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Voorwoord 2019 was een belangrijk jaar voor de lokale besturen: het was immers het eerste jaar van
een nieuwe legislatuur, met (vaak) nieuwe beleidsmakers, en met nieuwe doelstellingen
voor de komende zes jaar. 

Voor Sport Vlaanderen vormde dit een ideale gelegenheid om enerzijds nieuwe lokale 
sportbeleidsplannen in kaart te brengen, en anderzijds om na te gaan welke noden de 
sportdiensten ondervinden in het uitvoeren van deze plannen.

De bevraging bij deze belangrijke groep van spelers in het Vlaamse sportlandschap stelt 
ons in staat ons beleid in de toekomst nog beter af te stemmen op de behoeften van de 
lokale besturen op het vlak van sport en bewegen.

Om dit mogelijk te maken hebben we onze consulenten bovenlokale samenwerking op 
pad gestuurd om gesprekken te voeren met alle 300 Vlaamse sportdiensten. We vonden 
het belangrijk elke sportdienst hierbij te betrekken en zijn heel tevreden dat dit ook ef-
fectief gelukt is. Onze consulenten, die het eerste aanspreekpunt zijn voor de gemeenten 
en de sportregio’s, kunnen zo blijven inzetten op een dienstverlening en ondersteuning 
op maat.

De resultaten van de bevraging zijn terug te vinden in dit rapport, en ook te raadplegen 
via een nieuw dashboard op ons kennisplatform. We zijn de sportdiensten bijzonder 
dankbaar voor hun medewerking en de vele suggesties die ze ons gaven. We gaan hier 
met veel plezier mee aan de slag.

Philippe Paquay, administrateur-generaal Sport Vlaanderen
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Rapport
Werking en behoeften van 
Vlaamse sportdiensten

Onderzoeksmethode

Deze bevraging werd uitgevoerd door de 
consulenten Bovenlokale Samenwerking die 
tussen mei 2019 en februari 2020 persoon-
lijk de 300 Vlaamse sportdiensten bezocht 
hebben. Via diepte-interviews werd inge-
zoomd op  hun werking, hun noden en hun 
behoeften.

Elk interview werd afgenomen aan de hand 
van een lijst met verschillende thema’s.  
Daarbij werd er ook telkens gepolst naar het 
belang van elk van die thema’s of acties. Dit 
gebeurde via de Likertschaal methode waar-
bij score 1 ‘helemaal niet van belang’ is en 
score 5 van ‘heel veel belang’ is. Naast het 
cijfermateriaal heeft elk thema een rubriek 
‘Ook dat nog’ waar de sportdiensten vrijblij-
vende suggesties geven.

De resultaten van de bevraging werden ver-
werkt in een dashboard, dat terug te vinden 
is op het Kennisplatform op de website van 
Sport Vlaanderen. In dit document presente-
ren we een samenvatting van de belangrijk-
ste resultaten en opmerkelijkste bevindin-
gen op Vlaams niveau.

Tot slot willen we benadrukken de volgen-
de zaken in het achterhoofd te houden bij 
het lezen van dit rapport en bij het interpre-
teren van de cijfers:

• Het rapport is een momentopname, van 
mei 2019 tot februari 2020.

• Binnen bepaalde thema’s werd de mening 
van de sportverantwoordelijke bevraagd.

• Bij de verwerking van de data zijn ant-
woorden geclusterd en weergegeven in gra-
fieken.

• Niet elke vraag werd door elke sportdienst 
beantwoord. 
We geven daarom het aantal respondenten 
steeds mee.
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Bevraagde thema’s

Volgende onderzoeksthema’s komen aan bod:

•  Algemene werking van de sportdienst

•  Sportinfrastructuur

•  Sportraad en sportclubs

•  Opleiding en vorming

•  Bovenlokale samenwerking

•  Permanente dienstverlening

•  #sportersbelevenmeer-campagne

•  Sportieve vrije tijd

•  Sportieve werkplek

•  Sportieve school

•  Sport zonder drempels

•  Sportief gezin

•  Communicatie Sport Vlaanderen

•  Algemene werking Sport Vlaanderen

00
Inhoud
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01
De algemene werking van 
de sportdienst

    Totaal aantal VTE’s Gemiddeld aantal VTE’s per gemeente

Sportfunctionaris 313 (32%) 1,04

Sportpromotor 229 (24%) 0,76

Beheerder 79 (8%) 0,26

Administratief personeel 287 (30%) 0,96

Andere 56 (6%) 0,19

Totaal in deze bevraging 964 (100%) 3,21

Tabel 1: Overzicht van VTE’s volgens functieprofiel van de sportdienst.

54% van de bevraagde respondenten geeft aan dat er onvoldoende personeel is op de sportdienst 
(n=288). Deze respondenten verwijzen daarbij voornamelijk naar een tekort aan sportpromotoren 
(76%), administratief personeel (37%) en sportfunctionarissen (27%).

Personeel

48% van de sportdiensten in de bevraging geeft aan dat ze als een autonome dienst functio-
neren (n=296). Indien er een fusie is met andere diensten of een sterke samenwerking bestaat, 
is dat vooral met 

• vrije tijd (78%)

• cultuur (18%)

• jeugd (8%)

• gezondheid/welzijn (4%)

• de bibliotheek (3%). 

