubverband en nog eens zoveel mensen buiten 

clubverband. Momenteel bereik je volgens mij onvoldoende de 60+. Als je daar uw 

beweegaanbod naar gaat richten, kun je bijvoorbeeld via Okra toch een pak mensen bereiken. 
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Impact doelgroepenbeleid 

Geen uitbreiding van het aanbod naar deze doelgroepen. 

Senioren: de gemeente ondersteunt initiatieven van verenigingen en clubs met 

seniorenwerking.  

Geen aanbod voor mensen met een beperking en ook niet voor allochtonen.  

 

Autonoom bepalen doelgroepen, mits sociale correctie 

De enige doelgroep die je kunt bereiken, is de 60+ omdat deze zich reeds organiseren in 

specifieke organisaties zoals Okra en de seniorenraad. Dit is dan ook de makkelijkst te bereiken 

doelgroep. Voor meer moeilijk te bereiken doelgroepen, zoals mensen met een beperking, zal 

het niet evident zijn om hier een structureel aanbod te voorzien.  

 

Transversale samenwerkingen om doelgroepen te bereiken 

We hebben nu reeds samenwerkingen met scholen, jeugdcentra, de seniorenraad, … . Maar dit 

gaat telkens om makkelijke samenwerkingsverbanden. Ik denk dat het bijvoorbeeld niet evident 

zal zijn om via het OCMW mensen te rekruteren om aan sport te doen. Het gaat dan toch steeds 

om sociaal moeilijk bereikbare mensen.  

 

Mening outputcontrole – lokale autonomie 

Als men wil controleren of we effectief meer mensen laten sporten, dan heb ik daar zeker geen 

problemen mee. Wat mij stoort, is dat sport door zoveel overheidsniveaus wordt gesubsidieerd 

(provincie, Vlaamse Gemeenschap, het Bloso) zonder de aanwezigheid van een LT-visie. 

Bovendien hebben we ook geen zicht op de duur van die subsidies. Zo werf je bijvoorbeeld 

iemand extra aan om projecten te ontwikkelen en te begeleiden maar na 3 jaar krijgt de 

gemeente geen subsidies meer als gevolg van besparingen op een hoger niveau. Met als gevolg 

dat de gemeente nu met die personeelskost zit.  

 

Impact nieuwe decreet 

Geen idee wat de impact kan zijn. 
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26. DILBEEK 

 

Gegevens respondent: 

 56 jaar 

 Sportfunctionaris sinds 1980 

 Geen echte ervaring met de administratie 

 Sportbeleidsplan volledig opgemaakt 

 

Impact opmaak sportbeleidsplan 

Het sportbeleidsplan is een handig document maar de politiek doet ermee wat ze willen. Zo 

keurt het schepencollege een aantal zaken goed zonder dat dit in het plan was opgenomen. Ik 

vind dat het adviesprotocol gerespecteerd moet worden. Het plan is hiervoor een handig 

instrument. Je kan politici soms eens op het matje roepen. Het plan biedt u een zekere leidraad. 

Via het plan kan je ook een zeker LT-visie opbouwen. Weliswaar brengt het opmaken van dat 

plan enige werkoverlast met zich mee. 

 

Impact verdwijnen opmaak sportbeleidsplan 

Het meerjarenplan staat boven het sportbeleidsplan. Soms bevat de meerjarenplanning zelf 

zaken die niet in het sportbeleidsplan staan. Dat maakt het natuurlijk wel allemaal heel 

ingewikkeld. Ik begrijp dat men daarom de sectorale plannen hierin wil integreren.  

 

Impact functie sportgekwalificeerde   

Uit ervaring blijkt dat mensen met een LO-opleiding toch steeds beter gekwalificeerd zijn voor 

het werken op de sportdienst. Desondanks stellen wij de vacatures wel steeds open voor 

iedereen. Er is namelijk maar 1 sportfunctionaris verplicht hier binnen de gemeente. 

bte 

Toekomst van deze functie 

Ik vind dat deze verplichte aanstelling niet zou mogen verdwijnen. Ik denk dat het Bloso ons 

soms de verkeerde signalen stuurt. Ze hebben het aanstellen van die sportgekwalificeerde 

ambtenaren gestimuleerd en gesubsidieerd. Nu gaan ze dat afschaffen, maar die mensen zijn 

wel ondertussen opgenomen in de gemeentelijke werking. Ik hoop dat ze dan de gemeenten 

belonen die nog steeds een sportgekwalificeerde ambtenaar  aanstellen. 

  

Systeem subsidiëring op basis van hoofdstuk 1 decreet 2007 

Ik vind dat deze controle moet verdwijnen. Gemeenten moeten dit zelf kunnen kiezen.  

Het Bloso zou eerder gemeenten moeten belonen op basis van de kwaliteitscriteria in hun 

subsidiereglement. Ik houd mij daar niet meer mee bezig om te voldoen aan al die eisen van het 

Bloso. Momenteel worden volgens mij de budgetten echt goed verdeeld. De clubs worden echt 

wel verwend. 
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Mening autonome keuze kwaliteitscriteria 

Ik vind het goed dat deze controle wegvalt.  

In de toekomst zullen wij zeker een aantal criteria schrappen die momenteel echt moeilijk te 

controleren zijn. Clubs maken ons zaken wijs in de hoop zo veel mogelijk subsidies te krijgen. 

Bijvoorbeeld de kwaliteitsvolle begeleiding van de leden van de sportvereniging.  

 

Te behouden criteria 

Het belonen van gediplomeerde trainers. 

 

Impact impulssubsidie 

Die impulssubsidie heeft echt effect. Er worden meer cursussen gevolgd. Misschien heeft dit ook 

tot een verhoging in het aantal sportende jongeren geleid. Ik vind het spijtig dat dit gaat 

verdwijnen.  

 

Professionalisering 

Ik denk dat het Bloso streeft naar een professionalisering zoals in Nederland waar we met een 

professionele sportdienst gaan werken die alle administratie op zich neemt en de jeugdsport 

gaan begeleiden. De clubs zullen zich dan nog enkel bezighouden met het organiseren van de 

competitie. Ik denk dat we hier automatisch naartoe gaan. Voornamelijk ook omdat het 

vrijwilligersleven achteruit gaat. Ik zoek voortdurend nieuwe mensen. Trainers presteren hun 

uren en vertrekken dan weer naar huis. We hebben nood aan vereenvoudiging waar we 

bijvoorbeeld 1 lidgeld hebben voor alle clubs, 1 verzekering, … . Centralisatie is een logische 

oplossing. Een tussenstap hierbij is dus die samenwerking en fusioneren.  

 

Samenwerking en fusies 

Als sportdienst moeten we fusies promoten onder de sportclubs. Het moet gedaan zijn met die 

kerktorenmentaliteit. Er zijn voetbalclubs die al vragende partij zijn voor samenwerking. 

Bijvoorbeeld samenwerking rond de jeugdwerking.  

De oudere clubs met oudere bestuursleden zullen hier niet happig om zijn. Maar ik hoop dat de 

nieuwe generatie hier zeker open voor staat. 

 

Andersgeorganiseerde sport 

Alles wat wij toen gestart zijn op vlak van andersgeorganiseerde sport bestaat nog steeds; de 

sportkampen, jogging, Dilbeek op wandel, sport overdag, … . Dat heeft allemaal veel succes. Ik 

vind dat zeer belangrijk. 

 

Verruiming naar beweegaanbod 

Er is zeker vraag naar zo’n beweegaanbod. Allemaal die start to … initiatieven, een Finse piste, … 

. Ik denk dat we op deze manier nieuwe doelgroepen kunnen activeren. Mensen van 30-40 doen 

hier meestal aan mee. Dat zijn mensen die meestal toch weinig aan sport doen. 
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Aantrekkelijk houden aanbod 

Ik hecht enorm veel belang aan een aantrekkelijke infrastructuur. Ik vind dat enorm spijtig dat 

we daar geen subsidies meer voor krijgen. Maar ik begrijp natuurlijk wel dat het enorm duur is 

om heel Vlaanderen van een nieuwe sporthal bijvoorbeeld te voorzien. We gaan wel onze 

sportvloeren renoveren en die Finse piste aanleggen met Vlaams geld.  

Naast kwalitatief hoogstaande infrastructuur is een degelijk onderhoud hiervan ook belangrijk. 

Als de bevolking op een proper sportcomplex komt, dan dwing je respect af en sporten mensen 

met plezier en betalen ze ook graag hun lidgeld. 

We merken ook dat mensen willen sporten wanneer ze willen. Het is moeilijk hier op in te 

spelen.  

 

Impact doelgroepenbeleid 

We hadden voornamelijk al iets voor de senioren.  

Voor de allochtonen heb ik niks gedaan. Momenteel gaan we wel een werkgroep met de sociale 

dienst oprichten. Dat gaat dan voornamelijk om taalbeleid maar sport zal ook aan bod komen. 

De allochtonen zoeken wel zeker hun weg in de clubs omdat ze weten dat dit de beste manier is 

om te integreren.  

 

Autonoom bepalen doelgroepen, mits sociale correctie 

Waarom moet de gemeente die doelgroepen identificeren? Clubs kunnen toch ook zo’n werking 

voor bepaalde doelgroepen op touw zetten. Zo hebben bepaalde clubs al een G-werking en 

samenwerkingen met Okra. De senioren zullen dan sowieso een doelgroep blijven. Het is wel 

goed dat we voortaan onze eigen accenten kunnen leggen. 

 

Transversale samenwerkingen om doelgroepen te bereiken 

Zo’n samenwerkingsverbanden zijn er zeker.  

Via de sociale dienst proberen we de kansarmen en allochtonen te bereiken.  

De kansarmen zijn niet echt een doelgroep.  

 

Mening outputcontrole – lokale autonomie 

Meer autonomie is altijd positief. Maar blijft er dan nog steeds sprake van een controle?  

Ik vind dat het Bloso de meest betuttelende instantie is. Controle op output mag, maar niet te 

betuttelend. 

 

Impact nieuwe decreet 

Ik vind het zeer jammer dat er niks voor infrastructuur voorzien wordt. Sportpromotie begint 

volgens mij met infrastructuur. Gemeenten zouden beloond moeten worden voor de 

investeringen die ze doen. Wij zitten met sporthallen gebouwd in de jaren ’70 en daar is echt 

wel veel werk aan.  
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27. DILBEEK  

 

Gegevens respondent: 

 67 jaar 

 Actief in de zwemsport – ondervoorzitter sportraad – voorzitter sportraad sinds 1999 

 Niet actief betrokken bij opmaak sportbeleidsplan, enkel geconsulteerd 

 

Impact opmaak sportbeleidsplan 

Het plan bevat veel beloften van politici. Zo was er een sporthal beloofd en hebben ze 2 

kunstgrasvelden gelegd.  

 

Impact verdwijnen opmaak sportbeleidsplan 

Ik verdedig de sport en zal dat ook doen wanneer sport slechts een hoofdstuk van de 

strategische meerjarenplanning wordt.  

 

Impact functie sportgekwalificeerde ambtenaar  

De sportgekwalificeerde ambtenaar kan kort op de bal spelen. Hij heeft kennis van het werkveld 

om het sportbeleid vorm te geven. Vervolgens is het ook de schakel tussen politiek niveau en de 

sportraad. 

 

Toekomst van deze functie 

Het aanstellen van een sportgekwalificeerde ambtenaar moet behouden blijven.  

 

Systeem subsidiëring op basis van hoofdstuk 1 decreet 2007 

Het is zeker niet slecht dat er op bepaalde zaken controle wordt uitgeoefend. Dit neemt niet 

weg dat het niet altijd makkelijk werken is.  

 

Mening autonome keuze kwaliteitscriteria 

Ik denk dat het niet slecht zou zijn indien gemeenten een subsidie ontvangen en deze vrij 

kunnen besteden.  

 

Impact impulssubsidie 

De impulssubsidie heeft een zeer groot effect gehad. Als sportraad controleren we dit ook. Meer 

mensen hebben nu een professionele opleiding waardoor jongeren uiteraard beter worden 

begeleid. En hoe meer trainers er worden ingezet, hoe meer mogelijkheden jongeren hebben 

om te sporten.  

 

Coördinerende functies 

Ik vind dit zeer moeilijk, vooral met betrekking tot het oprichten van coördinerende functies 

over verschillende verenigingen heen. Want elke club ziet natuurlijk het liefst iemand van zijn 

vereniging die functie bekleden. 
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Professionalisering 

In deze context is het belangrijk om de vrijwilligers die zich continu voor een club inzetten ook 

voldoende te belonen. Uiteraard mag deze bijdrage niet belastbaar zijn, zoals je nu voor 

jobstudenten hebt.  

