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INSPIRATIEBOX 
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In Vlaanderen leggen we de lat hoog voor onszelf, en voor anderen. Daarom proberen we álle Vlamingen, 
van jong tot oud, in beweging te krijgen. Voor minder gaan we niet. Onze strijd voor meer sport begint in de 
Dorpsstraat. Om die strijd te winnen, hebben we jouw hulp nodig.

Als schepen van Sport ben je een steunpilaar van bewegend Vlaanderen. Bijna anderhalf miljoen Vlamingen 
zijn lid van een van de meer dan 25.000 sportclubs die Vlaanderen rijk is. En die sportclubs doen een beroep 
op hun lokaal bestuur, op hun schepen. Het zijn immers de gemeentebesturen die lokale clubs ondersteunen, 
die toegankelijke infrastructuur aanbieden, die mensen warm maken voor laagdrempelige activiteiten en die 
sportieve evenementen mogelijk maken en helpen tot een goed einde te brengen.

De Vlaamse overheid biedt via Sport Vlaanderen graag ondersteuning aan alle steden en gemeenten. Daarvoor 
bestaan heel wat instrumenten en hulpmiddelen. In deze brochure vind je hopelijk veel nieuwe inspiratie om 
jouw lokale sportbeleid tot een groot succes te maken.

Sport is de maïzena van onze gemeenschap: een fantastisch bindmiddel dat iedereen kan samenbrengen. 
Hopelijk verricht het ook in jouw gemeente nog vele wonderen.

Met sportieve groeten,

Ben Weyts,
Vlaams minister van Sport
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SPORTPROMOTIE
Binnen Sport Vlaanderen werken we met een groot team toegewijd aan sportpromotionele initiatieven – zoals 
campagnes, acties en evenementen. Daarnaast bieden we ondersteuning aan soortgelijke initiatieven van andere 
organisatoren – denk aan de Vlaamse sportfederaties, de sportclubs, MOEV en de gemeentelijke sportdiensten. 
Deze sportpromotionele opdracht voeren we bij Sport Vlaanderen uit vanuit de verschillende diensten binnen de 
afdeling sportpromotie. De uitleendiensten van Sport Vlaanderen staan in voor de logistieke ondersteuning van 
alle sportactoren in Vlaanderen. Daar kunnen klanten gratis sportmateriaal ontlenen voor hun sportactiviteiten. 
Sport Vlaanderen beschikt over vijf uitleendiensten, geografisch verspreid over Vlaanderen.

Bij Sport Vlaanderen streven we ernaar om lokale besturen zo goed mogelijk te ondersteunen in hun sportbeleid. 
De meest doeltreffende manier om dat te doen is door te werken met (boven)lokale consulenten. Zij zijn het 
eerste aanspreekpunt voor hun steden, gemeenten en sportregio’s en ondersteunen, begeleiden of inspireren 
waar nodig. We stroomlijnen onze werking centraal en de tien (boven)lokale consulenten dragen die uit in het 
werkveld.

Op website van Sport Vlaanderen vind je de teamverantwoordelijke en de consulenten (boven)lokale werking 
met de sportregio’s en gemeenten waarvoor ze verantwoordelijk zijn. 

Jo Haentjens,
afdelingshoofd
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ALGEMENE DIENSTVERLENING
Eén van de opdrachten binnen Sport Vlaanderen is het ondersteunen van de sportactoren bij de uitvoering van hun sportpromotionele 
opdracht. Zo worden lokale besturen en sportclubs voorzien van allerhande vormen van promotiematerialen (onder andere voor 
sportcampagnes en -evenementen, sportkampen, opleidingen Vlaamse Trainersschool,… Maar ook andere vormen van dienstverlening zijn 
mogelijk. We sommen ze hier even voor je op:

Gratis lesgeversondersteuning

Naast sportdiensten en sportclubs kunnen 
ook sociale organisaties (zoals OCMW’s, 
Lokale Netwerken, integratiediensten, 
seniorenverenigingen en etnisch-culturele 
verenigingen) een beroep doen op een 
eenmalige financiële ondersteuning voor 
gekwalificeerde lesgevers.

Het gaat om maximaal tien lesuren.

Welke lessenreeksen komen in aanmerking?
• Opstart van een nieuwe sportclub of een 

nieuwe afdeling binnen een sportclub
• Doelgroepen: 50-plussers, maatschappelijk 

kwetsbare doelgroepen, ...
• Inspelen op nieuwe sporttrends en nieuwe 

sport- of bewegingsconcepten
• Opstart Multimove
• ‘Start to…’-reeksen

Het doel van deze financiële ondersteuning is 
de aanvrager een duwtje in de rug te geven 
en het opgestarte project ‘continuïteit’ te 
waarborgen.

De aanvraag verloopt altijd via de 
gemeentelijke sportdienst en dient 
minstens 6 weken voor de aanvang van 

de initiatiereeks aangevraagd worden. De 
organisatie zorgt bij voorkeur zelf voor een 
gekwalificeerde lesgever. Als de organisator 
geen lesgever heeft, zoekt de provinciale 
promotiedienst mee.

Meer info: www.sport.vlaanderen/
sportclubs/ondersteuning/
lesgeversondersteuning

Gratis sportverzekering  
van Sport Vlaanderen

Socioculturele- en jeugdverenigingen die 
een sportevenement organiseren, kunnen bij 
Sport Vlaanderen een gratis sportverzekering, 
via de gemeentelijke sportdienst, aanvragen.

http://www.sport.vlaanderen/sportclubs/ondersteuning/lesgeversondersteuning
http://www.sport.vlaanderen/sportclubs/ondersteuning/lesgeversondersteuning
http://www.sport.vlaanderen/sportclubs/ondersteuning/lesgeversondersteuning
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Ook nieuwe sportclubs komen tijdens de 
opstartfase (de eerste drie maanden) voor 
deze gratis verzekering in aanmerking. 
Bestaande sportclubs, activiteiten van 
gemeentelijke diensten en adviesraden 
komen hiervoor niet in aanmerking.

Initiatieven die van de gratis 
sportverzekering gebruikmaken, moeten 
toegankelijk zijn voor zoveel mogelijk 
mensen en mag er geen aparte bijdrage 
gevraagd worden voor de verzekering.

De polis waarborgt burgerlijke 
aansprakelijkheid en lichamelijke 
ongevallen. De waarborg ‘burgerlijke 
aansprakelijkheid’ komt tussenbeide bij 
schade aan derden. Zowel de deelnemers 
van de sportactiviteiten, als de bezoldigde 
(zoals lesgevers) en onbezoldigde (zoals 
vrijwilligers) medewerkers van de activiteit 
zijn verzekerd.

Meer info: www.sport.vlaanderen/
verenigingen/ondersteuning/
sportverzekering

Prijzen en trofeeën

Als een gemeentelijke sportdienst, sportraad 
of socioculturele vereniging kleine prijzen 
of gadgets toekent voor de deelname aan 
recreatieve sportmanifestaties, dan kan die 
bij ons daarvoor een aanvraag indienen.

Ook sportfederaties en -clubs kunnen voor 
bekers, medailles of andere kleine prijzen 

terecht bij de Sport Vlaanderen. Dat kan 
voor Vlaamse, nationale en internationale 
wedstrijden.

De prijzen mogen niet gebruikt worden voor 
tombola’s of eetfestijnen.

Uitleendienst

Bij de uitleendiensten van Sport Vlaanderen 
kan je gratis sportmateriaal huren voor een 
bepaalde periode.

Wie kan sportmateriaal ontlenen?
• Startende sportclubs, sportregio’s en 

verenigingen (sociocultureel, jeugd, 
cultuur)

• Sportfederaties
• Overheden, departementen en hun 

administraties (gemeenten, provincies)
• Scholen
• Ondernemingen (enkel voor niet-

commerciële activiteiten die sporten en 
bewegen op de werkvloer promoten)

• Studenten hogescholen en universiteiten
• Voorzieningen voor personen met een 

beperking

Materiaal reserveren
• Dien de reservatie ruim op voorhand in 

via onze nieuwe webwinkel die je vindt 
op www.sport.vlaanderen/uitleendiensten

• Materiaal kan je voor maximaal zes weken 
reserveren. Alleen startende sportclubs 
kunnen het materiaal drie maanden 
reserveren. Enkele G-sportmaterialen 
vormen hierop een uitzondering. Meer 
info vind je in het reglement online.

Materiaal afhalen en terugbrengen
• Het materiaal wordt door de ontlener 

zelf afgehaald en teruggebracht bij de 
uitleendienst, op de met Sport Vlaanderen 
afgesproken data.

Alle info, zoals het reglement, de 
materiaallijsten en de adressen van de 
provinciale uitleendiensten, vind je op de 
website van Sport Vlaanderen.

Meer info: www.sport.vlaanderen/
uitleendiensten

Sportdatabank Vlaanderen

De Sportdatabank Vlaanderen bevat 
de gegevens van 27.000 Vlaamse 
sportclubs die gebruikmaken van 21.000 
sportinfrastructuren. Ongeveer 75% 
van deze sportclubs is lid van één van 
de gesubsidieerde of louter erkende 

sportfederaties. De grote meerderheid van 
deze sportclubs zijn ook erkend door de 
gemeente. 

Alleen op basis van correcte gegevens is 
een goed sportbeleid mogelijk. De gegevens 
van de sportclubs werden tot vandaag 
voornamelijk geactualiseerd op basis 
van informatie die ons bereikte door de 
sportfederaties en de sportclubs. Sport 
Vlaanderen biedt vanaf nu ook aan de 
lokale besturen een zeer handige e-loket-
tool om de gegevens van de sportclubs en 
sportinfrastructuren zo volledig en juist 
mogelijk te houden. 