Het totaal aantal en het gemiddeld aantal voltijds equivalenten (VTE’s) staan beschreven in 
onderstaande tabel.
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Accenten in toekomstig beleid

Daarnaast werden de sportdiensten gepolst naar de accen-
ten van het gemeentelijk sportbeleid tijdens deze legisla-
tuur. Een ruime meerderheid wil de klemtoon voornamelijk 
leggen op sportinfrastructuur en de sportieve ruimte (88%) 
en nabije en dichtbije sportstimulering (62%). Met nabije 
en dichtbije sportstimulering zetten gemeenten specifiek in 
op een (nieuwe) doelgroep. Deze doelgroepen zijn terug te 
vinden in onderstaande tabel. Verder wordt er nog ingezet 
op sportclubondersteuning (41%) en 31% zet in op burger-
participatie.

    Aantal sportdiensten (n=186)

Jeugd 90 (48%)

Gezinnen 38 (20%)

Volwassenen 53 (28%)

Senioren 85 (4%)

G-sporters 89 (48%)

Kwetsbare doelgroepen 86 (46%)

Andere 10 (5%)

Tabel 2 : Beoogde doelgroepen voor nabije en dichtbije 
sportstimulering waar sportdiensten de komende beleidsperiode 
op zullen inzetten

Ook dat nog… 

Lokale besturen gaven aan om sport verder te 
willen ontwikkelen 

• door ook in te zetten op ongeorganiseerde sport 

• door te innoveren in de sport op het gebied van ecologisch 
sporten, digitaal sporten,…
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02
Sportinfrastructuur

    Aantal sportdiensten (n=300)

Sporthal 111 (37%)

Voetbalveld/Stadion 56 (19%)

Kunstgrasveld 54 (18%)

Tennisveld/Paddelterrein 41 (14%)

Zwembad 41 (14%)

Daarnaast melden sportdiensten nog heel wat bijkomende infrastructuurnoden die om 
verschillende redenen nog niet zijn opgenomen in de meerjarenplanning. Over heel Vlaan-
deren is er behoefte aan maar liefst 314 extra sportinfrastructuren, naast diegene die al ge-
pland zijn. Alhoewel vernieuwing van sportinfrastructuur bij de meeste lokale besturen in de 
meerjarenplanning is opgenomen, blijkt uit tabel 4 dat er nog steeds een grote nood is aan 
sporthallen (20%) en voetbalinfrastructuur (14%). Interessant voor Sport Vlaanderen is ook 
dat 31 gemeenten een behoefte aan recreatieve routes uitten.

    Aantal sportdiensten (n=300)

Sporthal 59 (20%)

Voetbalveld/Stadion 42 (14%)

Routestructuur 31 (10%)

Zwembad 24 (8%)

Tennisveld / Paddelterrein 19 (6%)

Van skateparken tot state-of-the-art gymhallen, voor de topatleet of voor de gepassioneerde recreant:  
het sportlandschap in Vlaanderen heeft nood aan kwalitatieve infrastructuur die voldoet aan de noden 
van elke sporter. Om aan deze noden te voldoen investeert Vlaanderen sinds 2017 jaarlijks tussen de 5 en 
de 22 miljoen euro aan projecten voor bovenlokale infrastructuur.

Dat ook lokale besturen zullen investeren in sportinfrastructuur, wordt in deze bevraging bevestigd. 
Van de 300 lokale besturen heeft 87% plannen om te investeren in nieuwe sportinfrastructuur of om 
renovatiewerken uit te voeren aan bestaande infrastructuur. In totaal staan er maar liefst 561 plannen 
voor infrastructuurprojecten in de steigers.

Tabel 3: Top 5 van geplande infrastructuren en renovatieplannen

Tabel 4: Top 5 van noden m.b.t sportinfrastructuur
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Ook dat nog… 

• De sportdiensten reageren positief op het openstellen 
van schoolsportinfrastructuur.

• Er wordt ook advies gevraagd bij het keuren van sport-
toestellen en sportvloeren en bij het inrichten van recrea-
tiezones.

Wanneer we kijken naar de intergemeentelijke samenwerking inzake sportinfrastructuur zien we dat 166 van de lokale besturen (60%) hier behoefte aan heeft. 
Opgesplitst volgens het ruimtelijk type, merken we de grootste nood aan samenwerking bij gemeenten in de grootstedelijke rand (83%) en in kleinstedelijk provinciaal 
gebied (71%) (n=278). Het stedelijk gebied rond Brussel heeft dan weer minder behoefte aan intergemeentelijke samenwerking (slechts 23%). 

De voornaamste noden wat betreft intergemeentelijke samenwerking zijn: 

 • samenwerken rond nieuwe infrastructuur (52%)

 • overbezetting opvangen (41%)

 •  een algemene prijszetting invoeren voor gelijkaardige sportinfrastructuur (39%). 

Het laatste luik van de bevraging over sportinfrastructuur richt zich tot het subsidiebeleid voor bovenlokale sportinfrastructuur van Sport Vlaanderen. 87% van 
de sportdiensten geeft aan deze subsidies te kennen (n=300). Als opmerking geven enkele sportdiensten aan dat kleine gemeenten uit de boot vallen bij deze subsidies, 
andere sportdiensten zeggen dan weer dat het er een prima begeleidingstraject is. 