 

Samenwerking en fusies 

De clubs zullen hier niet echt positief op reageren. Vroeger had je onder elke kerktoren wel een 

voetbalclub. Nu is dat al een beetje minder. Als gevolg van financiële problemen zijn er 

bijvoorbeeld al een aantal clubs gefusioneerd. Maar volgens mij haken vele jongeren af omdat 

ze zich te ver moeten verplaatsten. Vervolgens komt de bevolking van verschillende 

deelgemeenten hier niet met elkaar overeen.  

 

Andersgeorganiseerde sport 

Naschoolse sport is hier versterkt. Maar volgens mij moeten de leerlingen tijdens de schooluren 

ook meer sport krijgen. Leerlingen zouden dan een sport naar keuze moeten beoefenen, niet 

iedereen turnt of loopt namelijk graag. 

Ook voor volwassenen is er een aanbod buiten clubverband. Het is dan wel de club die een zaal 

in de sporthal huurt waar de sporters terecht kunnen.  

 

Verruiming naar beweegaanbod 

Er is volgens mij al een beweegaanbod. Als je een goede baan hebt, kan iedereen in principe 

gaan fietsen.  

 

Aantrekkelijk houden aanbod 

Het moet gaan om een wekelijks niet-competitiegebonden aanbod. Vervolgens moet er ook 

plaats zijn voor het sociaal gebeuren na de sport.  

 

Impact doelgroepenbeleid 

Allochtonen: geen doelgroep in Dilbeek. Enkelen die voetbal spelen.  

Mensen met beperking: een zwemclub met G-werking 

Senioren: seniorenclubs, Okra, …  

Kansarmen: geen idee 

 

Autonoom bepalen doelgroepen, mits sociale correctie 

Ik denk dat je aan de basis moet beginnen en dat is de jeugd. Dat is ook de toekomst. Als 

kinderen op jonge leeftijd een sport leren dan blijven ze misschien in hun later leven ook actief. 

De jeugd is ook zo beperkt in hun handelen; ze mogen geen lawaai maken, mogen niet meer 

ravotten, … via sport kunnen ze zich dan nog enigszins uitleven. 

 

Transversale samenwerkingen om doelgroepen te bereiken 

We vergaderen nu al jaarlijks met de cultuur- en jeugdraad om samen bepaalde zaken te 

realiseren.  
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Mening outputcontrole – lokale autonomie 

Controle op output is zeker een goede zaak. Gemeenten moeten volgens mij nog steeds 

aangespoord worden om bepaalde zaken te verwezenlijken.  
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28. BEVEREN  

 

Gegevens respondent: 

 50 jaar 

 man 

 7 jaar schepen van sport en daarvoor zelf altijd gesport 

 6 jaar OCMW-raadslid – 3 jaar gemeenteraadslid – 7 jaar schepen 

 Tijdens 7 jaar schepen: sportbeleidsplan + lokaal sociaal beleidsplan  

 

Impact opmaak sportbeleidsplan 

Dat is een goede zaak. Je kijkt eens kritisch naar uw eigen organisatie. Je stelt jezelf de vraag 

waar je mee bezig bent maar vooral waar je niet mee bezig bent. Dat was heel belangrijk voor 

Beveren. Ze hebben een aantal dingen ontdekt waar ze als gemeente of sportdienst niet actief 

waren. Hier werden er dan ook bijsturingen gemaakt. 

 

Impact verdwijnen opmaak sportbeleidsplan 

Heb er een beetje schrik van. De nieuwe BBC gaat een amalgaam worden van allerlei plannen en 

ik denk dat er dan minder aandacht naar de sport zal gaan. Bovendien zal er ook minder 

controle zijn. Nu wordt er heel wat nagekeken en afgetoetst samen met de sportraad of 

collega’s op het gemeentehuis. En ik denk persoonlijk dat dit een beetje verloren zal gaan. 

 

Impact functie sportgekwalificeerde ambtenaar 

We hadden reeds een aantal sportfunctionarissen in dienst voor het decreet van 2007. Op zich 

maakte dat voor ons weinig uit. Belangrijk dat er iemand met zulke kwalificaties aan het hoofd 

van een sportdienst staat en op dat vlak denk ik dat de maatregel wel een goede 

inhaalbeweging is geweest voor de kleinere gemeenten.  

 

Toekomst van deze functie 

De functie zal blijven bestaan. Nu hebben we 3 mensen die als sportfunctionaris kunnen 

functioneren waarvan 1 verantwoordelijke.  

 

Systeem subsidiëring op basis van hoofdstuk 1 decreet 2007 

Ik denk niet dat we veel wijzigingen hebben moeten doorvoeren in ons subsidiëringsysteem. We 

zaten natuurlijk wel al boven het verplichte bedrag dat we moesten uitkeren. Automatisch 

kwamen er een aantal zaken uit de verschillende subsidiëringsystemen die we hadden, overeen 

met de vragen van het Bloso. Wel wijzigingen op subsidiëring die er bovenop kwam. Dat was 

met ons eigen geld en het Bloso zei dan dat het niet voldeed. Daar waren we niet zo gelukkig 

mee. Als je verder dan uw taakstelling gaat, zou dat toch moeten kunnen om andere criteria op 

te leggen. 
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Mening controle op input 

Geen problemen met controle op middelen van Vlaamse overheid . Dit geeft ons een garantie 

op de kwaliteitseisen. Er is wel nood aan een soepeler optreden met betrekking tot wat 

gemeenten extra geven.  

 

Mening autonome keuze kwaliteitscriteria 

Positief, in elke gemeente worden andere accenten gelegd als gevolg van andere noden. Het is 

wel nodig dat dit nog onder controle van het Bloso op kwaliteit gebeurt.  

 

Kwantiteit versus kwaliteit 

Geen overgang naar kwantiteit, er is geen weg terug na al die aanpassingen. We blijven de 

nadruk leggen op kwaliteitsvolle trainingen en ondersteuningen waarbij we de huidige 

kwaliteitseisen behouden.  

 

Impact impulssubsidie 

Als gevolg van de impulssubsidie hebben we de jeugdclubs doorgelicht. In de toekomst blijven 

we de stap zetten naar jeugdclubs met voldoende grote jeugdwerking. Alle clubs hebben 

bijgeleerd met betrekking tot kwaliteit als gevolg van de impulssubsidie.  

 

Professionalisering 

Nood aan een professionalisering van het bestuur; minder willekeur en vrijwilligerswerk 

controleren. Het is een goede zaak dat clubs zo ondersteund gaan worden maar de eigenheid 

van clubs mag niet verwaarloosd worden. We kunnen niet verplichten tot samenwerking, wel 

stimuleren. Maar het principe van professionalisering is zeker een goede zaak. 

 

Samenwerking en fusies 

Ik ben een voorstander van fusies. Het is wel moeilijk als gevolg van lokale verankering. Maar 

het moet toch mogelijk zijn een overkoepelende structuur uit de grond te stampen voor 

eenzelfde sporttak. Zowel clubs (als gevolg van financiële moeilijkheden, personeelstekort) als 

gemeenten (vereenvoudiging sportveld) streven dit na.   

 

Andersgeorganiseerde sport 

Reeds groot aanbod andersgeorganiseerde sport voor decreet 2007. Het is wel moeilijk te 

organiseren en deze sporters te bereiken. Momenteel hebben we geen plaats voor hen in de 

sporthallen, deze zitten vol met de sportclubs. We bereiken wel via de scholen een grote 

doelgroep, onder andere de sportklassen. Maar de werkende mens tussen de 20-50 bereiken is 

moeilijk. We voorzien wel een aantal zaken, onder andere start to bike/swim/run en de Finse 

piste. 

 

Dit zijn succesvolle programma’s. Mensen sluiten aan bij een club of blijven actief buiten 

clubverband. Maar in vergelijking met de totale bevolking zijn dit toch nooit grote aantallen. Het 

blijft dus moeilijk mensen te activeren.  
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Verruiming naar beweegaanbod 

Via andere organisaties bereiken we een groot aantal mensen om een beweegaanbod te kunnen 

organiseren. Maar het is niet direct een wondermiddel om minder geïnteresseerde mensen te 

activeren. Mensen die willen sporten, zijn aangesloten bij een club. 

Het moet ook steeds om simpele, minder technische sporten gaan (vb. kegelen, fietsen) die 

mensen snel kunnen aanleren. Op dat vlak is het personeel van de sportdienst vrij creatief om 

die doelgroepen van individuen toch aan te spreken.  

 

Aantrekkelijk houden aanbod 

Geen aandacht voor drop-out vanuit de gemeente, ook binnen de clubs. Binnen een club gaat 

het toch ook nog steeds om presteren/competitie. We zouden het recreatief sporten moeten 

kunnen ondersteunen binnen een club. Het is wel een interessante invalshoek. 

Belang van een goede infrastructuur hier. We hebben hier zelf als gemeente sterk in 

geïnvesteerd als gevolg van grote toestroom. Automatisch ontstaan clubs als gevolg van de 

infrastructuur. Het gebrek aan subsidies hiervoor is een pijnpunt. We hebben alles zelf gebouwd 

als gevolg van wantrouwen tegenover publiek-private samenwerkingen en mogelijke 

voorwaarden waar er aan voldaan moet worden. Ik begrijp uiteraard wel dat het moeilijk is om 

als overheid hier te subsidiëren.  

 

Impact doelgroepenbeleid 

Rekening gehouden met de 4 doelgroepen.  

Senioren: uitbouw aanbod. Niet enkel de thuiswonende senioren maar ook acties voor de 

rusthuizen en serviceflats (vb. rolstoelaerobics). Dit is succesvol.  

Andersvaliden: geen aanbod voor het decreet. Wekelijks zwemmen. Maandelijkse sportdagen 

met familie. Dit is er louter gekomen tengevolge het sportbeleidsplan. 

Allochtonen en kansarmoede: projecten met het OCMW om moeilijke doelgroep te bereiken.  

Het sportbeleidsplan heeft een boost gegeven om deze doelgroepen te bereiken. 

 

Autonoom bepalen doelgroepen, mits sociale correctie 

Alle gemeenten zijn niet hetzelfde dus die verscheidenheid is logisch. Toch vond ik die 4 

specifieke doelgroepen een goede aanmoediging. Ik hoop dat het niet te makkelijk wordt 

opgenomen door de gemeenten. Senioren kun je makkelijk bereiken maar je moet toch ook 

aandacht hebben voor anderen. Men moet opzoek gaan naar nieuwe doelgroepen. Bijvoorbeeld 

alleenstaande vrouwen, net gescheiden, met kinderen. Hoe kunnen we hen motiveren om te 

gaan sporten?  

 

Transversale samenwerkingen om doelgroepen te bereiken 

Die samenwerkingen zijn inderdaad noodzakelijk, de sportdienst kan alleen die doelgroepen niet 

bereiken. Dat gebeurt nu reeds via de vrijetijdspas: samenwerking cultuur-jeugd-sport-OCMW 

en organisatie die zich inzet voor armen in Beveren om kansarmen aan het sporten te krijgen. 

Dit willen we uitbreiden in sport-, jeugd- en cultuurverenigingen.   
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Mening outputcontrole – lokale autonomie 

Controleren op input is makkelijker. Ik heb echter geen idee hoe output binnen de sport 

gecontroleerd zou worden. Sportparticipatie is namelijk moeilijk te meten.  

Het is wel bijvoorbeeld mogelijk om te kijken hoeveel jeugdcoördinatoren er gedurende een 

bepaalde periode zijn bijgekomen.  

 

Impact nieuwe decreet 

Ik ben tevreden met het huidige sportbeleidsplan. Laat ons verder werken met de huidige 

parameters. Er is nood aan continuïteit binnen de sport. We hebben geen nieuw plan nodig bij 

elke nieuwe minister.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 185 

29. BEVEREN 

 

Gegevens respondent: 

 Leeftijd 40 

 man 

 16 jaar actieve dienst binnen de sportdienst; technisch deskundige – adjunct-directeur 

 diensthoofd/sportfunctionaris sinds 2004 

 

Impact opmaak sportbeleidsplan 

Impact bij ons in de gemeente Beveren niet heel groot. Vooral naar subsidies toe omdat wij al 

meer gaven dan er op dat moment gevraagd werd vanuit de Vlaamse overheid . Zo geven wij 

ongeveer het dubbele dan wat we verplicht moeten uitgeven. We hebben wel een reglement 

moeten opmaken en alle vorige karakteristieken hebben we in dat plan geïntegreerd zodat de 

clubs zeker niet minder kregen. 