Deze e-loket-tool kan je vinden op  
www.sport.vlaanderen/lokale-
besturen/e-loket. De hoofdbeheerder van het 
gebruikersbeheer Vlaamse Overheid in uw 
gemeente (meestal de algemeen directeur of 
gemeentesecretaris) kan je er toegang toe 
verlenen. Een handleiding is beschikbaar via 
uw lokale promotiedienst.

Alle informatie over de sportclubs en de 
sportinfrastructuren is voor het brede 
publiek beschikbaar via www.sport.
vlaanderen/waar-sporten/vind-een-
sportorganisatie

 Je kan op de gemeentelijke website een 
gratis interactieve kaart integreren met alle 
sportclubs of sportinfrastructuren uit je 
gemeente.

Meer info: www.sport.vlaanderen/waar-
sporten/vind-een-sportorganisatie

http://www.sport.vlaanderen/verenigingen/ondersteuning/sportverzekering
http://www.sport.vlaanderen/verenigingen/ondersteuning/sportverzekering
http://www.sport.vlaanderen/verenigingen/ondersteuning/sportverzekering
http://www.sport.vlaanderen/uitleendiensten
http://www.sport.vlaanderen/uitleendiensten
http://www.sport.vlaanderen/lokale-besturen/e-loket
http://www.sport.vlaanderen/lokale-besturen/e-loket
http://www.sport.vlaanderen/waar-sporten/vind-een-sportorganisatie
http://www.sport.vlaanderen/waar-sporten/vind-een-sportorganisatie
http://www.sport.vlaanderen/waar-sporten/vind-een-sportorganisatie
http://www.sport.vlaanderen/waar-sporten/vind-een-sportorganisatie
http://www.sport.vlaanderen/waar-sporten/vind-een-sportorganisatie
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De vele sportevenementen in Vlaanderen 
dragen er enorm toe bij om zoveel 
mogelijk mensen actief aan het sporten 
en bewegen te krijgen. Daarom wil Sport 
Vlaanderen waardevolle internationale 
(top)sportevenementen en bovenlokale 
sportevenementen financieel steunen, 
en ze meteen ook vragen een steentje 
bij te dragen aan de visibiliteit van de 
‘sportersbelevenmeer’-campagne.

Er zijn vijf categorieën met elk een eigen 
subsidiereglement:
• EK, WK, kwalificatietornooien voor een EK, 

WK of Olympische Spelen
• Internationale topsportevenementen
• Internationale sportevenementen (gericht 

op doelgroepen)
• Bovenlokale sportevenementen met een 

recreatief karakter
• Bovenlokale sportevenementen met een 

competitief karakter

Organisatoren die in aanmerking wensen 
te komen voor ondersteuning door Sport 
Vlaanderen, moeten tijdig een aanvraag 
indienen via het digitale platform van Sport 
Vlaanderen.

Er zijn ieder jaar twee indienrondes en 
twee beoordelingsrondes. Uiterlijk tegen 
30 september voor alle sportevenementen 
in het daaropvolgende jaar, ongeacht de 
organisatiedatum. De tweede indiendatum 
is uiterlijk tegen 15 maart van het lopende 
jaar voor sportevenementen die plaatsvinden 
vanaf 1 juli tot uiterlijk 31 december en die 
nog niet hadden ingediend in de eerste 
ronde.

Inloggen via het digitale platform 
moet met ItsMe of E-Id en kan via: 
www.sport.vlaanderen/subsidies.evenement.
portal/

Belangrijk voor een gemeentebestuur 
en sportdienst is de doorverwijsfunctie: 
actief communiceren dat een organisator 
die een waardevol topsportevenement of 
een bovenlokaal evenement in de stad of 
gemeente plant, mogelijk een beroep kan 
doen op subsidiëring door Sport Vlaanderen.

Lokale besturen kunnen zelf geen aanvraag 
indienen. De reglementen voorzien enkel 
subsidies voor private organisaties met 
rechtspersoonlijkheid zoals bv. vzw’s. 

Feitelijke verenigingen en eenmanszaken 
worden uitgesloten.

Meer info: www.sport.vlaanderen/
organisatoren-sportevenementen

Contactgegevens:  
Christine De Brouwer,  
T 02 553 42 55, M 0491 35 10 69, 
evenementen@sport.vlaanderen

EXTERNE EVENEMENTEN
Nadat Sport Vlaanderen er sinds 2018 de bevoegdheden van de provincies bijkreeg, werd binnen de afdeling Sportpromotie van Sport 
Vlaanderen een team ‘externe evenementen’ opgericht. Dat team bereidt het Vlaamse beleid voor om externe sportevenementen te 
ondersteunen, en het voert dat beleid ook uit.

Externe  
evenementen

Bovenlokale werking

Sportieve School

Sportieve werkplek

Sportieve vrije tijd

Marketing en campagne

Sporten zonder drempels

Sportief gezin 

Subsidies voor internationale (top)sportevenementen  
en bovenlokale sportevenementen

http://www.sport.vlaanderen/organisatoren-sportevenementen
http://www.sport.vlaanderen/organisatoren-sportevenementen
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BOVENLOKALE WERKING
Het team ‘bovenlokale werking’ biedt professioneel advies, begeleiding en ondersteuning aan sportdiensten en bovenlokale 
samenwerkingsverbanden.
Onze consulenten bovenlokale werking zijn binnen Sport Vlaanderen het eerste aanspreekpunt voor sportdiensten en sportregio’s. 
Zij volgen de regiowerking op, geven advies en ondersteunen de bovenlokale werking op het gebied van structuur, taakstelling, 
sportpromotie en beleidsmatige thema’s. Als het nodig is, verwijzen ze je door naar collega’s met specifieke expertise.
De consulenten hebben een verbindende rol omdat ze binnen de regiowerking een lerend netwerk te faciliteren, tussen de sportdiensten 
maar ook met externe organisaties. Zij stimuleren de kruisbestuiving tussen de verschillende lokale actoren.

Bovenlokale 
projectondersteuning

Via projectsubsidies aan een 
samenwerkingsverband tussen twee of 
meer gemeenten/steden helpen we lokale 
en regionale actoren bij de uitbouw van hun 
sportbeleid.

Onze consulenten bovenlokale werking 
begeleiden en ondersteunen je als je 
bovenlokale projecten indient en uitvoert. 
Vraag hun advies als je dat nodig hebt.

Meer info: www.sport.vlaanderen/
lokale-besturen/ondersteuning/
bovenlokale-projectondersteuning

Info, advies en  
ondersteuning op maat

Onze consulenten volgen de bovenlokale 
vergaderingen op, bieden ondersteuning en 
geven input als dat nuttig is of gewoon als je 
het hen vraagt:
• zij informeren en adviseren je over de 

verschillende initiatieven van Sport 
Vlaanderen.

• zij detecteren signalen, specifieke 
behoeften en noden op lokaal en 
bovenlokaal niveau en gaan daarmee aan 
de slag.

Geef het ons door als je concrete vragen 
hebt.

Inspirerende 
voorbeelden

Ga je van start met de uitwerking 
van een G-sportdag, de start van een 
groepsaankoop, … en ontbreekt de inspiratie 
je, raadpleeg dan zeker het platform 
praktijkvoorbeelden van Sport Vlaanderen.

Deze databank biedt gemeenten, scholen, 
bedrijven, … heel wat inspiratie en een 
uitwisseling van kennis en ervaring. Door 
je kennis te delen, gaan andere gemeenten 
er misschien mee aan de slag en bouwen 
we samen aan een waardevol, inspirerend 
sportgebeuren.

Organiseert jouw gemeente een actie die 
anderen kan inspireren, laat het ons zeker 
weten.

Meer info: www.sport.vlaanderen/
inspiratiefiches

http://www.sport.vlaanderen/lokale-besturen/ondersteuning/bovenlokale-projectondersteuning
http://www.sport.vlaanderen/lokale-besturen/ondersteuning/bovenlokale-projectondersteuning
http://www.sport.vlaanderen/lokale-besturen/ondersteuning/bovenlokale-projectondersteuning
http://www.sport.vlaanderen/inspiratiefiches
http://www.sport.vlaanderen/inspiratiefiches
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Algemene info
• bovenlokaal@sport.vlaanderen

Contactgegevens consulenten  
bovenlokale werking
• Anja Rondelez, M 0474 92 74 82,
 anja.rondelez@sport.vlaanderen
• Catherine Biebuyck, M 0472 19 69 82,
 catherine.biebuyck@sport.vlaanderen
• Dirk Heylen, M 0499 13 05 10, 

dirk.heylen@sport.vlaanderen
• Evelyne Coorevits, M 0493 40 87 24,
 evelyne.coorevits@sport.vlaanderen
• Inge Ruts, M 0474 74 05 12,
 inge.ruts@sport.vlaanderen
• Leen Cox, M 0490 66 72 90,
 leen.cox@sport.vlaanderen
• Lieve Claes, M 0497 17 54 01,  

lieve.claes@sport.vlaanderen
• Tanja Moens, M 0476 65 65 10,
 tanja.moens@sport.vlaanderen

Teamverantwoordelijke  
bovenlokale werking
• Hilde Robeyns, M 0477 83 18 90,  

hilde.robeyns@sport.vlaanderen

13
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SPORTIEVE SCHOOL 
Het ‘team Sportieve school’ van Sport Vlaanderen, wil van scholen de plek maken die kinderen stimuleert om zo veel mogelijk te sporten 
en te bewegen, tijdens de schooluren, maar ook daarbuiten.
De consulenten en de Follo’s (flexibele opdracht leerkracht L.O.) promoten samen met MOEV onderstaande producten en stimuleren de 
samenwerking tussen scholen, de lokale overheid en de sportclubs. Wil je weten welke scholen en lokale besturen daarbij betrokken 
zijn, en hoeveel leerlingen ze bereiken, neem dan zeker een kijkje op het kennisplatform bij het thema schoolsport. Via de interactieve 
dashboards daar kan je de info die je zoekt selecteren.
www.sport.vlaanderen/kennisplatform/thema-schoolsport

Multimove

Multimove biedt 3- tot 8-jarige kinderen 
een gevarieerd bewegingsprogramma aan, 
waarin de focus ligt op de ontwikkeling 
van algemene vaardigheden en een 
sporttak niet meteen herkenbaar is. 
Multimove onderstreept het belang van 
een brede motorische ontwikkeling en kan 
de start betekenen van een gezonde en 
levenslange sport- en bewegingsparticipatie. 
Plezierbeleving staat hierbij centraal. Onze 12 
vaardigheden zijn: dribbelen, glijden, heffen 
en dragen, klimmen, roteren, slaan, springen 
en landen, trappen, trekken en duwen, 
vangen en werpen, wandelen en lopen en 
zwaaien.