118 sportdiensten wensen extra ondersteuning voor komende sportinfrastructuurprojecten. Dit is voornamelijk het  geval bij nieuwbouw (104), bij renovatie (88) en voor 
screening in verband met toegankelijkheid (59). 
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03
Sportraad en sportclubs Sportraad

Vormt de sportraad nog steeds de ruggengraat van het lokaal sportbeleid? Zij 
vertegenwoordigen immers de stem van de sportclubs bij het beleid.

Uit de bevraging leiden we af dat liefst 274 van de lokale besturen (91%) nog 
steeds beroep doen op de sportraad als adviesorgaan (n=300). 17 lokale bestu-
ren (6%)  geven aan dat ze ondertussen een andere vorm van adviesverlening 
hanteren, en 9 gemeenten (3%) kennen geen vorm van structurele adviesverle-
ning omtrent sport. Dit toont aan dat het advies van de sportraad nog steeds 
als waardevol beschouwd wordt door de lokale besturen. 

Maar volstaat deze vorm van advies? De meningen hierover zijn verdeeld. Wan-
neer we polsen naar de plannen met de sportraad, antwoorden 145 van de 262 
sportdiensten (55 %) dat ze de sportraad willen veranderen. De grootste wijzi-
ging die ze willen doorvoeren, slaat op de samenstelling (83 of 31%).

Er is bij de sportdiensten ambitie om meer participatie te creëren met 
de sportraden:

 • 70 sportdiensten zullen met de sportraad een andere manier   
 van werken hanteren 

 • 24 sportdiensten willen met de sportraad meer burgers betrekken 

 • 21 sportdiensten werken in de sportraad met themagroepen 
 losstaand van de verkozen leden van de sportraad 

 • 19 lokale besturen willen overschakelen naar een vrijetijdsraad 

 • 13 gemeenten zullen hun koers nog bepalen op een later tijdstip. 



10

    Aantal sportdiensten (n=295)

Tekort aan infrastructuur 157 (62%)

Tekort aan trainers 145 (57%)

Tekort aan vrijwilligers 118 (47%)

Tekort aan bestuursleden 97 (38%)

Tekort aan financiën 67 (26%)

Tabel 6:  top 5 van problemen bij sportclubs gepercipieerd door sportdiensten.

Ook dat nog… 

Sportdiensten geven mee dat Sport Vlaanderen gericht 

sportclubs kan ondersteunen door 

• mee te helpen zoeken naar lesgevers

• een overzicht te bieden van alle beschikbare ondersteuning 

voor clubs

• de Maand van de Sportclub te blijven 

ondersteunen.

Sportclubs

De clubs zijn het kloppend hart van de sportsector, en ze zijn met velen.

Uit onze bevraging blijkt dat de Vlaamse steden en gemeenten in 2019 gemid-
deld 50 sportclubs erkend en 40 gesubsidieerd hebben. Dit verschilt wanneer 
we van het platteland (gemiddeld 33 clubs erkend) naar een stedelijke context 
gaan (gemiddeld 188 clubs erkend in een centrumstad).  Wat ook opvalt is dat 
de verhouding van jeugdclubs ten opzichte van het totaal aantal clubs overal 
hetzelfde is. Gemiddeld  vonden we 1 op 3 clubs met een jeugdwerking. 

De cijfers uit dit onderzoek zijn vergelijkbaar met die uit de Gemeentelijke 
Sportindicatoren (www.sport.vlaanderen/kennisplatform/thema-gemeentelij-
ke-sportindicatoren/) die aangeven dat elke gemeente gemiddeld 53 sport-
clubs van erkende of gesubsidieerde federaties herbergt. Dit kleine verschil 
doet besluiten dat  de meeste clubs erkend worden, zowel door lokale bestu-
ren als door sportfederaties.

Lokale besturen erkennen  niet alleen  de meeste clubs, ze ondersteunen ze 
ook. Zo geven bijna alle steden en gemeenten (98%) een werkingssubsidie aan 
sportclubs. Verder subsidieert ongeveer de helft van de lokale besturen infra-
structuur (148 of 49%) en  evenementen (129 of 43%). 117 (39%) lokale besturen 
geven projectsubsidies (n=300).

Lokale besturen ondersteunen niet alleen in de vorm van subsidies. Ze doen 
dit ook met logistieke ondersteuning (83%), aangepaste huurtarieven (71%) en 
andere modaliteiten, zoals blijkt uit de onderstaande  top 5.

      Aantal sportdiensten (n=300)

Logistiek 250 (83%)

Aangepaste huurtarieven infrastructuur 212 (71%)

Gratis sportmateriaal 137 (46%)

Gratis onderhoud van infrastructuur 135 (45%)

Gratis gebruik van infrastructuur 90 (30%)

Tabel 5: top 5 van andere ondersteuningsvormen van lokale besturen aan 
sportclubs

Ondanks alle ondersteuning ervaren steden en gemeenten ook wel problemen bij de 
sportclubs.  Zo geeft 86% aan dat een of meerdere sportclubs problemen hebben, in 
de eerste plaats een tekort aan voldoende infrastructuur, trainers, vrijwilligers, be-
stuursleden en financiën (n=295).