 

Het is positief dat er met zo’n plan gewerkt wordt. Je hebt een structuur in handen. Vroeger was 

het gewoon een reglement. Nu had je verbeterpunten en acties.  

 

Impact verdwijnen opmaak sportbeleidsplan 

Ik weet dat niet, het is voor jezelf belangrijk dat er een sportbeleidsplan opgesteld wordt. Je 

hebt dat nodig om voor jezelf doelstellingen te bepalen en uw visie duidelijk te maken. Langs de 

andere kant zal de gemeente blijven inzetten op sport, los of daar nu een apart plan voor wordt 

opgemaakt. We waren al langer vragende partij om samen met de diensten cultuur, jeugd, 

bibliotheek een gezamenlijk plan op te maken maar dat is nooit in voege getreden Nu is het 

ineens een gemeentelijk plan, wat voor ons zeker geen probleem is. Wat we nu hebben, 

betrokkenheid van de clubs en zo, zal voor ons niet veranderen omdat er nu via de BBC een 

ander globaal plan zal opgemaakt worden. In de praktijk zal het deel sport in dat plan kleiner zijn 

maar dat zal wel onderbouwd zijn met een ruimer sportbeleidsplan. 

 

Impact functie sportgekwalificeerde ambtenaar 

We hebben 2 sportfunctionarissen en er zijn nog andere mensen die het diploma hebben. Maar 

die hebben dat op eigen initiatief gevolgd. De meerwaarde van zo’n apart diploma 

sportfunctionaris is een beetje achterhaald. De studie sportmanagement dekt de grote stukken 

van de cursus sportfunctionaris. Voor mensen die geen sport hebben gestudeerd, is de cursus 

uiteraard wel belangrijk. 
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Toekomst van deze functie 

Voor ons is het niet strikt noodzakelijk om dat diploma te hebben om een dienst te managen. Er 

zijn voldoende andere opleidingen om die kwalificaties te verwerven. Bij ons staat dat wel als 

voorwaarde dat het diploma behaald moet worden binnen X aantal jaar. Maar zelfs dat is geen 

piste die vastligt. Als het gaat om strikt uitvoerende functies dan is die sportspecifieke kennis 

wel belangrijk. Je moet geen sportdiploma hebben om hier te starten als diensthoofd sport. Als 

je het diploma hebt, kan dat wel een extra troef zijn. 

 

Systeem subsidiëring op basis van hoofdstuk 1 decreet 2007 

We hebben heel veel criteria maar dat was een lachertje op den duur. Dat gaat over 

interpretatie van woorden. Dan passen we dat aan en 3 weken later moesten we dat weer 

aanpassen. We hebben daar onze buik van vol. Het Bloso moet weten wat er in het veld leeft. Ik 

begrijp dat er scherpe controle is op de verdeling van de middelen van de overheid. Maar het 

gaat op den duur eerder om details en pietluttigheden. We hadden het gevoel dat de sport 

gestraft werd in plaats van gesteund.  

 

Mening autonome keuze kwaliteitscriteria 

Dat is onze vraag. De gemeenten zijn groot en wijs genoeg om te bepalen wat kwaliteit is en wat 

de prioriteiten zijn. Maar toch blijft het Bloso tegenspartelen. Zij vinden dat zij dat moeten 

controleren en die kwaliteitscriteria moeten opstellen of goedkeuren alvorens er geld wordt 

uitgedeeld. We willen van het Bloso vanaf. Dat is een schakel te veel. Er moet controle zijn maar 

met de BBC denk ik dat er voldoende controle zal zijn. En of dat die rol dan weggelegd is voor 

het Bloso, voor mij hoeft dat niet maar het Bloso wil dat wel. Maar dat er criteria moeten zijn, is 

wel belangrijk.  

 

Te behouden criteria 

De jeugdwerking. Dit is een beetje dubbel want het aantal leden telt voor het Bloso niet mee 

maar dit kan wel een teken van kwaliteit zijn. 

 

Kwantiteit versus kwaliteit 

Ik denk niet dat er terug gesubsidieerd zal worden op kwantiteit; ik zou dat heel bizar vinden dat 

de sportdiensten terug naar kwantiteit zouden gaan in plaats van kwaliteit. De verstandige 

sportdiensten zien wel in dat zo’n sportbeleidsplan belangrijk is met kwaliteitsvolle criteria. 

Politiek gezien ligt dat anders. Met kwaliteit haal je geen stemmen, met kwantiteit wel. Maar 

het zal aan onze ambtenaren liggen om daarover te waken. 
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Impact impulssubsidie 

Weinig tot niet, we moeten daar eerlijk in zijn. De clubs hebben daar geen zin of tijd voor om 

daar nog extra op in te zetten. Dat kost veel tijd om die werking te verbeteren en mensen af te 

vaardigen. We willen dat forceren met die impulssubsidie. Het is positief dat daar extra 

middelen voor zijn maar je moet de clubs niet pushen. Ze moeten dat op hun eigen tempo en 

manier verwezenlijken. We organiseren van alles om die mensen te begeleiden, rapporten op te 

maken, trainingen te bekijken, … maar als je de clubs moet blijven overtuigen om daar aan mee 

te werken dan is het duidelijk dat het niet gewild is. Vervolgens gaan de clubs ook afwegen wat 

ze krijgen in ruil voor al hun inspanningen. Een beetje zijn doel gemist. Hun opzet was heel goed, 

maar in de praktijk werkt dat niet. Er zullen er weinig zijn die effectief kunnen zeggen “kijk dit is 

nu echt puur impulssubsidie”. 

 

Professionalisering 

Professionalisering is een verkeerd woord. De meeste clubs hebben hier heel veel schrik van. 

Professionalisering gaat er eigenlijk om dat de trainers en begeleiders in clubs een officieel 

statuut krijgen. Maar de overheid moet ook beseffen dat veel clubs werken met vrijwilligers en 

het woord professionalisering schrikt die mensen af. Enerzijds zijn deze mensen bang niet 

bekwaam te zijn om mee te kunnen. Anderzijds gaat het om geld. Als je daar een officieel 

statuut van wil maken, dan valt de sportsector in duigen. We weten dat 20 tot 30% van de 

vrijwilligers afhaakt vanaf dat hun bijdrage bij de belastingen moet worden aangegeven. En dan 

krijg je een systeem dat de vrijwilligers eerder naar het financiële zullen kijken en niet meer naar 

de club. We hebben daar veel schrik van. Professionalisering houdt ook in dat een master LO 

s’avonds in een club moet werken maar deze mensen hebben andere ambities. Vervolgens blijf 

je met mensen zitten die op een zeker niveau begrensd zijn qua capaciteiten. Als je dat echt gaat 

officialiseren dan geraak je deze mensen kwijt. Je kan moeilijk tegen hen zeggen dat ze enkel 

mogen helpen om de lijnen te trekken, de barbecue aan te steken of de mosselen te kuisen. 

 

Coördinerende functies 

Dat is altijd een meerwaarde maar zelfs daar moeten we voorzichtig zijn en aandacht hebben 

voor de grenzen en kwaliteiten van de mensen. Met coördinatoren heb je als nadeel dat deze 

mensen zaken willen veranderen. Dat betekent ingaan tegen een bestaande werking van een 

club. Wil deze coördinator resultaten boeken, dan moeten die wijzigingen doorgevoerd worden. 

We merken dat deze mensen zo veel verandering doorvoeren en na 2 à 3 jaar gaan die weg 

want ze hebben een andere uitdaging. De hele structuur van de clubs is echter ondertussen al 

aangepast en veel mensen haken hier al af omdat ze met die nieuwe structuur niet meekunnen. 

Dan moet de club zelf terug mensen gaan zoeken wanneer de coördinator weg is. We merken 

dat de jongere generatie zaken wil veranderen, en dikwijls in positieve zin, maar de oudere 

generatie wordt dan het leven zuur gemaakt. Bij sommige clubs kunnen we beter de eigenheid 

behouden. 
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Samenwerking en fusies 

We stimuleren clubs om samen te werken. Van fusioneren zijn we afgestapt. Dat kan wel het 

resultaat zijn maar niet het uitgangspunt want dan stoot je op veel weerstand. Daarom creëren 

we samenwerkingsverbanden, hopend dat er fusies uit komen. Het uitgangspunt dat we alle 

clubs tot 1 grote clubs gaan samenvoegen, is verkeerd. Maar er moet meer samengewerkt 

worden.  

 

Reactie clubs 

Dat hangt ook af van het bestuur natuurlijk. Als er jonge mensen bij zitten, die zijn direct mee 

met het verhaal. Maar er zijn altijd X aantal ouderen mensen die zeuren over de naam, kleur van 

de truitjes, trainers die niet uitgewisseld mogen worden, … . Het is altijd hetzelfde. Maar dat is 

zo ouderwets. We hebben nu wel positieve resultaten behaald met de fusie van de 

turnverenigingen en de volleybalverenigingen. Dat heeft jaren geduurd. 

 

Andersgeorganiseerde sport 

Een dooddoener, die andersgeorganiseerde sport. We zetten daar gewoon zoveel mogelijk 

posten op om die subsidie te krijgen. Wij worstelen altijd met die term en de interpretatie 

ervan. Met de komst van het decreet hebben we het aanbod trachten te verhogen door de 

doelgroep 12-18 aan te spreken maar dat is heel moeilijk. Nu willen we in samenwerking met de 

jeugddienst deze jongeren beter bereiken. Maar we hebben zeker niet onze hele werking 

aangepast tengevolge van dat sportbeleidsplan. De aangeboden andersgeorganiseerde sport is 

wel kwaliteitsvol. We noemen het trouwens geen sport maar activiteiten.  

 

Verruiming naar beweegaanbod 

We zijn op dit moment bezig met een nieuwe organisatie met betrekking tot bewegen voor 

senioren in RVT’s. Sporten is goed, maar mensen schrikken af van het woord. We moeten in dat 

opzicht echt van bewegen spreken om bvb ook die senioren aan te spreken. We gaan daar mee 

wandelen, zitgym, kegelen, … . Naast senioren richten we ons voornamelijk op volwassen en een 

sterk aanbod voor andersvalide kinderen. Een wekelijks aanbod zwemmen, maandelijks een 

combinatie sport-ontspanning (onder andere. film, theater) en dan elke vakantie één dag met 

activiteiten met en zonder de ouders/familie. Toch een uitgebreid aanbod. We hopen dat er nog 

meer doelgroepen worden bereikt. Zo gaat er zoals eerder gezegd ook veel aandacht naar de 

12-18. Vervolgens blijven de volwassenen een belangrijke doelgroep maar meer opgesplitst: 40-

45, medioren, senioren, … .  

 

Impact doelgroepenbeleid 

We hebben ons aanbod niet echt moeten aanpassen. Toen was er al een samenwerking met het 

OCMW om de allochtonen en de kansarmen te bereiken. Bovendien was er al een project 

uitgewerkt rond de vrijetijdspas. We proberen dat verder uit te werken met alle betrokken 

partijen. De decreetgever moet ook weten dat wij als sportdienst om te overleven zoveel 

mogelijk doelgroepen moeten bereiken en ons niet louter toespitsten om slechts deze 4 

groepen.  
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Autonoom bepalen doelgroepen, mits sociale correctie 

Wat is kansarm? Dat is moeilijk af te bakenen. Bij ons zijn kansarmen eerder mensen van 

vreemde afkomst. We spitsten ons dan eerder toe op mensen die een andere taal spreken, los 

of iemand allochtoon is. Daar zou er meer diversiteit moeten komen. Maar het is een uitdaging 

om deze mensen te bereiken. Je moet die echt actief gaan opzoeken. Dikwijls weet je ze niet 

eens wonen en zijn ze moeilijk aanspreekbaar.  

 

Transversale samenwerkingen om doelgroepen te bereiken 

Nieuwe samenwerkingsverbanden zullen er niet echt ontstaan. Wij werken reeds jaren samen 

met het OCMW, de groendienst, jeugd, cultuur, bib, sociale zaken, instellingen voor 

andersvalide kinderen, … . Dat zijn volgens mij de belangrijkst partners op lokaal vlak. Onze visie 

is ook, het is voor de burger niet belangrijk wie iets organiseert zolang er maar een aanbod is. 