Als erkende Multimove-organisatie 
kan je rekenen op heel wat 
ondersteuningsmiddelen. 

Je ontvangt:
• een Multimovestartpakket, helemaal 

gratis
• een eenmalige financiële ondersteuning in 

de vorm van een gekwalificeerde lesgever 

voor tien lesmomenten. Dat kan enkel 
als je voldoet aan bepaalde voorwaarden 
én als de lesgever in het bezit is van het 
attest ‘Multimovebegeleider’

• een toegangscode voor de 
Multimovebibliotheek

• toegang om materiaal en de mascotte te 
ontlenen via onze uitleendienst

Zelf een Multimovelessenreeks organiseren 
en erkenning aanvragen kan via de website: 
www.sport.vlaanderen/lokale-besturen/
activiteiten-organiseren/multimove-
organiseren-in-jouw-gemeente

Contactgegevens:  
Multimove@sport.vlaanderen

Sportsnack

Sportsnack is een naschools bewegings- en 
sportaanbod voor de leerlingen van het lager 
onderwijs (5 tot en met 12 jaar) waarbij 
plezierbeleving en recreatief bewegen 
centraal staan. Het aanbod bouwt verder 
op de principes van Multimove, en het is 
aangepast aan de leeftijd, de ontwikkeling en 
de interesse van de doelgroep. Tegelijkertijd 
is het gericht op een brede motorische 
basisvorming. De aangeboden activiteiten 
gaan van algemene bewegingsvaardigheden 
voor de jongste groepen tot meer 
sportspecifieke vaardigheden voor de oudste 
kinderen.

Sportsnack wordt georganiseerd:
• per leeftijdsjaar of graad
• aansluitend op het laatste lesuur
• op de school zelf (of in een nabijgelegen 

infrastructuur)
• onder aansturing van de Follo, in 

samenwerking met de school en 
diverse lokale actoren: de gemeentelijke 
sportdienst, lokale sportclubs, naschoolse 
opvang, …

http://www.sport.vlaanderen/lokale-besturen/activiteiten-organiseren/multimove-organiseren-in-jouw-gemeente
http://www.sport.vlaanderen/lokale-besturen/activiteiten-organiseren/multimove-organiseren-in-jouw-gemeente
http://www.sport.vlaanderen/lokale-besturen/activiteiten-organiseren/multimove-organiseren-in-jouw-gemeente
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De lesgever kan gebruikmaken van de 
Sportsnack-lesgeversmap. Die bundelt 
een aantal spel- en oefenvormen rond 
vier verschillende bewegingsthema’s. 
Contactgegevens: Regioverantwoordelijke 
Sportsnack kan je raadplegen op de website: 
www.sportsnack.be

Multimove (in de Brede School context) 
en Sportsnack vind je ook terug onder de 
benaming ‘de Heldenklas’. De plaats waar 
kinderen motorisch sterker worden en zich 
tot echte superhelden ontpoppen. Zorgen 
jullie mee voor een Heldenklas in elke 
basisschool in de gemeente? 

Meer info: www.sport.vlaanderen/heldenklas

SNS-pas

Sport Na School (SNS) is een sportpas 
voor leerlingen van het secundair 
onderwijs, waarmee ze na de schooluren 
kunnen deelnemen aan verschillende 
sportactiviteiten. Met deze pas kiezen 
de leerlingen zelf welke sport ze willen 
beoefenen binnen het SNS-aanbod in hun 
regio. Sinds september 2019 is de SNS-app 
in heel Vlaanderen uitgerold. 87,5% van de 
SNS’ers maken hier gebruik van. Deelnemers 
hebben niet meer dan hun gsm nodig om in 
te checken bij een sportaanbieder.

De activiteiten vinden plaats in verschillende 
sportaccommodaties en scholen in heel 
Vlaanderen, van eind september tot eind 
mei. Meestal sluiten ze aan op de schooluren. 

Vooraf inschrijven voor een activiteit is 
(meestal) niet nodig. Het is simpel: de 
leerlingen kijken op het uurrooster wat 
er die dag te doen is en ze gaan eropaf. 
Tijdens de schoolvakanties, de weekends en 
op wettelijke feestdagen is de SNS-pas niet 
geldig.

Iedere leerling van het secundair onderwijs 
kan de SNS-pas aankopen voor één of twee 
periodes. Voor één periode (15 weken) 
betalen ze 30 euro en voor de twee periodes 
(30 weken) slechts 45 euro. Via een Uitpas 
met kansentarief krijgen leerlingen korting. 
Tegelijkertijd kan de leerling een deel van 
het inschrijvingsgeld terugkrijgen via de 
ziekteverzekering en is hij/zij tijdens het 
sporten verzekerd via Sport Vlaanderen.

Contactgegevens: Regioverantwoordelijke 
SNS te raadplegen via website:  
www.sportnaschool.be

Projectsubisidies voor 
naschoolse sport voor de 
eerste en de tweede graad 
van het secundair onderwijs

Met dit project wil de Vlaamse Overheid 
lokale actoren (gemeentebesturen, scholen, 
sportaanbieders, …) aan zetten om een 
laagdrempelig, duurzaam en kwalitatief 
naschools sportaanbod te organiseren op 
of vlak bij de school. De doelgroep zijn 
de leerlingen van de eerste en de tweede 
graad van het secundair onderwijs. 

Daarnaast is het de bedoeling om een 
samenwerkingsverband (‘lerend netwerk’) te 
ontwikkelen tussen verschillende partners 
om dit aanbod te ondersteunen en na de 
projectperiode structureel te verankeren op 
lokaal niveau.

De ‘sportieve school’-consulenten van Sport 
Vlaanderen, de Follo en/of een medewerker 
van MOEV maken deel uit van het lerend 
netwerk. Hun kennis en expertise over 
‘sportieve school’ zijn een meerwaarde voor 
de werking en de ontwikkeling van het 
lerend netwerk.

Meer info: www.sport.vlaanderen/scholen/
ondersteuning/subsidiering-naschoolse-sport

Algemene info
• sportieveschool@sport.vlaanderen

Contactgegevens consulenten  
sportieve school
• Gert Kerckhofs, M 0495 26 34 33,  

gert.kerckhofs@sport.vlaanderen
• Janie Van den Meersch, M 0490 49 07 05,  

janie.vandenmeersch@sport.vlaanderen
• Nele Masschaele, M 0497 51 09 61,  

nele.masschaele@sport.vlaanderen
• Patrick Frederix, M 0474 85 93 12,
 patrick.frederix@sport.vlaanderen
• Sofie De Preter, M 0470 22 90 02,  

sofie.depreter@sport.vlaanderen
• Tibbie Braems, M 0476 60 87 45,  

tibbie.braems@sport.vlaanderen

Teamverantwoordelijke  
sportieve school
• Sofie De Bock, M 0474 94 14 13,  

sofie.debock@sport.vlaanderen
• Ine Esch, M 0492 34 91 89,  

ine.esch@sport.vlaanderen
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Vlaamse loopweken  
voor scholen

De Vlaamse loopweken voor scholen 
vinden dit jaar plaats van 19 september 
tot 14 oktober 2022. Deze editie legt de 
klemtoon opnieuw op plezierbeleving en het 
organiseren van belevingslopen. Daarnaast 
leggen we een extra accent op het bereiken 
van leerlingen uit het secundair onderwijs. 

Scholen hebben de mogelijkheid om een 
natraject te organiseren. Met het natraject 
willen we scholen stimuleren om het lopen, 
in welke vorm dan ook, levendig te houden 
in de scholen, ook na de Vlaamse loopweken. 

Dit initiatief, waarin de ‘beleving’ voor de 
jongeren van steeds groter belang is, is er 
voor het basis- en het secundair onderwijs, 
voor jongens en voor meisjes. Een loop die 
ervoor zorgt dat elke deelnemer met een 
positief gevoel naar huis kan terugkeren. 
Bovendien blijft het volledig gratis voor de 
deelnemers. De organisatoren (gemeentelijke 

sportdiensten, scholen) ontvangen 
ondersteunend materiaal.

De Vlaamse loopweken voor scholen is een 
gezamenlijk loopinitiatief van MOEV en Sport 
Vlaanderen, in nauwe samenwerking met 
de gemeentebesturen, het Netwerk Lokaal 
Sportbeleid en de Vlaamse Atletiekliga.

Alle info vind je terug op de algemene 
website van de Vlaamse loopweken: 
www.moev.be/aanbod-basisonderwijs/
bewegingscampagnes/vlaamse-loopweken.

Inschrijvingen en info via de provinciale 
secretariaten van MOEV. 

Survival Trophy

‘Overleven is belangrijker dan winnen’, zo 
luidt het motto van deze hindernissenloop 
voor de derde graad van het middelbaar 
onderwijs. In ploegen van vier moeten 
deelnemers zo snel mogelijk een parcours 

vol spectaculaire hindernissen afleggen. De 
sleutel tot succes? Afzien, doorbijten, tot het 
uiterste gaan en grenzen verleggen. Mekaar 
helpen bij het nemen van de hindernissen, 
daar draait het om. Dat, en genieten van de 
geleverde inspanning natuurlijk. 