Daarnaast onderzochten we ook de participatie van sportclubs aan promotionele ini-
tiatieven van Sport Vlaanderen. Ook al geeft 81% van de sportdiensten (240) aan dat 
er clubs meewerken aan campagnes van de Vlaamse overheid, toch is dit slechts een 
beperkt deel van het aantal sportclubs (n=296). Een mogelijke verklaring hiervoor kan zijn 
dat deze campagnes (Maand van de Sportclub, De coolste sportclub, Sport na school,…) 
voornamelijk gericht zijn op clubs met jeugdspelers.
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04
Opleiding en vorming

Om op een gezonde en duurzame manier te kunnen sporten moet je kunnen rekenen op een kwa-
liteitsvolle omkadering en begeleiding. Het blijvend inzetten op het verbeteren van de kwaliteit 
van de sportbegeleiding is dan ook belangrijk voor Sport Vlaanderen. Door samen te werken met 
verschillende partners en de vormingsinitiatieven te bundelen draagt iedereen zijn steentje bij. 
De meerderheid van de Vlaamse gemeenten/regio’s (88%) organiseert verschillende soorten oplei-
dingen (n=300). Afhankelijk van het soort vorming zien we andere organisatoren op de voorgrond 
treden:

• vooral de sportregio’s en de sportdiensten organiseren vormingen rond interessante actuele 
thema’s. 
• de sportclubs en de sportdiensten zijn meestal initiatiefnemers voor sporttechnische op-
leidingen. 
• de bestuurlijke opleidingen staan dan weer op de planning dankzij de regio’s en de sport-
clubs.
• ook de sportraad organiseert af en toe vormingen in de gemeente, al dan niet samen met de 
sportdienst. Het gaat dan vooral over de bestuurlijke opleidingen en over interessante actuele 
thema’s. 

Gepeild naar suggesties voor Sport Vlaanderen om de werking van de Vlaamse Trainers-
school te verbeteren, kregen we respons van 84 sportdiensten. Daarbij kwamen voorstellen 
om: 

• de opleidingen korter, eenvoudiger en dichter bij huis te organiseren

• de inschrijvingsmodule/VOTAS te vereenvoudigen

• de cursussen laagdrempeliger te maken

Ook geven enkele sportdiensten aan dat de organisatie en promotie van de VTS-cursussen 
vooral de taak zou moeten zijn van de sportfederaties.  

04
Opleiding en vorming

04
Opleiding en vorming

04
Opleiding en vorming
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05
Bovenlokale 
samenwerking

Het team ‘bovenlokale samenwerking’ van Sport Vlaanderen volgt de regiowerking op, geeft 
advies en ondersteunt de sportdiensten en bovenlokale samenwerkingsverbanden. Het faci-
literen van een lerend netwerk en het stimuleren van de kruisbestuiving tussen de verschillende 
lokale actoren staan hierbij centraal.

Sportdiensten willen vooral ondersteuning op maat. Dit onderzoek geeft aan dat ze vragende 
partij zijn voor goede praktijkvoorbeelden, kant-en-klare pakketten en projectondersteuning in 
de vorm van subsidies. 

Voor de bovenlokale projectondersteuning hebben we ook gepolst naar de tevredenheid. Met 
een gemiddeld resultaat van 4,38 op 5 scoort Sport Vlaanderen alvast heel behoorlijk. Maar liefst 
213 sportdiensten benadrukken dat de regiowerking belangrijk (84) tot heel belangrijk (129) is 
voor hun gemeente, wat zich vertaalt in  een gemiddelde score van 4,23 op 5 (n=234). We con-
stateren wel dat sportdiensten van de centrumsteden, de grootstedelijke rand en het stedelijk 
gebied rond Brussel de sportregiowerking minder belangrijk vinden dan sportdiensten van het 
overgangsgebied, het platteland en het regionaal stedelijk gebied.

De meeste sportdiensten (81%) vinden dat ze op de juiste plaats zitten in de huidige sport-
regio.  Slechts een beperkt aantal (10 %) is niet helemaal gelukkig met de sportregio waartoe ze 
behoren. 28 gemeenten (9%) maken geen deel uit van een sportregio (n=290).
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             Aantal sportdiensten 
              binnen sportregio’s (n=234)

Bovenlokale sportevenementen  231 (99%)

Opleidingen/Vormingen  175 (75%)

Promotie voeren voor elkaars sportbeleid 173 (74%)

Beleidsmatige initiatieven lanceren  117 (50%)

Gezamenlijke aankoop van sportmaterialen 114 (49%)

Tabel 7 : top 5 van initiatieven genomen door sportregio’s

Ook dat nog… 

De 23 sportdiensten die geen gebruik maken van de bovenlo-
kale projectondersteuning zijn, op 2 gemeenten na, geen lid 
van een sportregio.

Naast de bovenlokale projectondersteuning informeerden we ook naar de be-
kendheid van de bovenlokale sportevenementen. 139 sportdiensten zijn 
van mening dat het subsidiebeleid van de bovenlokale sportevenementen van 
Sport Vlaanderen voldoende bekend is bij de sportclubs en 130 sportdiensten 
vinden dat de clubs dit subsidiebeleid niet of onvoldoende kennen. Als we 
vragen hoe we dit kunnen verbeteren, krijgen we volgende voorstellen (n=300):

 • sportclubs beter informeren via de federatie (78)

 • sportclubs beter informeren via de sportdienst (150)

 • betere promotiecampagne voeren en meer communiceren (30)

Naast het delen van kennis nemen de sportregio’s heel wat initiatieven. De top 5 
is terug te vinden in onderstaande tabel.