Dat is een belangrijk gegeven.  

 

Aantrekkelijk houden aanbod 

Dat is een blijvende oefening van trends te bekijken. Kijken waar de mensen zich op dat moment 

voor willen engageren. Iedereen kent wel de verhalen van de danshypes, daar proberen we niet 

op in te gaan. Eerst probeer je daar mensen voor aan te trekken en tegen dat je goed bezig bent, 

is er alweer een andere hype. Dat proberen we te vermijden. We willen liever zaken die voor 

iedereen toegankelijk zijn en meer standvastig. Dat blijft een moeilijke opdracht. Je moet daar 

de markt voor afschuimen, best practices uit het buitenland, ... . Vervolgens moet je ook uw 

aanbod vasthouden, eenvoudig, laagdrempelig maar toch uitgebreid om eend drop-out te 

vermijden.  

 

Mening outputcontrole – lokale autonomie 

Positieve evolutie. Steden en gemeenten zijn verstandig genoeg om kwaliteit na te streven. 

Eindelijk komt er wat meer vrijheid, minder betutteling.  

Qua planlast mag het echter niet overdreven worden. Voor jezelf heb je toch ook dat 

sportbeleidsplan nodig. Het enige nadeel was de betutteling en de controle op het afgewerkte 

document maar het proces voor de opmaak van zo’n plan is wel noodzakelijk. 

Sportfunctionarissen durven al eens vlug klagen dat ze te veel werk hebben.  

 

Impact nieuwe decreet 

De nieuwe beleidsprioriteiten zullen hier in de gemeente Beveren niet echt veel veranderen. Wij 

blijven proberen zoveel mogelijk mensen aan te zetten tot sporten, bewegen.  
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30. BEVEREN  

 

Gegevens respondent: 

 32 jaar 

 10 jaar bij de sportdienst waarvan 6 à 7 jaar ook actief binnen de sportraad 

 Geeft sportles 

 Heeft moeten leren hoe een sportraad functioneert 

 Opmaak beleidsplan was nieuw  

 

Impact opmaak sportbeleidsplan 

We hebben ons subsidiereglement aangepast als gevolg van het sportbeleidsplan. Zo werden 2 

reglementen 1. 

Vervolgens hebben we ook meer de nadruk op kwaliteit gelegd. Dit heeft heel wat 

teweeggebracht. De nieuwe situatie was verwarrend voor clubs. Zo zagen sommige clubs hun 

subsidies kelderen als gevolg van te weinig kwaliteit. Dit leidde tot een stijging in het aantal 

gevolgde opleidingen.  

 

Impact verdwijnen opmaak sportbeleidsplan 

Ik vermoed dat er minder administratieve last zal zijn. Ook al verdwijnt de verplichting tot het 

opmaken van een beleidsplan, het is toch belangrijk dat je een aantal pijlers uitzet voor het 

sportbeleid. We hebben nood aan een langetermijnvisie/continuïteit, weg met het 

legislatuurdenken. 

 

Impact functie sportgekwalificeerde ambtenaar 

Hier in de gemeente Beveren hebben heel wat mensen het diploma van sportfunctionaris. Niet 

iedereen bekleedt echter ook de functie van sportfunctionaris. Zo’n sportgekwalificeerde 

ambtenaar moet het sportbeleid in goede banen leiden en een langetermijnvisie ontwikkelen. 

 

Toekomst van deze functie 

In kleinere gemeenten zal dit verdwijnen als gevolg van budgetproblemen. Ik vraag me af of die 

functie daar ook wel nodig is. De grotere gemeenten zullen hopelijk slim genoeg zijn om dit te 

behouden.  

 

Systeem subsidiëring op basis van hoofdstuk 1 decreet 2007 

Een aantal criteria zijn aangepast geweest, maar in grote lijnen zaten we op het correcte spoor.  

Het Bloso kent onze sportclubs niet door en door maar ik begrijp dat er een controle is op die 

kwaliteitscriteria om bijvoorbeeld misbruik na te gaan. Het Bloso moet echter de dossiers sneller 

verwerken. We komen soms als gemeente in de problemen met onze clubs omdat we moeten 

wachten op het Bloso. 
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Mening autonome keuze kwaliteitscriteria 

We staan niet te springen om het subsidiesysteem om te gooien. Wel is er ruimte tot een aantal 

kleine aanpassingen maar het meeste zal behouden blijven. 

 

Kwantiteit versus kwaliteit 

Trainersdiploma’s: verhogen kwaliteit trainers. 

Belang communicatie naar de clubs/de leden toe. 

 

Impact impulssubsidie 

Het eerste en tweede jaar heeft dit goed gewerkt: stijging aantal opleidingen met als resultaat 

kwaliteitsvollere begeleiding binnen de jeugdsport. Dit resulteerde vervolgens in meer 

kampioenen. Nu een enorme daling in aanvragen opleidingen. Je blijft geen nieuwe trainers 

vinden. Plus bijscholing valt niet onder de subsidie, terwijl deze net zo belangrijk zijn.  

 

Professionalisering 

Coördinerende functies proberen we nu reeds gedeeltelijk te ondersteunen. Maar dit gaat zeer 

moeizaam, vooral over verschillende clubs heen. Zo hebben we na 30 jaar beslist dat er 1 

afgevaardigde per sporttak is binnen de sportraad, niet 10 verschillende per vechtsport.  

Hetzelfde geldt voor samenwerking. Binnen de turnclubs hebben we hier een mooi voorbeeld: 4 

clubs die samenwerken en elk hun eigen specialiteit hebben.  

Professionalisering is super. Maar vrees voor toekomst van de vrijwilligers. Deze mogen we niet 

overbelasten zodat deze gaan afhaken. Het mag geen trend zijn dat we enkel verouderde 

vrijwilligers hebben die minder voeling hebben met een verhoging in kwaliteit waar we naar 

streven. 

 

Samenwerking en fusies 

Versnippering sportveld tegengaan via fusies. Streefdoel in Beveren. Nood aan clustering. Maar 

dit gaat lang duren. 

 

De clubs hebben nog niet door dat we naar die fusies streven. Dat hoeft ook nog niet. Ze 

moeten eerst gewoon worden aan het systeem van 1 aanspreekpunt per sporttak. Wel reeds 1 

fusie binnen de gemeente tussen 2 volleybalclubs als gevolg van een tekort aan trainers.  
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Andersgeorganiseerde sport 

Aanbod door de sportdienst, soms in samenwerking met de clubs.  

Voorbeelden: 

 de Olympische straat: verschillende sportclubs organiseren initiaties waar de burger de 

sport leert kennen.  

 Ook sportklassen voor de scholen. Hier worden sporten die de scholen niet geven 

aangeboden met als doel de sportclubs die moeilijk leden aantrekken, te promoten.  

 Naschools hebben we ook nog kriebelvoetjes; 1 uur sport elke 2 weken waar elke sport 

georganiseerd in clubverband binnen de gemeente aan bod komt. Zo kan er misschien 

de stap naar een club gezet worden, maar kinderen kunnen ook geheel vrijblijvend elke 

2 weken een uurtje sporten. 

 Buitenspeeldagen 

 

Verruiming naar beweegaanbod 

Reeds beweegaanbod voor decreet 2007.  

Voorbeelden: 

 sportactief: sportdienst verzorgt samen met privépartners fitness, in combinatie met 

BBB en aerobic, om stap tot fitnessen kleiner te maken.  

 sportactief plus: initiaties voor volwassenen en senioren.  

 Wandeluurtjes 

 Fietsuurtjes (waarbij vele later mee op fietsvakantie zijn gegaan, georganiseerd door de 

gemeente) 

Ander aanbod dan de klassieke sporten om mensen tot sporten aan te zetten. Kleine kostprijs, 

lage drempel. 

 

Aantrekkelijk houden aanbod 

Mensen moeten zich goed in een club voelen. Nood aan een positieve sfeer. Hierbij kan de 

sportdienst wel enkel proberen tussenkomen bij problemen in en tussen sportclubs.  

Rol infrastructuur bij aantrekkelijk houden aanbod: er is een grote vraag naar renoveren 

bestaande infrastructuur. En tenslotte een sportaanbod niet te ver van huis: lage 

verplaatsingskosten.  

 

Impact doelgroepenbeleid 

Weinig rekening moeten houden met een aantal doelgroepen. 

Wel samen met OCMW voor kansarmen initiatieven ontwikkeld, bijvoorbeeld minder lidgeld 

betalen. 

Voor senioren was er al een heel groot aanbod. Oppassen dat je geen overaanbod hebt waardor 

sporten elkaar gaan beconcurreren. Hoewel sommige zaken zo populair zijn dat er altijd 

uitbreiding mogelijk is, bijvoorbeeld seniorengym. 
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Weinig gehandicaptensport. Slechts een aantal clubs bezig met geïntegreerde sport. Behalve in 

de dagcentra zelf die over een sportverantwoordelijke beschikken. Infrastructuur staat wel ter 

beschikking.  

Minder te maken met mensen van allochtone afkomst. Niet echt een behoefte voor en ook niet 

wenselijk. Men integreert vlugger wanneer men via gewone weg in de clubs terecht komt.  

 

Autonoom bepalen doelgroepen, mits sociale correctie 

Voorbeelden van andere doelgroepen: mensen die in ploegen staan. 

Nadruk op doelgroep 12-18. Momenteel is er hier slechts een klein aanbod voor.  

Ook de allerkleinsten al aan het bewegen krijgen, vb. ravotterkesdag met een aantal begeleide 

lessen – watergewenning – een sportieve opvang- … 

Senioren zal ook blijven, dit is heel populair in de gemeente 

Volwassenen hebben reeds uitgebreid programma.  

 

Transversale samenwerkingen om doelgroepen te bereiken 

12-18 jarigen bereiken in samenwerking met jeugd, cultuur, jeugdbewegingen, … . Dit doen we 

al. Toch bereiken we nog niet iedereen die we willen bereiken. Moeilijk in te spelen op nieuwe 

rages om aanbod aantrekkelijk te maken.  

Altijd al samenwerking met jeugd maar in de toekomst ook graag met ICT. Idee om via 

informaticatoepassingen aanbod sport weer te geven naar de jeugd toe en dit op een 

interactieve manier. 

 

Mening outputcontrole – lokale autonomie 

Logische stap. Gemeenten moeten kunnen inspelen op noden eigen bevolking. Wel nood aan 

ruimte voor bijsturing.  

 

Impact nieuwe decreet 

We deden bijna alles al voor het decreet van 2007. Voor andere gemeenten zal het zeker een 

mogelijkheid tot evolutie geven, maar wij als gemeente staan zeker al vrij ver. Toch moeten we 

constant vernieuwen, we mogen niet blijven stil staan.  
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31. SINT-NIKLAAS 

 

Gegevens respondent: 

 59 jaar 

 40 jaar actief in de sport, voornamelijk met betrekking tot de infrastructuur 

 12 jaar schepen - 24 jaar gemeenteraad 

 30 jaar ervaring met de administratie 

 

Impact opmaak sportbeleidsplan 

Het opmaken van dat plan was een administratieve rompslomp; te veel werk om met 

vrijwilligers te realiseren. Er is uiteraard nood aan regels maar dit is overdreven. Een positieve 

impact van het plan was weliswaar dat er meer middelen waren en dat het veld meer aan bod 

kwam. Het heeft echter niks veranderd aan ons aanbod.  

 

Impact verdwijnen opmaak sportbeleidsplan 

Ik heb er geen problemen mee dat sport een hoofdstuk wordt in de strategische 

meerjarenplanning zolang de middelen maar blijven komen. Uiteraard verwelkom ik de 

vermindering van de planlast.  

 

Impact functie sportgekwalificeerde ambtenaar 

De sportgekwalificeerde ambtenaar was reeds aanwezig. Dat is ook wel nodig om sportbeleid 

richting te geven. We hebben wel een verlies van toelage gekend omdat er 1 

sportgekwalificeerde ambtenaar verdween, dat is jammer.  

 

Toekomst van deze functie 

Behoud van deze functie is zeker nodig.  

 

Systeem subsidiëring op basis van hoofdstuk 1 decreet 2007 

Met betrekking van het huidige systeem van subsidiëring is een objectieve sportraad heel 

belangrijk.  

 

Mening controle op input 

Ik heb geen problemen met een controle op input zodat men toch nog enige kwaliteit kan 

garanderen binnen de verschillende gemeenten. Op deze manier vermijden we ook dat de 

lokale politiek het sportbeleid te sterk kan beïnvloeden. 