Leerlingen kunnen zich voorbereiden dankzij 
tips en tricks op de website en op sociale 
media. Zo legt ex-Europees kampioen 
Itse Van Nijlen in een instructiefilmpje en 
stap voor stap uit hoe je de 5 belangrijke 
hindernissen neemt.

Achteraf zorgen we samen met de clubs 
voor proeflessen, zodat de sporttak 
meer bekendheid krijgt bij jongeren, en 
we plannen ook in onze eigen centra 
meer mogelijkheden om je op zulke 
hindernissenlopen voor te bereiden.

Scholen kunnen helemaal gratis deelnemen.

Meer info: www.sport.vlaanderen/
survival-trophy  

of bezoek ons op facebook:  
www.facebook.com/survivaltrophy

Contactgegevens 
Bert Bracke, M 0479 17 16 19,  
bert.bracke@sport.vlaanderen

K3 run & fun

Samen met Studio 100 organiseren we in 
het najaar 2022 opnieuw de K3 RUN&FUN 
in Sport Vlaanderen Hofstade. Een 
loopevenement waar kinderen tussen 5 
en 12 jaar aangemoedigd worden door de 
meisjes van K3 én nadien op een optreden 
getrakteerd worden. 

Voor en na het lopen kunnen de kinderen 
terecht in het sport- en fundorp waar ze zich 
uitleven op allerlei leuke attracties. 

Ook de Vlaamse sportfederaties zetten hun 
schouders onder dit evenement. Met deze 
K3-run willen we kinderen en hun ouders 
een sportief gezinsmoment bieden en meer 
kinderen enthousiast maken voor sport. 

Meer info: www.sport.vlaanderen/k3 

Contactgegevens 
k3run@sport.vlaanderen  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.moev.be%2Faanbod-basisonderwijs%2Fbewegingscampagnes%2Fvlaamse-loopweken&data=04%7C01%7CAnselmo.Rodriguez%40sport.vlaanderen%7Cbeab163ec1894697e31408d9ebc0e8a7%7Cca9d2f79c2d1406f93ca8b96453f4f8d%7C0%7C0%7C637800036036414735%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=sZ5SCRnBAym56moQ4I18FCPIpI97iTA8VyNDvT3doYc%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.moev.be%2Faanbod-basisonderwijs%2Fbewegingscampagnes%2Fvlaamse-loopweken&data=04%7C01%7CAnselmo.Rodriguez%40sport.vlaanderen%7Cbeab163ec1894697e31408d9ebc0e8a7%7Cca9d2f79c2d1406f93ca8b96453f4f8d%7C0%7C0%7C637800036036414735%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=sZ5SCRnBAym56moQ4I18FCPIpI97iTA8VyNDvT3doYc%3D&reserved=0
http://www.sport.vlaanderen/survival-trophy
http://www.sport.vlaanderen/survival-trophy
http://www.facebook.com/survivaltrophy
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sport.vlaanderen%2Fk3&data=04%7C01%7CAnselmo.Rodriguez%40sport.vlaanderen%7Cbeab163ec1894697e31408d9ebc0e8a7%7Cca9d2f79c2d1406f93ca8b96453f4f8d%7C0%7C0%7C637800036036414735%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Z30%2Bzdfz5UbI5WomdkmvBi1kJ%2BdRMwBdfYvGvTZSE2c%3D&reserved=0
mailto:k3run@sport.vlaanderen
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SportKompas

SportKompas helpt kinderen van 8 tot 10 jaar 
om de juiste sport te kiezen. Op basis van 
wat een kind leuk vindt en aan de hand van 
beweegoefeningen kan elk kind ontdekken 
welke sport het best bij hem of haar past.

SportKompas bestaat uit drie modules:

• I DO: bestaat uit veertien 
beweegoefeningen die de vaardigheden 
van elk kind meten. Sport Vlaanderen 
voorziet een testteam en het nodige 
testmateriaal.

• I LIKE: een interactieve en speelse 
webapplicatie waarmee kinderen op 
speurtocht gaan naar de sporten die ze 
leuk vinden.

• I AM: een digitale vragenlijst om inzicht 
te krijgen in de sportparticipatie, barrières 
en motivatie van een kind om aan sport 
te doen.

SportKompas organiseren

Gemeentelijke sportdiensten en regio’s 
kunnen SportKompas organiseren voor 
de kinderen van het derde en het vierde 
leerjaar in de basisscholen. De I DO-testen 
kunnen plaatsvinden in de gemeentelijke 
sporthal of op school. Je kan twintig 
kinderen testen in een uur. Een stappenplan 
om SportKompas te organiseren vind je 
op de website www.sport.vlaanderen/
sportkompasgemeenten.

Door SportKompas jaarlijks te organiseren 
krijgt elk kind tussen acht en tien in de 
gemeente de kans om zijn of haar favoriete 
sport(club) te ontdekken.

Kostprijs

Een volledig gecoördineerde SportKompas-
testafname kost 10 euro per kind. Die prijs is 
inclusief gebruik van het digitaal platform, 
een testteam dat de testen komt afnemen en 
het nodige testmateriaal. Op bovenstaande 
website kunnen eventuele kortingstarieven 
vermeld staan.

Resultaat

De kinderen krijgen na afloop van het 
SportKompas een leuk individueel rapportje 
met hun favoriete sportplaneten. Het I LIKE 
rapport geeft de top 7 sporten weer die het 
kind het leukst vindt. Het I DO rapport geeft 
een overzicht van de 7 sporten die het best 
passen bij de fysieke vaardigheden van het 
kind. 

Lokale besturen krijgen een zicht op de 
favoriete sporten van de deelgenomen 
kinderen, hun beweegvaardigheden en 
drempels die kinderen ondervinden om aan 
sport te doen. Deze anonieme gegevens 
kan je bekijken in het Kennisplatform van 
Sport Vlaanderen: www.sport.vlaanderen/
kennisplatform/thema-sportparticipatie/db-
sportkompas/. 

Na afloop van het SportKompas kan de 
gemeente/sportdienst ouders en kinderen 
doorverwijzen naar het gepaste sportaanbod 
in de gemeente.

Scholen krijgen inzichten over de 
sportkeuzes, motivatie, motorische 
vaardigheden en barrières die kinderen 
ondervinden om aan sport te doen.

De LO-leerkrachten in de scholen kunnen na 
het SportKompas met de testresultaten aan 
de slag om de beweegvaardigheden van elk 
kind verder te ontwikkelen en op te volgen. 

Meer info: www.sportkompas.be

Contactgegevens
Sportamundi vzw,  
sportkompas@sport.vlaanderen

by

https://www.sport.vlaanderen/sportkompasgemeenten
https://www.sport.vlaanderen/sportkompasgemeenten
https://www.sport.vlaanderen/kennisplatform/thema-sportparticipatie/db-sportkompas/
https://www.sport.vlaanderen/kennisplatform/thema-sportparticipatie/db-sportkompas/
https://www.sport.vlaanderen/kennisplatform/thema-sportparticipatie/db-sportkompas/
http://www.sportkompas.be
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Marketing en campagne

Sporten zonder drempels

Sportief gezin 

SPORTIEVE WERKPLEK
Het team ‘sportieve werkplek’ van Sport Vlaanderen stimuleert lokale besturen en bedrijven om hun werknemers meer te laten sporten en 
bewegen. Met heel wat expertise, ondersteuning en promotiematerialen helpen we je graag verder.

Sport- en beweegscan

Voor je van start gaat met acties op het 
werk, vorm je je best eerst een juist beeld 
van je werknemers. Bewegen ze vaak? 
Sporten ze al? Waarom sporten ze? En 
wat verwachten ze van hun werkgever op 
dat gebied? Met de Sport- en beweegscan 
van Sport Vlaanderen, een gratis digitale 
enquête die je onder het personeel verdeelt, 
brengen we naast de sportparticipatie 
ook de sportieve noden en wensen van 
de werknemers in kaart. We bundelen 
de resultaten en komen ze persoonlijk 
toelichten. 

Heel wat gemeenten vonden hun weg al 
naar deze tool, maar ze zouden de scan ook 
kunnen inzetten om private ondernemingen 
in hun gemeente structureel aan te sporen 
om sporten en bewegen op het werk een 
plaats te geven. 

Zensportplatformen  
en loopbanen

Ook infrastructureel biedt Sport Vlaanderen 
ondersteuning. Enerzijds via de Loopbanen, 
die perfect geschikt zijn voor een jogging, 
een lunchwandeling of een actieve 
vergadering. Loopbanen zijn bewegwijzerde 

loopomlopen in de buurt van een bedrijven 
of een bedreiventerrein, bij voorkeur met een 
link naar nabijgelegen natuur.

Anderzijds door de Zensportplatformen. De 
ideale plek om in een rustige omgeving yoga, 
pilates, tai chi of andere bewegingsvormen 
te beoefenen. Dit kan zowel buiten, als 
binnen voorzien worden.

Promotiematerialen  
en nudging tools

Sport Vlaanderen ontwikkelde heel wat 
materiaal om in een bedrijf of gemeente 
promotie te voeren voor sport op het werk. 
De talrijke tools brengen het belang van 
sporten en bewegen op de werkvloer én 
ernaast, onder de aandacht. Ook niet-actieve 
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werknemers worden aangezet om meer te 
bewegen.

Met de gratis starterskit komen enkele toffe 
gadgets én bruikbare tips jouw richting 
uit. Je maakt kennis met out-of-office 
kaarten, een handknijpkrachtmeter, een 
sportieve kalender én een dobbelsteen om je 
vergaderingen wat beweeglijker te maken.

Er zijn ook verschillende stickers om 
het trapgebruik te stimuleren, om te 
sensibiliseren bij het koffieapparaat, de 
printer, aan de toiletten,… Met de gemakkelijk 
herkleefbare voetstapstickers kunnen 
verschillende routes aangeduid worden in 
het gebouw, bij voorkeur naar de trap. Want 
iedere stap telt, zeker bij werknemers met 
een sedentaire job.