Ook dat nog… 

De 23 sportdiensten die geen gebruik maken van de bovenlo-
kale projectondersteuning zijn, op 2 gemeenten na, geen lid 
van een .
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Ook dat nog… 

• Uit de bevraging blijkt dat er behoefte is aan nieuwe, innovatieve, trendgerichte 
materialen in onze uitleendiensten zoals bijvoorbeeld een interactieve Lü-muur 
en Virtual Reality-spelen. Ook springkastelen en systemen om tijd te registreren 
staan op de verlanglijstjes. 

• Daarnaast noteerden we dat materialen zoals tafelbekleding en tenten, een 
meerwaarde kunnen betekenen voor de gemeenten.

06
Permanente 
dienstverlening

    Aantal gebruikers (n=276)

Uitleendienst 232 (84%)

Sport+ verzekering 202 (73%)

Prijzen & Trofeeën 106 (39%)

Promotiemateriaal 101 (37%)

Lesgeversondersteuning 152 (55%)

Tabel 8: Gebruik door sportdiensten van de gratis 
dienstverlening van Sport Vlaanderen

Door het aanbieden van een 
vaste dienstverlening on-
dersteunt Sport Vlaanderen 
verschillende sportactoren en 
verenigingen bij de uitvoe-
ring van hun sportpromotio-
nele opdrachten. 276 Vlaamse 
steden en gemeenten maken 
gebruik van deze diensten.
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07
#sportersbelevenmeer
campagne

Een van de basisopdrachten van Sport Vlaanderen is het stimuleren van de breedtesport bij de Vlaam-
se bevolking. Dit gebeurt onder andere door het jaarlijks opzetten van sensibiliseringscampagnes naar 
verschillende doelgroepen.

De drie campagnes waaraan de meeste Vlaamse steden en gemeenten deelnemen, zijn de ‘Maand van 
de sportclub’ (74%), ‘Sportersbelevenmeer-award’ (70%) en de ‘Breng je sportclub naar school’ 
(61%). 

Bij de acties ‘De goede voornemens’ en ‘De coolste sportclub’ ligt het deelnamecijfer lager, op 
ongeveer 25%. Rond de campagne ‘Buiten beleef je meer’ onderneemt ongeveer 10% van de sportdien-
sten acties (n=263).

Sportdiensten verwachten van Sport Vlaanderen dat het blijft inzetten op positieve acties, met welis-
waar iets meer voorbereidingstijd voor de lancering ervan.

Ook dat nog… 

Sportdiensten geven als suggestie om de administratie van 
de campagnes te vereenvoudigen, inputsessies te organiseren 
en goede praktijkvoorbeelden te ontwikkelen.
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08
Sportieve vrije tijd

    Aantal sportdiensten (n=248)

Loopomloop 115 (46%)

Multimovepad 85 (34%)

Outdoor fitness 80 (32%)

Finse piste 77 (31%)

MTB-route 55 (22%)

Natuurloop 28 (11%)

Stadsloop 23 (9%)

Fit-o-meter 20 (8%)

Ruiter- en menroute 17 (7%)

Yogapad 13 (5%)

Tabel 9 : Top 10 van interesse in een nieuwe routestructuur

Iedereen die er al eens op uit trekt om te joggen, mountain-
biken, fitnessen, paardrijden of kajakken merkt snel dat het 
aanbod in Vlaanderen uitgebreid en gevarieerd is. Of het nu 
in clubverband of niet georganiseerd gebeurt, het zorgt in elk 
geval voor sportieve beleving in kwalitatieve omstandigheden. 

84% van de sportdiensten toont alvast veel interesse voor 
nieuwe routestructuren (n=295). Zoals blijkt uit onderstaan-
de top 10 gaat het daarbij vooral over een loopomloop, multi-
movepad of outdoor fitness. 
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Ook dat nog… 

Sportdiensten leveren ook suggesties om routegebonden spor-
ten kwalitatief verder te ontwikkelen. Zo stellen ze voor om:

• Zelf de wegwijzers te ontwikkelen, waarbij Sport Vlaanderen 
enkel nog de lay-out moet voorzien

• Fietsherstelpalen op knooppuntroutes te plaatsen 

• Te blijven inzetten op het beweegvriendelijk maken van pu-
blieke ruimten, zoals op blote voetenpaden, multimovepaden, 
beweegprojecten in wijken,…

De bestaande routestructuren, vooral loopomlopen en mountainbikeparcours, krijgen van 65% van de sportdiensten de nodige promotie. 35% van de sportdiensten 
maakt dus geen promotie voor de routestructuren. De belangrijkste redenen die hiervoor aangehaald worden, zijn: geen tijd, geen prioriteit, en van mening dat de omlo-
pen al voldoende gebruikt worden (n=244). 

Uit de bevraging blijkt dat in 94% van de steden en gemeenten de sportdienst, een meter of peter van het parcours of de technische dienst de routestructuren goed 
onderhoudt (n=169). 

Qua tevredenheid over de begeleiding en ondersteuning van Sport Vlaanderen wat betreft de omlopen en routes, zijn de sportdiensten tevreden, met een gemiddelde 
score van 4,23 op 5. 