 

Mening autonome keuze kwaliteitscriteria 

De gemeenteraad moet beslissen welke criteria dit zullen zijn op basis van de noden van de 

stad. Het is dan de taak van de sportraad om de clubs te vertegenwoordigen. Ik voorzie geen 

aanpassing van de huidige criteria met uitzondering van de urensubsidies (het huren van 

sporthallen van scholen).  
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Kwantiteit versus kwaliteit 

Teruggaan naar meer kwantiteit is een mogelijk gevaar. Daarom heb je nood aan mensen met 

ervaring en de nodige kwalificaties om de sportdienst te leiden om niet terug te gaan naar 

subsidiëring op basis van kwantiteit. 

 

Impact impulssubsidie 

Er zijn verschillende initiatieven gerealiseerd om de kwaliteit binnen de jeugdsport te 

garanderen. Dit is wel niet eenvoudig, eens de trainers zijn opgeleid worden ze weggekocht 

door een andere club. Die opleidingen kosten allemaal veel geld. 

 

Professionalisering 

Clubs te professioneel laten werken, is niet goed. Dit kost enorm veel geld en tijd. Enkel echt 

grote clubs kunnen dit betalen. Ik heb in deze context schrik dat er clubs gaan verdwijnen. Je 

mag clubs niet duwen in een richting die ze niet aankunnen. We kunnen vrijwilligers en 

amateurs ook niet dwingen tot een professionele werking. Er is wel zeker nood aan een 

professionalisering binnen het bestuur, onder andere. met betrekking tot de boekhouding. 

 

Samenwerking en fusies 

Fusioneren zal nooit lukken. Zo wou men ooit de krijgssporten samenbrengen maar iedereen 

blijft werken in zijn eigen niche. Samenwerken gaat ook niet. Clubs zien elkaar als concurrenten. 

Bovendien heeft elk zijn eigen werking, eigen feesten, eigen tradities, … . 

 

Andersgeorganiseerde sport 

Het introduceren van de andersgeorganiseerde sport heeft vrij goed gewerkt. Een halftijdse 

ambtenaar sport-sociale zaken heeft hier in de stad allerlei buursporten en verschillende 

sportpleintjes opgestart.  

 

Verruiming naar beweegaanbod 

Ik vind het organiseren van een beweegaanbod geen taak voor de stad. Wel kunnen we de sport 

promoten maar het zijn de clubs die een aanbod moeten organiseren. Uiteraard kunnen we wel 

die initiatieven ondersteunen, bijvoorbeeld door een skate- of BMXpark te bouwen.  

 

Aantrekkelijk houden aanbod 

Een aantrekkelijk aanbod heb je wanneer je de nodige middelen kan aanbieden. Zo betaalt de 

stad veel materiaal van de clubs en renoveren we bestaande infrastructuur. Vervolgens moet er 

ook voldoende ruimte zijn voor recreatief sporten. 

  

Impact doelgroepenbeleid 

We hebben te weinig respons van de clubs met betrekking tot deze 4 doelgroepen. Er zijn wel 

een aantal initiatieven op touw gezet, onder andere rolstoelbasket en G-voetbal. We denken er 

verder over na om misschien een Belgisch kampioenschap wielrennen voor mensen met 
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handicap te organiseren. Het is echter niet makkelijk om deze doelgroepen te bereiken, te 

mobiliseren.  

Autonoom bepalen doelgroepen, mits sociale correctie 

Nieuwe doelgroepen bereiken is niet makkelijk. Het is al moeilijk genoeg om de huidige te 

bereiken. We moeten verder focussen op die huidige doelgroepen en ons aanbod daar naartoe 

uitbreiden.  

 

Transversale samenwerkingen om doelgroepen te bereiken 

Er is reeds samenwerking met het OCMW, dagcentra, … en andere verschillende instellingen 

binnen de stad.  

 

Mening outputcontrole – lokale autonomie 

Ik heb geen probleem met een controle op output. We hebben als gemeente nood aan een 

grotere autonomie, elke gemeente is namelijk anders. Vervolgens is het belangrijk de 

sportdienst een zeker vrijheid te geven om te werken. Uiteraard moet deze op een zeker niveau 

nog steeds gecontroleerd worden.  

 

Impact nieuwe decreet 

Ik voorspel geen echte veranderingen binnen de stad. Misschien zouden we wel het 

sportpromotieteam meer kunnen richten naar bepaalde doelgroepen. Maar ik heb nog geen 

idee welke deze dan kunnen zijn.  
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32. SINT-NIKLAAS 

 

Gegevens respondent: 

 53 jaar 

 Actief sinds 1980 op de sportdienst 

 Was de eerste keer dat hij een beleidsplan opmaakte, wel eerders adviezen 

geformuleerd 

 

Impact opmaak sportbeleidsplan 

We hebben onze tijd genomen om het plan deftig uit te werken. Belangrijk in deze context is de  

input vanuit het werkveld teneinde nieuwe inzichten te verschaffen. Dit leidde dan ook tot 

nieuwe thema’s waar we in de sport rond gingen werken.  

 

Impact verdwijnen opmaak sportbeleidsplan 

Ik voorzie geen effect. Sport is nooit stiefmoederlijk behandeld geweest en dat zal zo blijven in 

de toekomst. Dit betekent weliswaar niet dat de stad op zijn lauweren moet rusten. Het zou niet 

slecht zijn om evengoed een sportbeleidsplan op te maken.  

 

Impact functie sportgekwalificeerde ambtenaar 

We zijn begonnen met 3 sportgekwalificeerde ambtenaren waarvan er nu maar 2 overblijven als 

gevolg van een interne reorganisatie. Dit leidde tot een subsidieverlies.  

Ik vind het belangrijk dat er mensen met feeling voor de sport worden aangeworven. Het 

managen van accommodaties kan ook door een algemeen manager gebeuren maar voor het 

uittekenen van een sportbeleid is dit diploma wel nodig 

 

Toekomst van deze functie 

Ik heb geen idee of we deze functie zullen behouden. Momenteel is het nog een 

diplomavereiste voor het diensthoofd van de sportdienst. Persoonlijk ben ik een voorstander 

van het behouden van de sportgekwalificeerde ambtenaar.  

 

Systeem subsidiëring op basis van hoofdstuk 1 decreet 2007 

Er is nood aan een zekere controle op de naleving van het decreet. Ik vind wel dat de huidige 

controle zeer detaillistisch is. Ik heb hierbij het gevoel dat het Bloso geen vertrouwen in de stad 

heeft. Algemeen heb ik geen problemen met een controle op input.  

 

Mening autonome keuze kwaliteitscriteria 

Er is een terechte vrees voor het subsidiëren op basis van kwantiteit. Dat zal dan wel eerder in 

kleinere gemeenten zijn, niet in Sint-Niklaas. Wij zullen eerder de kwaliteitscriteria uitbouwen.  

Er kunnen eventueel aanpassingen volgen van het subsidiereglement, criteria meer op maat van 

de clubs maar kwaliteit zal altijd overheersen.  
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Te behouden criteria 

Ik vind het statuut van een vereniging belangrijk. We moeten VZW’s nastreven i.p.v. feitelijke 

verenigingen. Vervolgens is er ook nood aan een zicht op de missie en visie van de clubs. 

Tenslotte moeten er gekwalificeerde bestuursleden aan het hoofd van een club staan.  

 

Impact impulssubsidie 

De impuls heeft geleid tot meer geschoolde trainers. Maar ik heb geen zicht of die geschoolde 

trainers ook tot een kwalitatief beter aanbod hebben geleid. Dat zouden we eigenlijk eens 

moeten nagaan.  

 

Coördinerende functies 

De clubs zijn geen voorstander van coördinerende functies. Vooral niet over clubgrenzen heen, 

er is te veel concurrentie. Er zijn wel een aantal initiatieven geweest voor het oprichten van 

koepels die een bepaalde sporttak zouden vertegenwoordigen.  

 

Samenwerking en fusies 

Ik vraag me af of schaalvergroting tot een verhoging in kwaliteit leidt. Wel erken ik het 

versnipperde landschap binnen een aantal disciplines, vb. de krijgssporten. Maar clubs die willen 

samenwerken, doen dat uit zichzelf. Je mag dit niet forceren als overheid.  

 

Professionalisering 

Als we gaan professionaliseren, wat dan met de rol van de vrijwilliger? Hoe kan je deze blijven 

inzetten als je streeft naar professionalisering? 

Clubs beschikken momenteel over onvoldoende tools om dat streven naar professionalisering 

waar te maken. Vb. op fiscaal gebied: je kan vrijwilligers maar tot een bepaald niveau vergoeden 

of ze worden zwaar belast.  

 

Andersgeorganiseerde sport 

Er is een groter bewustzijn met betrekking tot het aanbieden van sport buiten clubverband. De 

sportdienst ziet zichzelf nu ook als een aanbieder, het zijn niet alleen de clubs. 

Met betrekking tot die andersgeorganiseerde sport hebben we een groot aanbod van 

naschoolse sport. Het is belangrijk dit te blijven ontwikkelen in de toekomst.  

 

Verruiming naar beweegaanbod 

Geen idee wat het effect van een beweegaanbod zou kunnen zijn. Er zouden misschien nieuwe 

doelgroepen kunnen worden aangesproken maar geen idee welke deze dan zijn.  

Vervolgens kunnen we het begrip ‘beweegaanbod’ linken aan gezondheid.  
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Aantrekkelijk houden aanbod 

We kunnen het aanbod op verschillende manieren aantrekkelijk houden. Het belangrijkste is dat 

clubs niet enkel mogen focussen op competitie. Er is dus nood aan een aangepast aanbod 

binnen clubs waar er ruimte voor elk soort speler is: competitie versus recreatief.  

Om drop-out te vermijden, moet je uiteraard wel de behoefte kennen van de spelers.  

 

Impact doelgroepenbeleid 

Senioren: geen uitbreiding aanbod, er was reeds een overaanbod 

Allochtonen: geen specifieke initiatieven. Wel probeerde men via een allochtone medewerker 

op de sportdienst promotie te voeren voor het sportaanbod 

Kansarmen: we hebben onder andere de kansenpas (te verkrijgen via het OCMW) en een 80%-

20% regeling (het OCMW betaalt 80% van het lidgeld en de speler de rest zodat clubs geen 

verlies kunnen leiden bij het aantrekken van kansarmen). 

Mindervaliden: meer aandacht ervoor binnen de sportclubs. Zo bieden 7 à 8 clubs G-sport aan.  

Kandidaat-gemeente voor de Special Olympics.  

 

Autonoom bepalen doelgroepen, mits sociale correctie 

We hebben voorlopig onze handen vol met de bestaande doelgroepen, voornamelijk de 

mindervaliden.  

 

Transversale samenwerkingen om doelgroepen te bereiken 

Er zijn reeds verschillende samenwerkingsverbanden, vnl. met de gehandicaptensector wanneer 

we bijvoorbeeld sportkampen organiseren. Maar we werken ook samen met verenigingen die 

kansarmen vertegenwoordigen.  

 

Mening outputcontrole – lokale autonomie 

Ik heb geen probleem met een controle op output, maar dit vraagt wel om duidelijk meetbare 

indicatoren.  

 

Impact nieuwe decreet 

Er zal volgens mij niet echt veel veranderen. We zullen wel nog meer aandacht hebben voor 

kwaliteit en misschien zal er ook sprake zijn van een schaalvergroting, maar dit zal niet makkelijk 

gaan tenzij men het gaat verplichten.  
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33. SINT-NIKLAAS  

 

Gegevens respondent: 

 73 jaar 

 Sportgangmaker in ’70 – lid van de sportraad sinds fusie gemeenten- secretaris van de 

sportraad- nu 2e legislatuur als voorzitter sportraad 

 Goede werkrelatie met de sportpromotor 

 

Impact opmaak sportbeleidsplan 

Het opmaken van een sportbeleidsplan was een werk van lange adem. Het plan was op maat 

van de noden van de stad 

Belangrijk was de betrokkenheid van de clubs en gebruikers bij de opmaak van het plan. Het 

plan gaf dan ook de sportdienst en de sportraad de kans om richting te geven aan het beleid.  

 

Impact verdwijnen opmaak sportbeleidsplan 

Het verdwijnen van de verplichte opmaak is op zich geen slecht idee. 