Een centraal kennis- en  
infoloket voor al uw vragen

Voor heel wat gemeenten is sport op het 
werk nog onbekend terrein, zeker in de 
ondersteuning van bedrijven in de gemeente. 
Sport Vlaanderen wil, naast de bedrijven 
zelf, ook de stedelijke en gemeentelijke 
sportdiensten ondersteunen en begeleiden 
met de expertise die al voorhanden is. 
Naast de inhoudelijke kennis beschikken we 
over heel wat goede praktijkvoorbeelden 
en kunnen we de nodige tips en tricks 
meegeven om een krachtig beleid uit te 
werken.

Je kan bij ons terecht met al je vragen.
De verschillende consulenten ‘Sportieve 
werkplek’ staan te popelen om je gemeente 
te ondersteunen en begeleiden.

Ontdek tal van goede  
praktijken en inspiratiefiches

Door tal van goede praktijken in kaart 
te brengen, inspireren we onze partners. 
We maken inspiratiefiches en -filmpjes 
en zetten ze op onze website en op onze 
sociale media. Je kan als onderneming of 
gemeente verschillende pistes uitproberen: 
sport naar, op en van het werk, werken 
met sportambassadeurs, met incentives 
voor een actief woon-werkbeleid, met 
laagdrempelige beweegactiviteiten. Enerzijds 
kan je de goede praktijken raadplegen ter 
inspiratie van je eigen ‘sportieve werkplek’-
beleid in de gemeente. Anderzijds wil Sport 
Vlaanderen ook de steden en gemeenten 
op het podium zetten als ze zelf dat mooie 
praktijkvoorbeeld zijn. Zo ondersteunden 
we de gemeente Westerlo met de productie 
van een mooi inspiratiefilmpje: de jaarlijkse 
personeelssportdag was de kers op de taart 
van alle sportinitiatieven van de sportdienst. 
En het filmpje staat op onze website. 
Overtuig ons waarom jouw gemeente een 
voorbeeld voor andere is en misschien 
ondersteunen we ook jouw gemeente.

Meer info: www.sport.vlaanderen/
sportbedrijf

Algemene info
• sportophetwerk@sport.vlaanderen

Contactgegevens consulenten  
sportieve werkplek
• Anne Laenen, M 0474 92 74 84,  

anne.laenen@sport.vlaanderen
• Christoph Caluwé, M 0474 92 74 81, 

christoph.caluwe@sport.vlaanderen
• Davy Van Kerkhoven, M 0479 53 71 62,  

davy.vankerkhoven@sport.vlaanderen
• Koen Meeusen, M 0496 78 59 68,  

koen.meeusen@sport.vlaanderen
• Wout Haest, M 0474 56 63 35,  

wout.haest@sport.vlaanderen
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SPORTIEVE VRIJE TIJD 
Het team ‘sportieve vrije tijd’ van Sport Vlaanderen zet in op de ontwikkeling van sport- en beweegplekken in de publieke ruimte, zowel 
voor de georganiseerde als de niet-georganiseerde sporter.

Sportieve 
vrije tijd

Marketing en campagne

Sporten zonder drempels

Sportief gezin 

Onze sport- en beweegroutes

Mountainbikeroute

Mountainbiken blijft één van de populairste 
sporten om in de natuur te beoefenen. 

Zeker voor de niet-georganiseerde sporter, die 
er vaak in eigen omgeving, op een tempo die 
voor hem/haar past er wil op uit trekken.

De eerste permanent bewegwijzerde 
mountainbikeroute in Vlaanderen dateert 
van 1996. 25 jaar later hebben we samen 
met heel wat steden en gemeenten 
duizenden kilometers aan bewegwijzerde 
mountainbikeroutes en -netwerken 
ontwikkeld.

Sport Vlaanderen zorgt voor de signalisatie en 
promotiematerialen volgens de voorwaarden 
die vermeld worden in de richtlijnendossiers. 
De steden en gemeenten zijn verantwoordelijk 
voor de aanleg, het onderhoud en de 
bewegwijzering van de paden.

Technische mountainbikeroute

Een technische mountainbikeroute is de 
ideale manier om je bestaande route uit 
te breiden of attractiever te maken. De 

vraag naar meer uitdagende en technische 
mountainbikeroutes is de laatste jaren 
enorm toegenomen. Daarom werken we 
onze partners het Agentschap Natuur en 
Bos, Cycling Vlaanderen en MBF Vlaanderen 
samen om een zo attractief mogelijk aanbod 
te creëren in Vlaanderen. 

De aanleg van een meer technische en 
uitdagende route vraagt de nodige expertise 
en voorbereiding. 

Daarom reiken we je de nodige tools aan om 
aan de slag te gaan. Bovendien komen onze 
consulenten sportieve vrije tijd samen met 
de experten van Cycling Vlaanderen graag 
eens ter plaatse om de locatie te bekijken en 
advies te geven.

Meer info: raadpleeg de online inspiratietool 
en inspiratiegids via www.sport.vlaanderen/
lokale-besturen/ondersteuning/pimp-je-
mountainbikeparcours.

Loopomloop

We bieden vier soorten permanent 
bewegwijzerde loopomlopen aan: 

• Een loopomloop is een permanent 
bewegwijzerde route die bestaat uit één 

of meerdere aaneengesloten lussen. De 
route is bewegwijzerd in verschillende 
kleuren naargelang het aantal lussen.

• Een 100%-natuurloop is een loopomloop 
die wordt ontwikkeld in partnership met 
ANB (Agentschap voor Natuur en Bos) en 
bevindt zich volledig in natuurgebieden 
waar ANB eigenaar van is of het beheer 
van doet.

• Een stads- en wijkomloop is een derde 
variant van loopomloop welke zich 
voornamelijk situeert in een stedelijke, 
maar toch aangename en rustige 
omgeving. De bewegwijzering (punaises 
of loopcirkels) is specifiek en aangepast 
aan de stedelijke omgeving.
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• Een loopbaan is een loop- en wandelroute 
die maximaal gepromoot wordt bij 
bedrijven en bedrijvenparken, om hun 
directe omgeving beweegvriendelijker 
in te richten en de werknemers en 
werkgever te stimuleren om meer te 
bewegen en sporten in een bedrijf-
gerelateerde context.

Voor de realisatie van bovenstaande 
loopomlopen werken we samen met de 
steden, gemeenten en/of bedrijven die 
verantwoordelijk zijn voor de aanleg, het 
onderhoud en de bewegwijzering van de 
paden. Sport Vlaanderen zorgt voor de 
signalisatie en promotiematerialen volgens 
de voorwaarden die vermeld worden in de 
richtlijnendossiers.

Ruiterroute

We ontwikkelen en promoten samen 
met de steden en gemeenten permanent 
bewegwijzerde ruiterpaden in heel 
Vlaanderen. We helpen de steden en 
gemeenten graag om een ruiterroute te 
ontwikkelen of heraan te leggen. Sport 
Vlaanderen zorgt voor de signalisatie 
en promotiematerialen volgens de 
voorwaarden die vermeld worden in de 
richtlijnendossiers. De steden en gemeenten 
zijn verantwoordelijk voor de aanleg, het 
onderhoud en de bewegwijzering van de 
paden.

Skeelerroute

Met de permanent bewegwijzerde 
skeelerroute krijgt de skeelersport, die 
weer erg populair is, een eigen plaats in de 
openbare ruimte. De allereerste skeelerroute 
werd gerealiseerd te Genk en Hasselt in 
samenwerking met Skate Vlaanderen. Net 
zoals bij de andere sport- en beweegroutes 
zorgt Sport Vlaanderen voor de signalisatie en 
promotiematerialen volgens de voorwaarden 
die vermeld worden in de richtlijnendossiers, 
de steden en gemeenten zijn verantwoordelijk 
voor de aanleg, het onderhoud en de 
bewegwijzering van de paden. 

Multimovepad

Met het Multimovepad wil Sport Vlaanderen 
en het agentschap Natuur en Bos 
kinderen van 3 tot 12 jaar op een leuke 
en ontspannende manier laten bewegen 
in een natuurlijke omgeving. Natuurlijke 
hindernissen en (houten) constructies 
dagen kinderen uit om op ontdekking te 
gaan en daarbij oefenen ze meteen ook de 
twaalf bewegingsvaardigheden uit. Kinderen 
kunnen na de schooluren, tijdens het 
weekend of de vakantie samen met vrienden 
en familie op ontdekkings- en belevingstocht 
gaan. Uiteraard is het pad ook gewoon als 
wandelpad te gebruiken. Ideaal voor ouders 
en begeleiders die even de benen willen 
strekken. De Multimovepaden zorgen dus 
voor een optimale (natuur)beleving en laten 
kinderen volop bewegen. Want bewegen is 
gezond … en zeker in de natuur.

Zensportplatform

Meer en meer Vlamingen sporten buiten om 
tot rust te komen. Hiernaast winnen yoga, 
pilates, tai chi en andere zensporten aan 
populariteit. Om op deze tendensen in te 
spelen ontwikkelde Sport Vlaanderen het 
Zensportplatform. De ideale plek om in de 
natuur in een rustige afgesloten omgeving 
aan zensporten te doen.

Op een Zensportplatform kan je 
lessenreeksen aanbieden, maar evengoed 
kan je aan de hand van 5 infoborden kennis 
maken met rustige bewegingsvormen uit 
yoga, pilates en tai chi. 

Afhankelijk van je budget, kan je kiezen uit 
vier verschillende types Zensportplatformen: 
het basisplatform, het comfortplatform, het 
premiumplatform of het deluxe platform.

Interesse om een sport en 
beweegroute aan te leggen?