Ook het inrichten van een publieke sport- en beweegruimte komt meer en meer in de gemeentelijke kijker. 64% van de sportdiensten toont ambitie om hun publieke 
ruimte sport- en beweegvriendelijker in te richten, vooral door er een speel- of beweegzone (65 gemeenten) van te maken of door outdoor fitnessfaciliteiten (29 gemeen-
ten) te voorzien (n=293). De sportdiensten rekenen hier vooral op volgende ondersteuning van Sport Vlaanderen: goede praktijkvoorbeelden, advies en informatie, subsi-
dies en begeleidingstrajecten bij de inrichting van de publieke ruimte. Sporadisch komt ook de vraag naar kant-en-klare pakketten naar voor.
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09
Sportieve werkplek

Met het actieplan ‘Sport op het werk’ wil Sport Vlaanderen gemeenten en bedrijven de kans bieden 
om hun werknemers meer te laten bewegen en sporten op de werkvloer. Dat komt niet alleen hun 
gezondheid ten goede, maar ook de sfeer op het werk. 

75% van de sportdiensten rapporteren dat ze initiatieven organiseren rond sport op het werk voor 
eigen gemeentepersoneel. De gemeenten promoten daarnaast ook de actieve verplaatsingen naar het 
werk (61%) en voorzien aangepaste toegangstarieven voor sportinfrastructuur of lessenreeksen (29%). 
Van de respondenten die geen initiatieven rond sport op het werk organiseren (25%), zijn er 47 die 
hier geen tijd voor kunnen of mogen vrijmaken of dit geen prioriteit vinden (n=296).

Van 297 respondenten voerden er 89 (30%) al onze sport- en beweegscan uit. Voor de begeleiding en 
ondersteuning aan die gemeenten kregen we een mooie tevredenheidscore van 4,26 op 5. Opvallend 
alvast is dat er een grotere afname is van de beweegscan naarmate de inwonersaantallen stijgen 
en het stedelijk karakter groeit (grootsteden, centrumsteden, …). 70% van de Vlaamse sportdiensten 
heeft nog geen beweegscan afgenomen bij het gemeentepersoneel, maar de helft (109) is er wel in 
geïnteresseerd. 

Verder stellen we vast dat 84% van de sportdiensten nog geen initiatieven heeft genomen naar bedrij-
ven op hun grondgebied. Bij meer dan de helft vormt bedrijfssport geen prioriteit of kan of mag men 
hiervoor geen tijd vrijmaken (n=275). 20% van de sportdiensten heeft geen contact met de bedrijven 
en 11% geeft aan geen ondernemingen te hebben.  Bekijken we wat de andere sportdiensten specifiek 
aanbieden naar de bedrijven, dan gaat het bij 40% van de gemeenten om infrastructuur die ze ter 
beschikking stellen. Ze bieden eveneens sportactiviteiten en campagnes voor de bedrijven aan, maar 
in mindere mate (n=44).

Ook dat nog… 

Sportdiensten stelle
n voor om meer in

 te ze
tten op een 

stappenplan en ook om kant-en-klare pakketten
 te ont-

wikkelen
 die bedrijven warm kunnen maken voor meer 

sport op de werkvloer.
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10
Sportieve school 

Te vaak stilzitten, te veel schermtijd, te weinig bewegen. Het blijft een grote uitdaging om 
onze schoolgaande kinderen voldoende in beweging te zetten.

Het team ‘sportieve school’ van Sport Vlaanderen ijvert voor scholen die hun kinderen 
stimuleren om te sporten en te bewegen, zowel tijdens de schooluren als daarbuiten. Samen 
met MOEV ontwikkelt Sport Vlaanderen een waaier aan activiteiten en promoot die ook 
actief naar scholen, sportdiensten en sportclubs. De populairste schoolsportactiviteit in 
samenwerking met Sport Vlaanderen en MOEV is de Vlaamse loopweek. 89% van de sport-
diensten organiseert of ondersteunt dit initiatief tijdens of na de schooluren. Samen met de 
Follo’s biedt 67% van de respondenten een aantrekkelijk aanbod van naschoolse activiteiten 
aan voor leerlingen in het secundair onderwijs (SNS-pas). Sportdiensten springen mee op 
de kar voor de organisatie van Multimove (52%) en/of Sportsnack (42%). Ook heeft 43%  al 
deelgenomen aan de projectoproep om de schoolsportinfrastructuur naschools open te 
stellen (n=291).

Met tevredenheid stellen we vast dat bijna alle sportdiensten extra initiatieven ondernemen 
voor de scholen in hun gemeente. Aanvullend op de promotionele activiteiten is de gemeen-
telijke dienstverlening navenant (n=281):
• 57% sportdiensten stellen hun sportinfrastructuur ter beschikking aan scholen
• 40% onder hen ondersteunt de naschoolse activiteiten extra door mee te helpen bij de 
organisatie en de vormgeving
• 50% van de sportdiensten voorziet aangepaste tarieven in hun sportinfrastructuur
• 50%  leent sportmaterialen uit aan de scholen 

Algemeen gesteld geven zo goed als alle lokale besturen (97%!) volmondig aan een goede 
samenwerking te hebben met hun scholen (n=293). 