Ik maak me wel zorgen of de ‘sportmensen’ nog voldoende inspraak zullen hebben. Er mag geen 

dominantie van het stadsbestuur zijn bij de opmaak van de strategische meerjarenplanning.  

 

Impact functie sportgekwalificeerde ambtenaar 

Ik vind het aanstellen van een sportgekwalificeerde ambtenaar een vanzelfsprekendheid. Dit 

leidt tot het voeren van een beter sportbeleid. Die ambtenaar is ook een belangrijke schakel 

voor de sportraad om te kunnen wegen op het sportbeleid. Het is een bron van informatie 

(belang van een goede relatie!).  

 

Toekomst van deze functie 

Zeker behouden van de sportgekwalificeerde ambtenaar.  

 

Systeem subsidiëring op basis van hoofdstuk 1 decreet 2007 

Het geld komt van de Vlaamse overheid. Het is logisch dat er hier controle op is. Wel is het nodig 

om een zekere bewegingsvrijheid te krijgen, niet te veel beknotten.  

In beperkte mate moet subsidiëren op kwantiteit dus zeker kunnen. Er is namelijk een verschil 

tussen een club van 50 leden en 300 leden. Het zou dan eerder om een bonus gaan die men kan 

verdienen bovenop de basiskwaliteitscriteria.  

 

Kwantiteit versus kwaliteit 

Het zou spijtig zijn indien gemeenten teruggrijpen naar kwantiteit.  

Zoals eerder gezegd is het wel nodig dat we in beperkte mate een verschil maken tussen grote 

en kleine clubs. We moeten clubs in zekere mate belonen dat ze leden aantrekken.  
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Mening autonome keuze kwaliteitscriteria 

Ons huidig reglement zit goed in elkaar. Het is in 2001 grondig hervormd geweest met als slogan 

‘subsidies moet je verdienen’. We gaan dus geen nieuwe hervormingen doorvoeren.  

 

Impact impulssubsidie 

De impulssubsidie heeft zeker een effect gehad op het niveau van de diploma’s. Er werden dan 

ook meer opleidingen georganiseerd. Op aanmoediging van de impuls is de kwaliteit van de 

trainers zeker verhoogd. Ik heb echter geen idee of dit ook tot betere prestaties onder de leden 

heeft geleid want mensen met een gelijkgestelde ervaring kunnen ook een kwaliteitsvolle 

training geven.  

 

Coördinerende functies  

In sommige disciplines kan dit werken, in andere niet. Zo zijn bijvoorbeeld alle biljartclubs hier 

verenigd in een koepel en het kan een meerwaarde zijn om hier coördinerende functies (onder 

andere. 1 secretaris) op te richten. Dit vraagt wel om iemand die door iedereen aanvaard is. 

Wanneer diezelfde persoon dan nog de vertegenwoordiger bij de sportraad is, heb je een mooie 

doorstroming van informatie.  

 

Samenwerking en fusies 

Samenwerking en fusioneren kan werken wanneer het gaat om clubs die niet aan competitie 

doen. Clubs in competitie hebben een eigen beleid, een eigen visie. Dat kan ook niet anders. Op 

deze manier kunnen er ook meer mensen aan competitie doen. Zo heb je bijvoorbeeld drie 11-

tallen in het voetbal i.p.v. 1 ploeg.  

Bovendien brengt fusioneren ook een probleem van infrastructuur met zich mee. Tenzij er op 

verschillende locaties getraind wordt.  

Tenslotte moeten er ook in de deelgemeenten voldoende sporten worden aangeboden. 

 

Professionalisering 

Ik maak dan de afweging professionalisering versus liefhebbers.  

Sport is een vrijetijdsbesteding, een manier om gezond te leven en heeft een sociale functie. 

We mogen niet te veel focussen op het professionele. Er moet zowel ruimte zijn voor het 

recreatieve als een welbepaalde professionele omkadering voor mensen die uitblinken in een 

sport.  

 

Andersgeorganiseerde sport 

Er was al een groot aanbod, we kunnen niet echt spreken van een toename in het aanbod. 

Met uitzondering van de toetreding van scholen tot de sportraad. Zij worden gesubsidieerd 

wanneer er sport voor iedereen na de schooluren wordt aangeboden. Zo bieden bepaalde 

scholen elke woensdagnamiddag bepaalde sporttakken aan. 

Vervolgens krijgen clubs die uit wijkwerking ontstaan een basissubsidie ter aankoop van 

materiaal, kledij, … (link met buurtwerkers – participatie van kansarmen en allochtonen).  
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Verruiming naar beweegaanbod 

Het is een interessante denkpiste om ook een beweegaanbod te organiseren.  

Het moet zowel gaan om een aanbod voor groepen als voor individuen. Dit kan volgens mij met 

vrij eenvoudige middelen. Belangrijk in deze context is dat het gaat om een laagdrempelig 

aanbod.  

Je moet op gelijk wel moment kunnen bewegen, geen vaste uren. Eventuele nieuwe 

doelgroepen waar ik in deze context aan denk, zijn mensen met een zittend beroep en het 

verder uitbreiden van de doelgroep senioren.  

 

Impact doelgroepenbeleid 

We kennen subsidies toe wanneer clubs deze doelgroepen bereiken. Vervolgens hebben we ook 

verschillende initiatieven ondernomen tot het wegwerken van de drempels om tot clubs toe te 

treden. Bijvoorbeeld de tussenkomst van het OCMW in lidgeld.  

Volgens mij is er echter nood aan een centraal informatiepunt rond sport voor die doelgroepen; 

mensen vinden dikwijls de weg niet naar de sportdienst 

 

Autonoom bepalen doelgroepen, mits sociale correctie 

We zullen eerder de 4 doelgroepen behouden zolang de samenstelling van de bevolking 

behoeften voor deze categorieën creëert.   

 

Transversale samenwerkingen om doelgroepen te bereiken 

Ik zie in de toekomst meer samenwerking met scholen met betrekking tot hun infrastructuur: 

huren van hun sportzalen na de schooluren zodat de clubs aan een verminderd tarief hier 

terecht kunnen.  

 

Aantrekkelijk houden aanbod 

Je hebt hiervoor nood aan een goede structuur van de club. Voorts is de communicatie tussen 

de leden en het bestuur ook van belang. Vervolgens denk ik dat de meeste clubs nu al proberen 

hun leden te houden met allerlei initiatieven. Inspelen op bepaalde trends zorgt automatisch 

voor nieuwe leden.  

 

Mening outputcontrole – lokale autonomie 

Ik heb op zich geen problemen met minder verplichtingen. Maar er is wel nood aan controle op 

de verdeling van de subsidies binnen een gemeente. Het Bloso moet zicht behouden met een 

controle op de verdeelsleutel van de subsidies.  

 

Impact nieuwe decreet 

Ik hoop dat er niet te veel verandert. De stad is goed bezig.  
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34. ANTWERPEN  

 

Gegevens respondent: 

 31 jaar 

 Ex-topsportster 

 diploma sportmanagement  

 2,5 jaar adviseur sport voor de burgemeester. 

 

Impact opmaak sportbeleidsplan 

Ik denk dat het opmaken van zo’n plan een goede zaak is. Het is een leidraad en er wordt veel 

verwezen naar dat plan. Op het einde van deze legislatuur zullen we ook mooi kunnen zeggen 

welke doelstellingen we wel en niet hebben gehaald. 

 

Impact verdwijnen opmaak sportbeleidsplan 

Ik kan niet echt het effect hiervan inschatten want wij maken sowieso een beleidsplan op. Ook 

elk jaar maken wij een beleidsbrief met de doelstellingen voor het volgende jaar. Ik zou het wel 

heel jammer vinden indien de andere gemeenten geen beleidsplan meer opmaken. Natuurlijk, 

Antwerpen heeft wel een groter budget dan de rest van de gemeente. Er moet dan ook ergens 

een sportbeleidsplan zijn.  

 

Impact functie sportgekwalificeerde ambtenaar 

Ik denk wel dat wij al zo’n ambtenaar hadden. Telkens als wij iemand nieuw aanwerven op de 

sportdienst moet die ook over het diploma sportfunctionaris beschikken of de cursus gaan 

volgen. Ik vind dat een beleidsmakende functie zo’n diploma moet hebben. Ook hier kan je 

natuurlijk moeilijk vergelijken met ander gemeenten. Onze sportdienst telt 400 

personeelsleden.  

 

Toekomst van deze functie 

Ik vind het jammer dat die verplichting wegvalt, ik begrijp het niet. Het diploma 

sportfunctionaris geeft je toch een betere leidraad voor het sportbeleid. Zelfs een bakker moet 

een diploma hebben om een bakkerij op te starten.  

 

Systeem subsidiëring op basis van hoofdstuk 1 decreet 2007 

Er zou nog meer wisselwerking moeten komen met het Bloso. Weliswaar niet in dominerende 

functie. Soms moeten we bepaalde zaken doen die we enkel en alleen doen omdat het moet 

van het Bloso. Dat lijkt me tijdverspilling. We zouden meer op hetzelfde niveau moeten staan. 

Momenteel is het een krampachtige situatie. 

 

Ik vind het goed dat het Bloso kan zeggen of er sprake is van kwaliteitscriteria. Wanneer ze 

bepaalde zaken dan niet goedkeuren, moet dit dan steeds ook gemotiveerd worden.  
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Kwantiteit versus kwaliteit 

Ik geloof er niet in dat we teruggaan naar vroeger en meer subsidiëren op kwantiteit. Toch niet 

met deze burgemeester en schepen. Wij beschikken ook over een goedwerkende sportdienst 

die ook streeft naar kwaliteit. Omdat wij met zoveel plaatsgebrek kampen, moet er steeds 

kwaliteit geleverd worden in onze sporthallen en zwembaden.  

 

Behouden criteria 

Er moet in ieder geval een degelijke jeugdopleiding zijn door de clubs. Hoe we dat meten, speelt 

niet echt een rol; uren les of aantal gediplomeerde trainers. Verder moet er ook een zeker 

percentage Antwerpenaren lid zijn van de club. En tenslotte moet er ook een transparante 

boekhouding zijn.  

 

Impact impulssubsidie 

Die impulssubsidie is wel een goede zaak en dat kan nog verder uitgebreid worden. We kunnen 

eventueel mensen niet alleen Blosocursussen laten volgen maar ook een zeker kennis van de 

administratie bijbrengen, bijvoorbeeld een attest bedrijfsbeheer om naar professionalisering te 

streven zoals het nu ook in Nederland is. Die kerktorenmentaliteit moet eruit, dat amateurisme, 

het zwartgeld, … . Pas dan kunnen we goede mensen afleveren die gelukkig zijn in de club. 

 

Coördinerende functies  

Het oprichten van coördinerende functies vind ik zeker een goede zaak. We doen dat nu ook al, 

bijvoorbeeld een zwemcoördinator, een voetbalcoördinator, … over de verenigingen heen. Die 

mensen worden betaald door de stad, maar het zou zeer positief zijn indien de clubs dat ook 

doen. Zo zitten wij bijvoorbeeld met enorm veel korfbalclubs waardoor je soms door het bos de 

bomen niet meer ziet. Ik vind dat er een coördinator moeten komen zodat we eventueel kunnen 

streven naar fusies. 1+1 is meer dan 2. Ik zeg niet dat elke korfbalclub moet fusioneren maar ze 

zouden toch moeten gaan samenwerken zodat er meer geld gegenereerd wordt en waardoor er 

een PPS-structuur wordt gecreëerd waar wij mee kunnen werken.  

 

Samenwerking en fusies 

Het probleem is dat de clubs deze mening niet echt delen. Daarom is het heel belangrijk om 

eerst een coördinator aan te stellen en zo bepaalde impulsen te genereren. Er is heel veel 

weerstand tegen fusioneren, daarom zijn we al heel blij als er sprake is van samenwerking. 

Uiteraard heb ik begrip voor de eigenheid van elke club. Maar het is moeilijk kleine clubs te 

subsidiëren zodat een club van 50 leden evenveel krijgen als een club van 500.  
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Andersgeorganiseerde sport 

Wij zetten enorm in op buurtsport. Ik denk dat dit in een stad heel belangrijk is. Niet elke 

persoon is in staat om naar een club te gaan. Mensen moeten kunnen sporten wanneer het hen 

past. Daar zullen we in de toekomst nog meer op moeten inzetten.  

Wij hebben een buurtsportafdeling met 35 mensen die de buurtsport controleren. Dat verloopt 

eigenlijk heel vlot. Zo hebben we mensen die leren fietsen en zwemmen, mensen van allochtone 

afkomst die via buurtsport die stap naar een club zetten, … . Hier hebben we ook 

trajectbegeleiders. Via sport proberen we eigenlijk de mensen in te burgeren. 