• Raadpleeg het draaiboek en de 
richtlijnenbundel op onze website

• Contacteer de consulent sportieve vrije 
tijd voor meer informatie en advies

• Voldoet je route aan de richtlijnen? Dien 
dan je aanvraag in

• Zodra de aanvraag is goedgekeurd, krijg 
je van ons een pakket met signalisatie- en 
promotiemateriaal en kan je aan de slag 
gaan met de aanleg van de route

• Eens de route volledig is aangelegd, 
bewegwijzerd en gecontroleerd, volgt de 
officiële opening en wordt deze route 
opgenomen in ons aanbod met sport- en 
beweegroutes 

Meer info: www.sport.vlaanderen/lokale-
besturen/activiteiten-organiseren

Signalisatie- en 
promotiemateriaal

Bij de realisatie van een nieuwe route 
of gerenoveerde route krijg je van 
ons een gratis pakket signalisatie- en 
promotiemateriaal. 

Dit omvat:
• Lay-out van het startbord en flyer
• Een startbord inclusief stellage of zuil
• Een netwerkbord en verbindingsbord(-en)*

• Bewegwijzeringsplaatjes (muv stads- en 
wijkomlopen**)

• flyers

http://www.sport.vlaanderen/lokale-besturen/activiteiten-organiseren/een-loopomloop-in-jouw-gemeente
http://www.sport.vlaanderen/lokale-besturen/activiteiten-organiseren/een-loopomloop-in-jouw-gemeente
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Nieuw vanaf 1/01/2022

vanaf 2022 wordt bij de ontwikkeling 
van een nieuwe of de renovatie van een 
bestaande route een cofinanciering van 50% 
gevraagd voor markeringspalen (24 euro/
stuk) en/of paalbeugels 

(2,50 euro/stuk). Bij beschadiging van 
startborden, stellages, markeringspalen 
en paalbeugels zullen de kosten voor de 
bijbestelling van nieuwe materialen volledig 
doorgerekend worden aan het lokale bestuur.

*  enkel van toepassing voor 
mountainbikeroutes.

** Hier geldt een cofinanciering bij de 
aankoop van de punaises of loopcirkels 
voor een maximumbedrag van 3.000 euro.

Organiseer een  
‘Start-to lessenreeks’ 

Voor nieuwe en gerenoveerde sport- en 
beweegroutes biedt Sport Vlaanderen 
eenmalig een gratis start-to lessenreeks aan. 

De ideale manier om jouw inwoners kennis 
te laten met je route en hen aan te zetten 
om te sporten en bewegen. 

Contacteer de consulent sportieve vrije tijd 
voor meer informatie.

Raadplegen en goedkeuren 
van veldtoertochten, 
mountainbiketochten, 
graveltochten en 
cyclotochten

Samen met het Agentschap Natuur en 
Bos (ANB) en Agentschap Wegen en 
Verkeer (AWV) streven we ernaar om 
de aanvragen van de veldtoertochten/
mountainbiketochten, graveltochten en 
cyclotochten in heel Vlaanderen op een 
uniforme manier te laten verlopen. De 
bedoeling is de administratieve last bij 
de organisatoren van deze toertochten te 
verminderen en alle documenten in 1 online 
dossier te bundelen. Met de e-tool maken 
we de aanvraagprocedure van toertochten 
makkelijker, uniformer en transparanter. 
Iedere tocht die op het grondgebied van een 
gemeente loopt wordt ook gedetecteerd en 
klaargezet ter beoordeling.

Deze e-tool werd ontwikkeld samen 
met clubs, sportfederaties, gemeenten 
en provincies. In deze e-tool is er een 
loket voorzien voor de organisatoren, de 
federaties en voor de steden en gemeenten. 
Alle betrokkenen kunnen op elk moment 
de aanvragen van een mountainbiketocht 
of cyclotocht raadplegen en krijgen op 
regelmatige tijdstippen informatie over de 
status van het dossier per mail toegestuurd. 

Ook voor de steden en gemeenten is er een 
loket voorzien. Zodra een organisator een 
dossier indient, is dat meteen te raadplegen 
in het gemeentelijk loket. Als de aanvraag 
alle stappen heeft doorlopen en gescreend is, 
wordt ze in het gemeentelijk loket klaargezet 
voor goedkeuring. Via de inlogcode krijg je 
toegang tot de e-tool VTT. Daarmee kan je
• alle tochten raadplegen die op het 

grondgebied van jouw stad/gemeente 
lopen 

• de status van elke tocht opvolgen en het 
volledige dossier raadplegen

• de toelating van jouw stad/gemeente 
voor de tocht inladen

• per mail op de hoogte worden gehouden 
over de aanvraag van de verschillende 
veldtoertochten, 

Ieder aanvraagdossier wordt gescreend zodat 
de tochten niet op dezelfde dag in hetzelfde 
gebied plaatsvinden. Na deze controle stuurt 
Sport Vlaanderen de aanvraag door naar 
het ANB en het AWV. Deze agentschappen 
onderzoeken de route. Deze toestemming 
komt automatisch in het aanvraagdossier 
terecht. Omdat Sport Vlaanderen zoveel 
mogelijk rekening houdt met de opmaak van 
de kalender van de federaties, is de timing 
van de aanvraag erg belangrijk en werken we 
met zogenaamde ‘bulk’-aanvragen. Dossiers 
worden twee keer per jaar, rond 16 november 
en op 15 mei, in groot aantal doorgestuurd. 
Het ANB en AWV behandelen deze aanvragen 
zo snel mogelijk. Als een aanvraag voor een 
tocht na de bulk wordt ingediend, dan wordt 
ze behandeld als een individuele aanvraag. 

Dezelfde procedures gelden maar worden 
enkel behandeld indien er geen conflict is 
met de reeds aangevraagde tochten. 

Sport Vlaanderen is niet verantwoordelijk 
voor de organisatie van de tocht en kan op 
geen enkel moment aansprakelijk worden 
gesteld.

Meer info: www.sport.vlaanderen/
lokale-besturen/raadplegen-en-goedkeuren-
veldtoertochten

10.000 stappen, elke stap telt

Sport Vlaanderen en het Vlaams Instituut 
Gezond Leven bundelen hun krachten 
om - over de beleidsdomeinen heen - het 
grootste beweegproject van Vlaanderen 
te organiseren in jouw gemeente: 10.000 
stappen: Elke stap telt.

We willen, samen met de lokale besturen, 
elke burger ertoe aanzetten om 10.000 
STAPPEN PER DAG te zetten. Want 10.000 
stappen (of 8000 bij 65+’ers) zet een 
volwassene best elke dag om op en top 
gezond te blijven. Zelfs al geraak je niet 
(altijd) aan deze aanbeveling, dan nog is elke 
stap een stap in de goede richting, want ‘elke 
stap telt!’.

We inspireren en ondersteunen jouw lokaal 
bestuur de komende vier jaar in de uitbouw 
van een beweegvriendelijke omgeving en een 
gezonde stad of gemeente.

https://www.sport.vlaanderen/lokale-besturen/raadplegen-en-goedkeuren-veldtoertochten/
https://www.sport.vlaanderen/lokale-besturen/raadplegen-en-goedkeuren-veldtoertochten/
https://www.sport.vlaanderen/lokale-besturen/raadplegen-en-goedkeuren-veldtoertochten/
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2021 
stappensignalisaties in het straatbeeld

2022 
beweegroutes in jouw gemeente

2023 
inzetten op het stop-principe en gezonde 
mobiliteit

2024  
lokale beweegacties opzetten in 
samenwerking met het verenigingsleven

Inschrijven voor het tweede jaar (2022) kan 
vanaf november. Hierover volgt nog meer 
info.

Meer info: www.10000stappen.be

Algemene info
• sportievevrijetijd@sport.vlaanderen

Contactgegevens consulenten  
sportieve vrije tijd
• Jesse Clarysse, M 0492 23 63 67,  

jesse.clarysse@sport.vlaanderen
• Kris Mertens, M 0474 92 74 85,  

kris.mertens@sport.vlaanderen
• Nico Motton, M 0474 92 74 83,  

nico.motton@sport.vlaanderen
• Philippe Van de Velde, M 0496 47 46 56,  

philippe.vandevelde@sport.vlaanderen
• Tom Naômé, M 0492 23 79 17,  

tom.naome@sport.vlaanderen
• Joost De Ville, M 0477 52 62 93,  

joost.deville@sport.vlaanderen

Contactgegevens  
verantwoordelijke e-tool VTT
• Fee Vanhille, M 0472 96 06 29,  

Fee.Vanhille@sport.vlaanderen

Teamverantwoordelijke  
sportieve vrije tijd
• Nelis Van Cappellen, M 0468 25 20 58,
 nelis.vancappellen@sport.vlaanderen
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SPORT
PROMOTIE

MARKETING EN CAMPAGNE
Het team ‘marketing en campagne’ van Sport Vlaanderen, organiseert activiteiten en sensibiliseringsacties met maar één doel voor ogen: 
zoveel mogelijk mensen met sporten in contact te brengen en zo de niet-sporter te overtuigen om (opnieuw) te gaan sporten.

Marketing  
en campagne

Sporten zonder drempels

Sportief gezin 

Goede voornemens

Meer bewegen staat jaarlijks steevast in 
de top drie van goede voornemens. Sport 
Vlaanderen engageert zich om te helpen 
sportieve voornemens vol te houden, en dat 
doen we met een team van experts. Geen 
campagne, maar een duurzaam project 
om mensen definitief aan het sporten te 
houden. Onze ambitie is om zoveel mogelijk 
Vlamingen te motiveren om (opnieuw) te 
sporten en tegelijkertijd een duurzame 
gedragsverandering teweeg te brengen. De 
actie loopt van januari tot maart.

Dienstverlening
• Posters
• Kant-en-klare teksten voor sociale media 

en website
• Mailing naar alle sportactoren

De dienstverlening is voornamelijk gericht 
naar individuen vanaf 25 jaar.