Ook dat nog… 

Sommige gemeenten stippen aan dat naschoolse sport orga-
niseren zeker niet evident is. Vooral het vinden van lesgevers 
en het gebrek aan motivatie bij leerlingen worden daarbij 
aangehaald. 
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Binnen de setting ‘Sport zonder drempels’ zijn acties naar twee doelgroepen bevraagd: 
personen met een beperking en senioren.

G-sport

Sporten met één been, in een rolstoel, blind of doof. Ook personen met een beperking kunnen 
net zo gewoon sporten en bewegen als iemand zonder beperking. Samen met de gemeenten wil 
Sport Vlaanderen voor zoveel mogelijk types van G-sporters een actief promotiebeleid uitrollen. 

206 sportdiensten in Vlaanderen zetten in op G-sport. Uit de peiling blijkt dat sportdiensten het 
stimuleren en subsidiëren van sportclubs met een G-werking het belangrijkste beleidsiniti-
atief vinden. Dit geldt zowel voor de sportclubs met een inclusieve G-werking (142 sportdiensten) 
als een exclusieve (120). 40% van de gemeenten biedt G-sportactiviteiten aan (n=230).

De belangrijkste reden dat bepaalde sportdiensten geen G-sport voorzien, is dat andere organi-
saties al sport voor personen met een beperking aanbieden binnen hun gemeentegrenzen. Een 
beperkt aantal sportdiensten wil deze doelgroep in de toekomst graag meer aandacht geven, 
maar voegt er meteen aan toe dat ze dan wel meer informatie en begeleiding nodig hebben 
van Sport Vlaanderen.

11
Sport zonder drempels
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Ook dat nog… 

Een aantal sportdiensten ziet graag de Sportelcampagne terug-
keren. Over het algemeen zijn ze ook geëngageerd om toolkits 
te blijven lanceren.

Seniorensport

Langer zelfstandig blijven, het stimuleren van het geheugen, een betere weerbaarheid tegen ziektes, het maken van nieuwe vrienden,… Allemaal voordelen voor seni-
oren die sporten op latere leeftijd.  

De gemeentelijke sportdiensten zijn zeker op de hoogte van deze voordelen, want maar liefst 85% van hen organiseert initiatieven voor senioren (n=292). Het orga-
niseren van lessenreeksen is heel populair. 225 sportdiensten bieden dit aan in hun seniorenprogramma. Seniorensportdagen staan op de tweede plaats (154) en de 
derde in de rij is het aanbieden van de toolkit ‘spierkracht voor senioren’ (133).

De sportdiensten die geen aanbod voorzien voor de senioren doen dit bewust niet omdat er binnen hun gemeente al een seniorenwerking bestaat bij andere organi-
saties. Een minderheid laat noteren dat seniorensport geen prioriteit is binnen de gemeente of dat men hiervoor geen tijd kan vrijmaken.



22

12
Sportief Gezin

Sport Vlaanderen wil met de nieuwe setting ‘Sportief Gezin’ een 
nieuwe doelgroep bereiken. We peilden bij de steden en gemeenten 
naar hun huidige aanbod voor gezinnen, maar ook naar hun noden 
en behoeften voor de toekomst. 

In Vlaanderen organiseert ondertussen al  44% van de lokale be-
sturen initiatieven rond sporten met het gezin (n=283). Op de vraag 
welke initiatieven zij organiseren, kregen we volgende respons: 

 • 76 sportdiensten bieden sportdagen aan
 • 56 sportdiensten organiseren lessenreeksen 
 voor (groot)ouder/(klein)kind. 

15 gemeenten willen weliswaar inzetten op gezinssport, maar dienen 
de activiteiten nog op te nemen in hun programmatie. Een beperkt 
aantal sportdiensten biedt sportieve uitstappen aan of organiseert 
een sportieve kinder- of ouderopvang, maar dan wel binnen de set-
ting van hun reguliere sportactiviteiten. 

Hoewel er bij veel sportdiensten dus duidelijk aandacht is voor sport 
en gezinnen, organiseert 56% van de sportdiensten voorlopig geen 
initiatieven rond dit thema (n=233). De meest aangehaalde redenen 
hiervoor zijn:

• tijdsgebrek en andere prioriteiten (93)
• de optie nog niet overwogen, maar wel geïnteresseerd (40)
• geen draagvlak (26)
• er bestaat al een groot aanbod bij andere organisaties (4)

Als we de sportdiensten vragen of er clubs in de gemeente zijn 
met een specifiek aanbod voor gezinnen, zegt 35% van de ge-
meenten van wel en 41% van niet.  24% van de sportdiensten weet 
het niet (n=267).

Heel wat sportdiensten verwachten van Sport Vlaanderen dat het 
goede praktijkvoorbeelden aanreikt die inspirerend kunnen werken, 
samen met (materiële) ondersteuning. 
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13
Communicatie

Er heerst een tevredenheid van 3,66 op 5 over de communicatie van Sport Vlaanderen naar 
de lokale overheden naar de sportdiensten. De communicatie via e-mail of nieuwsbrief 
naar de lokale overheden scoort het hoogst met een gemiddelde van 3,82 op 5. Van de be-
vraagde gemeenten geeft 70% een goede of uitstekende score. Wat betreft het tijdig com-
municeren naar de gemeenten zijn de meningen eerder verdeeld en ligt het gemiddelde op 
3,07 op 5. De website scoort 3,47 op 5. De algemene teneur in de opmerkingen (113) is dat 
de structuur beter kan. 