 

Verruiming naar beweegaanbod 

Deze begripsverruiming is volgens mij een positieve zaak. We moeten af van de traditionele 

modellen waar er enkel in clubverband gesport kan worden. Dat verklaart ook het succes van 

fitnesscentra. Omdat niet iedereen in staat is om een fitnessabonnement te betalen, moeten wij 

als overheid zelf een aanbod voorzien en hier op inzetten. Het zou goed zijn indien we als stad 

hier meer subsidies voor zouden krijgen.  

 

Als we in de plaats van sporten over bewegen praten, beseffen mensen hopelijk dat het niet 

steeds om competitie draait. Bijgevolg zullen we dan automatisch mensen tot sporten aanzetten 

die nu niet actief zijn.  

 

Aantrekkelijk houden aanbod 

Ik denk dat het eerder de taak is van de clubs om hun leden actief te houden. Ze moeten de 

mensen blijven motiveren om te komen. Heel wat mensen stoppen tussen 15-35 jaar. Trainers 

moeten dan weten hoe ze pubers moeten aanpakken om te blijven sporten. We kunnen enkel 

de clubs motiveren en opleiden om hier op in te spelen. 

 

Impact doelgroepenbeleid 

Wij hebben meer dan 10 % van het budget ingezet op deze doelgroepen. Zeker voor 

allochtonen, in een stad waar ½ kinderen van allochtone afkomst is. Wij organiseren 

bijvoorbeeld voor vrouwelijke moslims aparte sportlessen.  

Senioren: Voor 55+ en 65+ hebben we ook een groot aanbod.  

Kansarmen: via de buurtsport proberen we de drempel tot een buurtsportvereniging te 

verlagen.  

 

Autonoom bepalen doelgroepen, mits sociale correctie 

Hier heb ik nog niet over nagedacht. In ieder geval moeten we blijven inzetten op allochtonen. 

Of we nu van kansarmen een aparte doelgroep moeten maken, dat weet ik niet. Wat zijn 

kansarmen? Ik denk dat we verder moeten werken zoals we nu bezig zijn om tot een kwalitatief 

aanbod voor de autochtone en allochtone bevolking te komen.  
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Transversale samenwerkingen om doelgroepen te bereiken 

Wij werken samen met het OCMW (onder andere tickets voorzien voor kansarmen voor 

sportwedstrijden). Via buurtsport werken we ook samen met een aantal allochtone 

verenigingen. 

Voor de senioren betrekken we ook seniorenorganisaties. 

Nu we Europese jongerenhoofdstad gaan zijn, zullen we vast meer samenwerken met een 

aantal jeugdverenigingen.  

In de toekomst moeten we nog meer gaan samenwerken met verschillende organisaties. 

 

Mening outputcontrole – lokale autonomie 

Ik vind het perfect dat we meer autonomie gaan krijgen. Als stad besteden wij de budgetten 

zeer goed. Ik ben hierbij ook niet bang dat we beoordeeld gaan worden op output. Ik ben zeer 

tevreden met wat we de voorbije 6 jaar gerealiseerd hebben. Het is dan ook beter dat er 

gecontroleerd wordt op resultaten dan op output. Enige controle is natuurlijk logisch vanuit een 

subsidiërende overheid. Maar we moeten dan ook weten aan welke doelstellingen we moeten 

voldoen.  

 

Impact nieuwe decreet 

Ik denk dat er veel voor de stad gaat veranderen nu we meer autonomie krijgen.  
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35. ANTWERPEN  

 

Gegevens respondent: 

 35 jaar 

 Licentiaat LO – sportmanagement – gewerkt bij de vroegere Turnfederatie – sinds 2007 

coördinator van de sportbeleidscel  

 Eerste opdracht bij de stad was het opmaken van het sportbeleidsplan 

 

Impact opmaak sportbeleidsplan 

Het beleidsplan heeft een dubbel effect. Positief is dat iedereen weet waar het sportbeleid 

naartoe gaat. Alles is beslist en er moeten geen inhoudelijke discussies meer gevoerd worden. Er 

wordt niks gedaan dat niet in het plan staat. Het beleidsplan is een kapstok. 

Het nadeel is dat het beleidsplan soms ook tegen ons gebruikt wordt. Als er bijvoorbeeld een 

nieuwe behoefte is, wat logisch is, en je wilt daarop inspelen, dan kan dit niet omdat het niet in 

het beleidsplan staat. Maar op zich is het wel een heel waardevol instrument. Zowel intern als 

extern om het sportbeleid naar de partners toe te verkopen. 

 

Impact verdwijnen opmaak sportbeleidsplan 

Ik vind dat elke gemeente op een verstandige manier met hun belastingsmiddelen moet 

omgaan. Als je die middelen gaat investeren, vind ik het een evidentie dat je een LT-strategie 

opstelt in samenwerking met uw partners en op voorhand nadenkt waar je naartoe wilt met uw 

sportbeleid. Of dit nu verplicht is of niet. Je moet weten hoe je uw middelen doelgericht en 

efficiënt kan inzetten met het oog op een klantgerichte werking. Als je dat niet doet, dan spreek 

ik eigenlijk van wanbeleid.  

 

Impact functie sportgekwalificeerde ambtenaar 

Voor de komst van het decreet hadden wij reeds 6 of 7 sportgekwalificeerde ambtenaren en dit 

is zelfs nog toegenomen. Het gaat allemaal om de juiste man op de juiste plaats. In deze stad 

doen wij dit aan de hand van selectieprocedures. Het hebben van het diploma sportfunctionaris 

is niet voor elke functie noodzakelijk. Onze bedrijfsdirecteur is bijvoorbeeld geen 

sportfunctionaris en dat zou ook geen meerwaarde zijn indien die wel over dat diploma zou 

beschikken. Die heeft eerder managementcapaciteiten nodig. Ik vind dat elke gemeente zelf 

verstandig genoeg moet zijn om te weten wie er nodig is op welke functie om bepaalde taken te 

volbrengen. Ik vermoed wanneer je de verplichte aanstelling van de sportgekwalificeerde 

ambtenaar gaat afschaffen, dat er in veel kleine gemeenten eerder combinatie-ambtenaren 

gaan ontstaan. Dat zou een verarming zijn in het sportaanbod. Maar in principe zou je het niet 

moeten verplichten, gemeenten moeten slim genoeg zijn. Maar dat is natuurlijk de autonomie 

van de gemeente. Ik geloof dat die gemeenten dan ook afgerekend zullen worden door de 

kiezers.  
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Systeem subsidiëring op basis van hoofdstuk 1 decreet 2007 

Ik ben het niet eens met de huidige werkwijze. We verschillen toch ernstig van mening met het 

Bloso met betrekking tot wat kwaliteit is. We hebben hier echt lang over gediscussieerd en 

uiteindelijk hebben we toch ons reglement aangepast. Ik vind dat dit allemaal heel eng wordt 

geïnterpreteerd. Er is een verschil tussen criteria en indicatoren. Zo vinden wij dat als een club 

meer dan X aantal leden heeft, dat dit een teken van kwaliteit is. Het Bloso zegt hier radicaal 

nee, dat is kwantiteit. Vervolgens vonden we ook dat als een club een VZW is, die club in staat is 

om een aantal administratieve processen uit e voeren, dat die goed georganiseerd is, … . Dat 

werd ook niet goedgekeurd. Binnen de stedelijke context is ook uit onderzoek gebleken dat de 

investeringen in infrastructuur door een club leiden tot kwalitatieve verbeteringen. Ik vind het 

erg dat enkel de interpretatie van het Bloso de juiste is en dat er niet naar andere argumenten 

geluisterd werd. Je wordt verplicht om de noden en de behoeften te detecteren en je daar op te 

richten, maar als je dat wilt doen, dan wordt je teruggefloten.  

 

Kwantiteit versus kwaliteit 

Uiteraard zijn we het eens dat kwaliteit het belangrijkste is en we zetten daar ook enorm op in. 

Zo doen we bijvoorbeeld vitaliteitsonderzoeken bij de clubs om te zien waar we moeten 

bijsturen. Maar dat is maar 1 onderdeel. In dat totaalpakket zit dus ook infrastructuur en 

begeleiding.  

 

Impact impulssubsidie 

We merken dat de impulssubsidie in bepaalde sporttakken beter loopt dan in andere. Maar 

algemeen is het wel een succes. Bijvoorbeeld bij het zwemmen is het aantal gediplomeerde 

lesgevers of lesgevers die bijscholing gevolgd hebben, echt wel spectaculair gestegen. Er zijn ook 

leerlijnen ontwikkeld over de verschillende clubs. We hebben ook een aantal projecten moeten 

bijsturen waar er verbeterpunten waren.  

 

Professionalisering 

Professionalisering is een absolute vereiste waar nog veel te weinig op wordt ingezet.  Het is 

hallucinant dat Jan en alleman zomaar les mag geven in eender welke club. Dat is niet meer van 

deze tijd. In Frankrijk mag je zelfs niet zonder kwalificaties een les pétanque geven. Voor een 

aantal beroepen is een opleiding echt wel noodzakelijk. Vooral wanneer er gewerkt wordt met 

kinderen. Je moet dan een pedagogisch didactische achtergrond hebben om die kinderen geen 

trauma’s te bezorgen. Anderzijds zitten die kinderen ook volop in de motorische ontwikkeling. 

Ze doen bewegingen die risico’s inhouden naar letsels, vergroeiingen toe. Dus daar moet je toch 

ook enige kennis van hebben. Ik vind dat het verplicht moet worden dat iedereen 

sporttechnisch gekwalificeerd moet zijn om les te geven. Er moet dan ook een goede verloning 

tegenover staan. In de fitness- en danswereld werkt dat dus. Die mensen volgen een serieuze 

opleiding en verdienen daar hun boterham mee. In het tennis is dat ook. In andere sporten lijkt 

dat ‘not done’ om uw mensen te betalen. Ik ben dan ook een voorstander van de ‘follow 

leerkrachten’, waarbij leerkrachten LO overdag halftijds les geven in de scholen en na school 

dan les geven in een club. Dat zou ideaal zijn. In Nederland is dit al het geval.  
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Tenslotte hebben we ook een professionalisering nodig op bestuurlijk niveau. De bestuurders 

moeten ook meekunnen in het verhaal. We hebben nood aan een verjonging. Zo hebben de 

voorbeeldclubs in Antwerpen jonge dynamische mensen in het bestuur. Die kunnen een club 

naar een hoger niveau tillen. Als je met een log verouderd bestuur zit, dan maakt het niet uit of 

je met gediplomeerde trainers zit.  

 

Coördinerende functies  

De meerwaarde van die coördinerende functies is dat je in verschillende clubs een gelijk beleid 

en een doorstroming realiseert. Je kunt bijvoorbeeld niet in elke club een topsportcel in het 

leven roepen omdat er misschien maar 1 trainer beschikbaar is. Zo hebben we bijvoorbeeld 

verschillende moederclubs in het zwemmen. Die kinderen leren allemaal op dezelfde manier 

zwemmen ongeacht de club waar ze in zitten. De goede zwemmers kunnen dan doorstromen 

naar de topsportwerking waar iedereen dezelfde basis heeft gekregen. Dat is allemaal veel 

efficiënter.  

 

Samenwerking en fusies 

Een typische reactie van het sportveld op samenwerking en fusies is conservatief en 

verdedigend maar dat is niet de juiste houding. Als we naar een professionalisering willen gaan 

met een optimale kwaliteit en het efficiënt benutten van de middelen, dan kunnen we niet 

verder doen zoals nu. Met clubs van 50 tot 100 leden gaan we nooit de beoogde meerwaarde 

bereiken om al de investeringen te verantwoorden. Dus we moeten gaan naar clubs van 1000-

1500 leden. Belangrijk is wel dat je de voeling met het verenigingsleven niet verliest. 

 

Andersgeorganiseerde sport 

Wij hebben ons aanbod enorm uitgebreid. Onder de term andersgeorganiseerde sport hebben 

wij ons eigen aanbod van de stad; sportkampen, activiteiten voor volwassenen, voor senioren, 

voor gehandicapten, … . Al die programma’s zijn verder uitgebreid geweest. Met de 

sportkampen bijvoorbeeld zijn we bijvoorbeeld geëvolueerd van 1000 deelnemers naar 4000 

deelnemers per jaar. Dat is toch wel een gigantische stijging.  