Meer info: www.sport.vlaanderen/
samensportjemeer

Ook buiten beleef je meer

Sport Vlaanderen wil iedereen laten voelen 
dat buiten sporten fantastisch is. Daarom 
organiseren we in mei de actie ‘Ook buiten 
beleef je meer!’ Een sensibiliseringsactie om 
12- tot 18-jarigen te motiveren om buiten te 
gaan sporten, nieuwe sporten te ontdekken 
of om opnieuw te gaan sporten. Dat doen 
we door sporten en activiteiten aan te 
bieden die de doelgroep aanspreken. In 2022 
ligt de focus opnieuw op Urban Sports.

In juni focussen we ons samen met MNM op 
de studenten en de positieve invloed van 
sporten op studeren.

Dienstverlening
• Kant-en-klaar promotiemateriaal
• Lesgeversondersteuning 
• Overzicht van initiatielessen op website 

Sport Vlaanderen
• Nationale radiocampagne

Meer info: www.sport.vlaanderen/
buitenbeleefjemeer

http://www.sport.vlaanderen/samensportjemeer
http://www.sport.vlaanderen/samensportjemeer
http://www.sport.vlaanderen/sportersbelevenmeer


SPO
RT V

LA
A

N
D

EREN
 & PA

RTN
ERS - 2022

25

Maand van de sportclub

Met deze actie wil Sport Vlaanderen de 
sportclubs en hun werking in de kijker 
plaatsen gedurende de maand september. 
Sport Vlaanderen roept de sportclubs op om 
de hele maand hun deuren te openen voor 
het publiek door middel van gratis initiaties, 
demonstraties, … De sportdienst treedt op 
als lokale coördinator, zorgt voor de lokale 
promotie en moedigt sportclubs aan om 
deel te nemen. Vanaf 2020 hanteren we de 
werkvorm ‘Meer doen = meer ondersteuning 
ontvangen’. Als sportdienst kan je deelnemen 
als promotor of organisator en als sportclub 
kan je deelnemen als deelnemer of 
ambassadeur.

Onderliggende acties:
• Breng je sportclub naar school
• Europese Week van de Sport 

(openingsevent en Europese uitwisseling 
sportclubs)

Dienstverlening
• Ondersteuning op basis van de gekozen 

rol (organisator of promotor)
• Promotiemateriaal (drukwerken, 

spandoeken en onlinemateriaal)
• Kant-en-klare promotieteksten, 

advertenties, …
• Platform (website) voor weergave lokaal 

aanbod sportclubs
• Algemene nationale promotiecampagne

Meer info: www.sport.vlaanderen/
maandvandesportclub

#Sportersbelevenmeer-award

Aan de hand van 6 criteria daagt Sport 
Vlaanderen de steden en gemeenten uit 
om beleving toe te voegen aan hun lokale 
werking. Zij die dit tot een goed einde 
brengen, mogen zich één jaar lang een 
#sportersbelevenmeer-gemeente of -stad 
noemen. De uitdagingen zijn zo opgesteld 
dat de inwoners aangezet worden tot meer 
bewegen of sporten, want sporters beleven 
meer.

De actie loopt van januari tot en met 
december 2022

Dienstverlening
• Deelnamegeschenk
• Promotiemateriaal en mogelijkheid om 

gratis startboog, evowall of bidon te 
gebruiken

• Inspiratievoorbeelden van de voorbije 
edities (www.sport.vlaanderen/
lokale-besturen/inspiratiefiches)

• Mogelijkheid om consulenten te 
contacteren over beleving of thema’s

• Info- en netwerkmoment tijdens 
afsluitende huldiging

• Trofee en huldigingsplaat

Meer info: www.sport.vlaanderen/
sportersbelevenmeer

Algemene info
• sportersbelevenmeer@sport.

vlaanderen

Contactgegevens  
marketing en campagne
• Dirk Lodewijckx, M 0494 57 43 60,  

dirk.lodewijckx@sport.vlaanderen
• Koen Thys, M 0491 92 84 40,  

koen.thys@sport.vlaanderen
• Vigdis Dejonghe, M 0477 52 62 78
 vigdis.dejonghe@sport.vlaanderen

Teamverantwoordelijke 
marketing en campagne
• Geert Beeckman, M 0478 77 02 58,  

geert.beeckman@sport.vlaanderen

25

http://www.sport.vlaanderen/sportersbelevenmeer
http://www.sport.vlaanderen/sportersbelevenmeer
http://www.sport.vlaanderen/sportersbelevenmeer
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SPORTEN ZONDER DREMPELS
Het team ‘sporten zonder drempels’ van Sport Vlaanderen ondersteunt sporten voor personen met een beperking en ook sporten op 
latere leeftijd.

Sporten 
zonder drempels

Sportief gezin 

Samen op zoek naar  
een G-sportaanbod

Ben je als gemeente op zoek naar een 
G-sportaanbod maar weet je niet waar je 
terecht kan? Contacteer dan de consulent 
sporten zonder drempels in jouw regio. 

Advies bij een lokaal 
G-sportbeleid of -aanbod

Hoe kan je als stad of gemeente actief 
inzetten op G-sport en hoe bereik je die 
sporters? En hoe kan je sporters met een 
handicap alle kansen geven om te sporten 
en te bewegen, en zou je daarbij graag wat 
tips en tricks krijgen? Welk G-sportaanbod 
bestaat er al in de buurt? Met die en veel 
andere vragen kan je terecht bij de consulent 
sporten zonder drempels. We optimaliseren 
onze ondersteuning met een onlinetool 
die heel wat inspirerende informatie en 
voorbeelden bevat.

Meer info: www.sport.vlaanderen/gsport

G-sport@school. Sporters 
beleven meer: beleef het, 
ontdek het

G-sport@school is een praktische 
kennismaking met G-sport, sport voor 
personen met een handicap, voor leerlingen 
van het 5e en het 6e leerjaar basisonderwijs. 
Het scholenproject bestaat uit twee delen:
• In deel één kruipen de leerlingen samen 

met hun klasleerkracht in het verhaal 
van enkele G-sporters en ontdekken ze 
waarom sport voor hen zo belangrijk 
is. Daarnaast leren ze ook de drempels 
kennen die G-sporters soms ervaren: een 
gebrek aan de juiste sportmaterialen, niet 
op eigen kracht van en naar trainingen 
raken en de starende blikken trotseren.

• In deel twee proeven de leerlingen zelf 
van G-sport en ondervinden ze wat het 
is om te sporten met een handicap. Na 
de praktische sessies volgt een korte 
gezamenlijke evaluatie waarbij de 
leerlingen hun eerste ervaringen delen.

Via een onlineplatform helpt Sport 
Vlaanderen je stap voor stap om het 
scholenproject in de scholen van je gemeente 
of regio aan te bieden.

Meer info: www.sport.vlaanderen/gsport 

Spierkracht en evenwicht 
voor senioren

In navolging van het bewegingsprogramma 
‘Spierkracht voor senioren’ ontwikkelen we 
een nieuw oefenpakket over evenwicht. We 
ondersteunen in de eerste plaats lesgevers 
en organisatoren met heel wat inspirerend 
oefenmateriaal. We doen dit samen met 
tal van partners en experten. We kiezen 
voor een onlinetool waar we ook het 
bestaande ‘Spierkracht voor senioren’ zullen 
in integreren. De onlinetool zal in 2022 ter 
beschikking zijn voor de sector, en je hoeft 
dus geen 70 te zijn om er gebruik van te 
maken. 

Meer info: www.sport.vlaanderen/
spierkrachtsenioren

Bewegen op Verwijzing

Bewegen op Verwijzing is een project van 
het Vlaams Instituut Gezond Leven dat 
door de sportsector (Sport Vlaanderen, 
Netwerk Lokaal Sportbeleid) wordt 
ondersteund. De bedoeling is om Vlamingen 
na doorverwijzing van de arts tot meer 
beweging aan te zetten. Met een voorschrift 
van de arts komen mensen bij een Bewegen 

http://www.sport.vlaanderen/gsport
http://www.sport.vlaanderen/spierkrachtsenioren
http://www.sport.vlaanderen/spierkrachtsenioren
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op Verwijzing-coach die hen stimuleert om 
meer te bewegen – aan de hand van een 
beweegplan en opvolging.

Bewegen op Verwijzing gebeurt met een 
open of laagdrempelig beweegaanbod, 
zoals voordelige fietsdeelsystemen, 
tuinierprojecten en natuurlijk ook de 
(initiatie)lessen aangeboden door de 
sportdienst of sportclubs.

Per eerstelijnszone kan een project van 
Bewegen op Verwijzing opgestart worden. 
Een gemeentebestuur, OCMW of lokale 
vereniging kan daarvoor een aanvraag voor 
gedeeltelijke financiering bij de overheid 
indienen.

De sportdienst kan het beweegaanbod 
van de gemeente in kaart brengen en 
laagdrempeliger maken, een locatie voorzien 

en bekendmaken – dat kan uiteraard met 
partners gebeuren. De sportdienst kan 
optreden als bruggenbouwer en netwerker 
om verschillende organisaties met elkaar in 
contact te brengen en ook hun aanbod mee 
op te nemen.

Met Bewegen op Verwijzing kan je als lokaal 
bestuur jouw inwoners die nog niet actief 
zijn aan het bewegen krijgen.

Per eerstelijnszone ontvang je een eenmalige 
financiële incentive van 0,435 cent per 
inwoner. Daarnaast betalen inwoners slechts 
een klein deel van de prestatie van de coach.

Om een aanvraag in te dienen kan je 
rekenen op de ondersteuning van het Lokaal 
Gezondheidsoverleg uit jouw regio. Dat blijft 
het netwerk rond Bewegen op Verwijzing 
ondersteunen. Het lokale netwerk kan één 
of meerdere coaches selecteren en die 
krijgen een gratis vorming tot Bewegen op 
Verwijzing-coach. Het netwerk kan elk jaar 
rekenen op een intervisie waarbij regio’s 
ervaringen met elkaar delen.