De communicatie van Sport Vlaanderen naar de burger wordt als goed ervaren met een 
gemiddelde van 3,54 op 5. Hierbij werd vooral gepolst naar de tevredenheid van de commu-
nicatie op sociale media, via TV- en radio-spots en promotie via drukwerk. Toch pleiten de 
sportdiensten voor nog meer digitale promotie (n=288). Ze zijn ook vragende partij om het 
algemeen beleid rond mediacampagnes mee te herbekijken.

23
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In het laatste deel van het interview hebben  
we één open vraag gesteld: ‘Hebben jullie 
werkpunten en andere behoeften binnen 
Sport Vlaanderen?’. Hierover hebben we in-
put gekregen van meer dan de helft van de 
respondenten (176 sportdiensten). 

Het meest opvallende werkpunt van Sport 
Vlaanderen is timing en communicatie. 
Communicatie rond campagnes en projecto-
proepen komt soms redelijk laat en mag ze-
ker nog meer via rechtstreeks contact mee-
gedeeld worden. De voorkeur gaat daarbij 
uit naar een persoonlijk bezoek op de sport-
dienst en toelichting bij de sportregio’s. 

Gemeenten verklaren daarnaast ook nood 
te hebben aan meer advies. Dit gaat zo-
wel over sportspecifiek advies als advies 
aanvullend op sport. Binnen de sportma-
terie verwachten sportdiensten dat Sport 
Vlaanderen ondersteunt via draaiboeken, 
groepsaankopen en studies. Het advies 

aanvullend op sport zou kunnen gaan over 
de verbinding maken met verschillende 
sectoren op Vlaams niveau, zoals gezond-
heid, onderwijs en milieu. Ook viel de sug-
gestie om meer in te zetten op het inspi-
reren. Sportdiensten vinden het eveneens 
een plicht van Sport Vlaanderen om druk 
te zetten op het beleid, zowel op lokaal 
als op Vlaams niveau.

Verder komt de vraag om projectoproe-
pen en subsidies ook lokaal te voorzien, 
met aandacht voor kleine gemeenten en 
centrumsteden.  Sportdiensten ondervinden 
ook dat de dossiers vaak te complex zijn en 
suggereren dat er meer ondersteuning op 
maat mag komen.

Andere suggesties zijn:
• een duidelijkere taakafbakening te maken 
tussen tussen Sport Vlaanderen en  externe 
partners zoals ISB, MOEV,…
• sportregio’s meer ondersteunen (eventueel 
via een regiocoördinator of een werkings-
budget)
• het Europese sportbeleid toelichten
• meer inzetten op maatschappelijke kwets-
baarheid

Ten slotte merken we een spanningsveld 
tussen sportdiensten die vinden dat Sport 
Vlaanderen moet blijven innoveren tegenover 
gemeenten die aangeven dat we moeten blij-
ven inzetten op bestaande campagnes.

14
Algemene werking van 
Sport Vlaanderen
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Conclusie

De resultaten van deze bevraging leren ons dat de gemeentelijke sportdiensten in Vlaanderen volop evolueren 
en innoveren. We merken op dat gemeenten meer gaan inzetten op specifieke doelgroepen, dat er een golf van reno-
vatie en nieuwe infrastructuur op komst is en dat er een steeds groter tekort is aan specifiek personeel, voornamelijk 
aan sportpromotoren. Het is ook opmerkelijk dat de helft van de sportraden een verandering ondergaat. 

Deze survey toont ook aan dat Sport Vlaanderen op vlak van lokale ondersteuning nog potentieel heeft. Zo kunnen 
we vaststellen dat er nog steeds interesse is in nieuwe routestructuren, zowel in loopomlopen als in multimovepa-
den. Sport op het werk heeft zijn intrede gemaakt binnen de gemeenten, maar er is nog veel potentieel om bedrij-
ven hierin te ondersteunen. Ook merken we dat gezinssport een nieuwe focus is binnen het Vlaams beleid en lokaal 
zijn kansen nog kan benutten via goede praktijkvoorbeelden en materiële of financiële ondersteuning. Behalve 
goede praktijkvoorbeelden zijn kant-en-klare pakketten en administratieve vereenvoudiging de voornaamste 
behoeften die sportdiensten hebben voor Sport Vlaanderen. Bij de afdeling infrastructuur is er vooral behoefte aan 
persoonlijk advies omtrent nieuwe infrastructuur. 

De algemene tevredenheid (3,95 op 5) van de sportdiensten over de werking, acties en campagnes van Sport Vlaan-
deren is een bevestiging dat we goed bezig zijn, zij het ook dat we blijvend moeten inzetten op het verbeteren, 
uitbreiden en innoveren van onze dienstverlening.

Via deze unieke bevraging van de sportdiensten hebben we een mooie en uitgebreide staalkaart gekregen van de 
werking en behoeften van de gemeentelijke sportdiensten voor deze legislatuur. We zijn de sportdiensten dankbaar 
voor al de suggesties die we gekregen hebben om onze dienstverlening efficiënter en effectiever te maken en we gaan 
hier graag mee aan de slag.
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