De buurtsport zit voor een stuk ook onder de noemer van andersgeorganiseerde sport. Daar zijn 

we van 4 naar 10 aandachtwijken gegaan. Vervolgens hebben we ook nog nieuwe dingen 

gedaan. Bijvoorbeeld in elk park een loopparcours ontwikkeld om het niet-georganiseerd joggen 

te ondersteunen, we organiseren pleinbasketbal, … . Er is toch wel een enorme boom aan 

initiatieven geweest. Maar dit hadden we in ieder geval gedaan, of we er nu subsidies voor 

kregen of niet.  
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Verruiming naar beweegaanbod 

We zijn grote voorstander van deze begripsverruiming. Voor heel wat mensen is bewegen de 

enige mogelijkheden, je gaat die niet tot sporten krijgen. De fysieke fitheid gaat ook steeds meer 

achteruit bij jongeren. Allochtonen hebben ook een hoger risico op overgewicht dan 

autochtone. We zitten hier met een jonge allochtone bevolking dus naast een sportbeleid 

moeten we ook een beweegbeleid voeren. Die twee moeten elkaar aanvullen. We zoeken dan 

ook naar bijkomende financiering in samenwerking met de gezondheidszorg om dat 

beweegbeleid tot stand te brengen.  

 

Aantrekkelijk houden aanbod 

Het aanbod is zo ruim en de sportsector is traditioneel zo rigide. Het succes van de fitnesscentra 

ligt in de keuzemogelijkheid waar je gaat sporten wanneer je wilt. Hier moeten we nog verder 

op inspelen. Een grote omnisportclub biedt misschien een oplossing. Nu heb je allemaal aparte 

clubs. Waarom kan je niet 1 entiteit hebben die verschillende sporten aanbiedt? 

 

Impact doelgroepenbeleid 

Wij hadden al zo’n ruim aanbod dus er is niet echt een uitbreiding geweest. Met de buurtsport 

alleen, gericht op mensen die een bepaalde drempel ondervinden om te gaan sporten, trachten 

wij mensen van allochtone afkomst, kansarmen en mindervaliden aan het sporten te krijgen. Wij 

zitten ver boven het minimum dat aan deze doelgroepen besteed moet worden.  

 

Autonoom bepalen doelgroepen, mits sociale correctie 

Wij hebben hier in Antwerpen andere doelgroepen dan andere gemeenten. Het is niet logisch 

dat men van bovenaf dan bepaalt rond welke doelgroepen er gewerkt moet worden. Uw beleid 

moet afgestemd zijn op uw demografische analyse en behoeftenonderzoek. En dat is niet 

noodzakelijk in elke gemeente hetzelfde. Het Bloso moet er vertrouwen in hebben dat 

gemeenten dit zullen doen.  

 

Transversale samenwerkingen om doelgroepen te bereiken 

Het is de opdracht van onze afdeling buurtsport om samenwerkingsverbanden waar nodig op te 

zetten. Het gaat dan om lokale VZW’s, allochtone verenigingen, … . Op deze manier wordt er 

gekeken hoe men de klanten van die organisaties tot sporten aan kan zetten. Vervolgens zijn er 

ook samenwerkingen met organisaties voor heel de stad, onder andere. met CAW’s, 

dienstencentra, … . Hier zouden we nog verder kunnen uitbreiden. We hebben ook een cel 

diversiteit binnen de administratie waar we dikwijls mee samen zitten. Dan hebben we ook nog 

de cel lokaal sociaal sportbeleid waar verschillende lokale samenwerkingen worden aangegaan 

om het sportbeleid socialer te laten verlopen.  
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Mening outputcontrole – lokale autonomie 

Ik vind dat de autonomie van de gemeente heel belangrijk is. Op sommige vlakken staan wij als 

stad echt wel heel ver. Wij voeren een sportbeleid op maat van de klant en dan is het echt 

frustrerend als een hogere overheid u hetzelfde behandelt als een stad van 9000 inwoners.  

Maar het is evident dat een subsidiërende overheid controle wil uitoefenen op de verdeelde 

middelen. Het moet dan wel gaan om een inhoudelijk kwalitatieve afweging en niet op basis van 

een opsomming van verplichtingen. Het zou fantastisch zijn indien we ons beleid aan de hand 

van een presentatie konden voorstellen aan het Bloso in plaats van de klassieke rapporteringen. 

Op die manier willen we graag verantwoorden wat we met dat geld gedaan hebben.  

Vervolgens kun je dan ook op maat van de gemeente het beleid evalueren.  

 

Impact nieuwe decreet 

Ik denk niet dat er hier veel zal veranderen. Wij zitten nu op een elan naar verdere 

professionalisering en objectivering van het sportbeleid. Nu we meer vrijheid hebben, zullen we 

makkelijker het beleid op de behoeften kunnen afstemmen. We hebben niet de controle van 

een hogere overheid nodig die eens komt kijken of we het wel goed doen. Wij werken voor de 

burger van Antwerpen en die moet ons controleren en zeggen of we het beleid moeten 

bijsturen.  Dat vind ik veel belangrijker.  
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36. ANTWERPEN  

 

Gegevens respondent: 

 65 jaar 

 25 jaar gewerkt voor de provinciale sportdienst – 17 jaar voorzitter geweest van een 

federatie – 8 jaar kabinetsadviseur voor sport geweest – nu sportraadvoorzitter 

 Betrokken geweest bij opmaak sportbeleidsplan; geven van suggesties en tips 

 Goede samenwerking met sportdienst en schepen 

 

Impact opmaak sportbeleidsplan 

De meerwaarde van een sportbeleidsplan is dat je verplicht bent om na te denken wat je gaat 

doen tijdens de legislatuur. Vervolgens kom je als overheid in contact met de gebruikers. De 

burger heeft een zekere input.  

 

Impact verdwijnen opmaak sportbeleidsplan 

Het is geen goede zaak dat er geen sportbeleidsplan meer moet opgemaakt worden. Wij in de 

stad Antwerpen maken in ieder geval een beleidsplan op. Maar andere gemeenten zullen toch 

heel wat input mislopen van de sportraad en het veld.  

 

Impact functie sportgekwalificeerde ambtenaar 

Het is belangrijk dat je professionelen in dienst hebt. Je moet de sportwereld begrijpen en een 

band hebben met het verenigingsleven. Je moet dezelfde taal spreken als de clubs.  

 

Toekomst van deze functie 

Wanneer je dit niet langer verplicht, vrees ik ervoor dat veel kleinere gemeenten geen 

sportgekwalificeerde ambtenaar meer zullen aanwerven. Of men gaat de functie combineren 

met sportmonitor. Of het gaat onderdeel worden van de vrijetijdsdiensten.  

 

Systeem subsidiëring op basis van hoofdstuk 1 decreet 2007 

Soms interpreteert het Bloso de reglementen op een andere manier dan wij dat doen. Dan moet 

er verder gepraat worden over de meest correcte interpretatie maar het mag zeker niet 

eenzijdig worden opgelegd, zoals nu eigenlijk het geval is. Dat is fout. Via samenspraak moeten 

we tot een consensus komen.  

 

Kwantiteit versus kwaliteit 

Ik vind het goed dat de autonomie van de gemeenten gerespecteerd gaat worden hieromtrent. 

Het is dan ook de verantwoordelijkheid van de gemeenten om te bepalen of er meer op 

kwantiteit gesubsidieerd gaat worden. Maar hier in de stad zullen we nog verder blijven inzetten 

op kwaliteit. We gaan niet zomaar van koers veranderen, ook al staat er een nieuwe legislatuur 

voor de deur. 
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Te behouden criteria 

Ik vind de ondersteuning van de clubs heel belangrijk door onze sportdienst.  

Communicatie en opleidingen zijn hier heel belangrijk in deze context. 

 

Impact impulssubsidie 

Ik denk dat de impulssubsidie nog weinig effect heeft gehad. In bepaalde sporttakken zoals 

zwemmen en voetbal zijn er wel meer gediplomeerde trainers. Maar in de andere sporten denk 

ik niet dat er veel effect was.  

 

Coördinerende functies  

Met betrekking tot die coördinerende functies hebben wij de sportantennes opgestart. Dat is 

een ambtenaar van de sportdienst, gedetacheerd naar een district, die een loketfunctie heeft 

waar de bevolking dus terecht kan voor al hun vragen. Op deze manier komt de sportdienst veel 

dichter bij de bevolking. Het is ook van belang dat je bijvoorbeeld voor de jeugd een coördinator 

hebt die de naschoolse sport in goede banen leidt. Die coördinator zorgt dan voor een 

wisselwerking tussen de scholen, de clubs en de sportdienst. 

 

Samenwerking en fusies 

Samenwerken en fusioneren is gevaarlijk. De clubs laten niet zomaar in de keuken kijken. Het 

sportwezen is een gesloten wereldje. Nochtans is het nodig dat de clubs samenwerken en elkaar 

begrijpen. Men moet toch een beetje in dezelfde richting kijken. Je moet niet fusioneren om 

goed te werken, met samenspraak kom je al een heel eind. En op deze manier behoudt elke club 

zijn profiel.  

 

Professionalisering 

Clubs moeten professionaliseren. Maar clubs begrijpen niet dat je moet veranderen om te 

kunnen evalueren. Sommige bestuursleden en trainers zijn al 40 jaar bezig. Je kunt die niet 

wijsmaken dat ze verkeerd bezig zijn. 

 

Andersgeorganiseerde sport 

Ik ben een voorstander van die andersgeorganiseerde sport want ik geloof dat binnen 20 jaar de 

traditionele club niet meer zal bestaan. Dat is een evolutie die bezig is. Er zullen clubs 

verdwijnen. Dit betekent niet dat er minder gesport wordt, de clubs worden gewoon groter. 

Maar sommige clubs hanteren al een ledenstop. Het is dan de taak van de stad om te voorzien 

in buurtsport, scholensport, … . Maar het moet steeds om een aanvulling van het clubaanbod 

gaan.  

 

Verruiming naar beweegaanbod 

Het is heel belangrijk dat we van bewegen gaan spreken in plaats van sporten. Dit werkt 

drempelverlagend. 
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Impact doelgroepenbeleid 

Het is heel moeilijk om de doelgroep allochtonen te introduceren in de clubs. De oudere 

generatie lesgevers wordt hier niet graag mee geconfronteerd. Je moet de clubs hierin 

begeleiden. Zaalvoetbal is een mooi voorbeeld hiervan. Dat is een allochtone club waar de 

autochtonen komen supporteren en die zijn Belgisch kampioen geworden.  

De vrees om allochtonen aan te trekken, is niet de schuld van de clubs. Het is een 

maatschappelijk probleem.  

Mensen met een handicap: wij hebben al jaren de handi-kids. Vandaag wordt dit thema nog 

stiefmoederlijk behandeld. Er zouden meer banden met de districtswerking gelegd moeten 

worden. Men heeft te weinig aandacht hier in Antwerpen voor de G-sport 

Kansarmen: worden bereikt via de buurtsport. Dat draait goed. Alleen ontbreekt er nog een 

brug naar de reguliere sportsector. Hoewel buurtsport bij uitstek de manier is om mensen de 

stap te laten maken naar een club.  

 

Transversale samenwerkingen om doelgroepen te bereiken 

Omdat de klassieke sportclub gaat verdwijnen, moeten we alles wat met vrijetijd te maken heeft 

clusteren. Er moet zowel plaats zijn voor de recreant als de competitiespeler zodat iedereen 

terecht kan. Zo kunnen mensen bijvoorbeeld met het gezin een avondje gaan sporten waar de 

mama een les BBB volgt, de dochter aan Zumba doet en de zoon judo wil uitproberen. Ook hier 

spreken we dan van bewegen in plaats van sporten.  

 

Mening outputcontrole – lokale autonomie 

Het Bloso zou ons niet moeten inspecteren meer moeten ondersteunen. Je mag niet zo 

betuttelend overkomen. Schaf die administratie zoveel mogelijk af. Een controle op output is 

een goed alternatief.  

 

Impact nieuwe decreet 

Ik denk dat er veel gaat veranderen, vooral onder impuls van sporthoofdstad.  

Al die nieuwe tendensen gaan een duw geven aan het sportgebeuren en het sportlandschap. Ik 

denk dat in kleinere gemeenten de provincie misschien een grotere rol kan spelen. Bijvoorbeeld 

het organiseren van G-sport op bovenlokaal niveau.  
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