Meer info: Luc.Lipkens@gezondleven.be, 
www.bewegenopverwijzing.be

Algemene vragen:
• sportenzonderdrempels@sport.

vlaanderen

Contactgegevens consulenten 
sporten zonder drempels
• Carine Moens, M 0475 82 42 22,
 carine.moens@sport.vlaanderen
• Hilde Bauduin, M 0491 72 01 54,  

hilde.bauduin@sport.vlaanderen, 
• Katrien De Clercq, M 0493 40 87 23,
 katrien.declercq@sport.vlaanderen,
• Lieve Callens, M 0472 78 17 06,  

lieve.callens@sport.vlaanderen
• Mathieu Verbrugghe, M 0472 76 18 86,  

mathieu.verbrugghe@sport.
vlaanderen

• Veerle Van Deun, M 0470 22 89 71,  
veerle.vandeun@sport.vlaanderen

• Wim Serneels, M 0492 23 44 02,  
wim.serneels@sport.vlaanderen

Teamverantwoordelijke sporten 
zonder drempels
• Eva Vonck, M 0496 10 12 85,  

eva.vonck@sport.vlaanderen
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Sportief  
gezin 

SPORTIEF GEZIN
Het team ‘sportief gezin’ informeert, inspireert en ondersteunt sportdiensten, 
sportfederaties, sportverenigingen en gezinnen  
over de mogelijkheden om te sporten en bewegen in gezinsverband.
Wil je zelf een aanbod creëren voor deze doelgroep? Doorloop dan zeker de onlinetool of 
neem contact op met onze provinciale consulenten.

Onlinetool

Ons team ‘sportief gezin’ ontwikkelde een 
onlinetool om sportdiensten te begeleiden 
als ze een aanbod voor gezinnen opstarten 
of uitbreiden.

Deze tool bestaat uit verschillende 
onderdelen, zoals een stappenplan, 
checklists voor gezinsvriendelijke 
activiteiten, accommodaties en clubs, 
ondersteuningsmogelijkheden en veel meer. 

Meer info: www.sport.vlaanderen/
activeer-gezinnen

Overzicht aanbod  
voor gezinnen

We helpen en inspireren je graag met 
één centrale databank waarin alle 
activiteiten om te sporten en te bewegen in 
gezinsverband opgenomen zijn.

Alle activiteiten die gericht zijn naar 
gezinnen, filteren we uit de Uitdatabank 
en verzamelen we op de website van Sport 
Vlaanderen. 

Als jij ook je sportief aanbod voor gezinnen 
kenbaar wil maken, geef ze dan in op Uit 
in Vlaanderen en gebruik de tags ‘sport’ en 
‘gezin’.

Meer info: www.sport.vlaanderen/
lokale-besturen/activiteiten-organiseren/
activeer-gezinnen

Beweegroutes  
voor gezinnen

De beweegroute voor gezinnen bestaat uit 
een wandellus van 2 tot 4 kilometer met tal 
van bewegingsoefeningen onderweg.

Er zijn 2 verhaallijnen beschikbaar waar 
Moovie (de Multimovekikker) en zijn vriendjes 
je mee op pad nemen en tonen hoe je de 
oefeningen moet uitvoeren. 

In de webshop kan je een startbord kiezen 
met een stedelijke of meer natuurlijke 
verhaallijn. Er zijn 30 beweegborden 
beschikbaar met oefenstof van de 12 
bewegingsvaardigheden op maat van 
kinderen tussen 3 tot 8 jaar. 

Als lokaal bestuur kan je zelf, afhankelijk 
van het beschikbare straatmeubilair en 
natuurlijke spelelementen, de oefeningen en 
de wandeling samenstellen. 

Inspiratiefiches

Met goede praktijkvoorbeelden willen we 
steden en gemeenten prikkelen om een eigen 
beleid en acties rond sporten en bewegen 
met het gezin te ontwikkelen en degene die 
het al doen, zetten we graag in de kijker.
www.sport.vlaanderen/inspiratiefiches

http://www.sport.vlaanderen/activeer-gezinnen
http://www.sport.vlaanderen/activeer-gezinnen
http://www.sport.vlaanderen/lokale-besturen/activiteiten-organiseren/activeer-gezinnen/
http://www.sport.vlaanderen/lokale-besturen/activiteiten-organiseren/activeer-gezinnen/
http://www.sport.vlaanderen/lokale-besturen/activiteiten-organiseren/activeer-gezinnen/
http://www.sport.vlaanderen/inspiratiefiches
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Algemene info
• sportiefgezin@sport.vlaanderen

Contactgegevens consulenten  
sportief gezin
• Freija Maebe, M 0492 38 09 68,  

freija.maebe@sport.vlaanderen
• Tobias Mertens, M 0494 78 66 63,  

tobias.mertens@sport.vlaanderen
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KICS
Het Kennis- en Informatiecentrum Sport (KICS) evolueert stilaan naar het Kennis- en Innovatiecentrum Sport. 
Samen met ons ruime kennisnetwerk verzamelen, ontwikkelen en delen we beleidsrelevante kennis en data op 
maat van de Vlaamse sportsector. Daarop voeren we beleidsrelevante analyses uit, waarvan we de resultaten 
delen met alle mogelijke stakeholders. Dat doen we in de vorm van dashboards met interactieve grafieken en 
begrijpbare, beleidsrelevante publicaties. We ontsluiten alles via het Kennisplatform. 

Als ‘innovatiecentrum’ fungeren we in de sportsector als antenne en als gangmaker voor innovatie. Via 
ons  innovatienetwerk proberen we nieuwe ontwikkelingen met een meerwaarde te detecteren en te delen 
met de sector. Dat doen we bijvoorbeeld met het tweejaarlijkse sportinnovatiecongres. We lanceerden het 
Sportinnovatielab met een fysieke ruimte en een digitaal participatieplatform. 

We beschikken over verschillende thematische experts die instaan voor de goede opvolging van een aantal  
transversale beleidsthema’s (internationaal (Europees) sportbeleid, gezond en ethisch sporten, diversiteit en 
inclusie). Zij zorgen voor een goede interactie met de andere afdelingen/diensten binnen Sport Vlaanderen en 
met de relevante stakeholders binnen en buiten de sportsector.

Brecht De Vos,
Coördinator
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KICS

KENNIS- EN DATABELEID

Kennis- 
en databeleid

Innovatiebeleid

Internationaal sportbeleid

Gezond en ethish sportenbeleid

Diversiteit en gelijke kansen 

 in de sport

Kennisplatform Sport

Sport Vlaanderen beschikt dankzij zijn brede 
partnernetwerk in de sportsector over een 
schat aan data en informatie. We bouwden 
in de afgelopen jaren verschillende interne 
databanken op. Sinds kort slagen we er ook 
in deze databanken onderling met elkaar te 
laten communiceren dankzij de ontwikkeling 
van een eigen ‘datawarehouse’. Daardoor 
beschikken we over een slimme databron die 
ons nieuwe inzichten oplevert. We trachten 
deze informatie op een bevattelijke manier 
te vertalen zodat onze stakeholders ermee 
aan de slag kunnen en zo hun eigen werking 
versterken. We doen dat via interactieve 
dashboards en bevattelijke, actuele 
publicaties.

Dankzij de samenwerking met alle erkende 
Vlaamse sportfederaties kunnen we via 
onze dashboards een accuraat beeld 
schetsen van de sportparticipatie binnen 
de sportclubs van erkende sportfederaties. 
Voor de gemeenten bieden we via het 
Kennisplatform specifieke dashboards aan 
over ‘Gemeentelijke Sportindicatoren’. In de 
zomerperiode vullen we deze dashboards 
aan met de informatie over het vorige 
kalenderjaar. We zoeken bovendien actief 
naar innovatieve manieren om (big) data te 
verzamelen over de ongebonden sporters, 
zodat we een beter inzicht krijgen in het 
algemene sportparticipatiegedrag van alle 
inwoners van Vlaanderen.

Elke gemeente kan zich in de dashboards via 
het thema ‘Gemeentelijke Sportindicatoren’ 
(maar ook via het e-loket) benchmarken 
ten opzichte van Vlaanderen, een 
willekeurige andere gemeente of één of 
meerdere van de aangrenzende gemeenten. 
Er is een benchmark beschikbaar voor 
wat betreft de sportparticipatie in de 
gemeente, de sportclubs, de actieve 
trainers, de sportclubbestuurders en de 
sportinfrastructuren. Productinformatie 
over het aanbod schoolsport, Vlaamse 
veldloopweek, Multimove voor kinderen, 
veldtoertochten, enz. bieden we voorlopig 
nog thematisch aan, maar sinds het voorjaar 
van 2021 ook specifiek voor jouw gemeente 
via het e-loket (www.sport.vlaanderen/lokale-
besturen/e-loket). 

Als lokaal bestuur vind je verder nog 
heel wat nuttige informatie op het 
Kennisplatform via de thematische 
dashboards over sportclubs, trainers, 
sportinfrastructuur, sportparticipatie, 
schoolsport, topsport en natuursport. Vind je 
nog niet wat je zoekt? Geen probleem! Sport 
Vlaanderen kan je ongetwijfeld op korte 
termijn een antwoord op je vraag bezorgen. 
Wij voegen constant nieuwe inhoud toe aan 
het Kennisplatform, ook op vraag van de 
lokale besturen.

Naast de dashboards bieden we op ons 
Kennisplatform ook beleidsrelevante, 
actuele publicaties aan. Dit kunnen 

factsheets, artikels, opiniestukken, … zijn 
die aanvullende informatie en duiding 
verschaffen bij de dashboards of die inspelen 
op een actueel thema dat relevant is voor 
het sportbeleid. Bekijk bijvoorbeeld zeker 
een s de Sportatlas 2021-2020 waar heel 
wat nuttige informatie in staat. Via deze 
publicaties willen we ook wetenschappelijke 
inzichten (bv. participatiesurvey, stads- en 
gemeentemonitor, …) op een begrijpbare 
manier laten doorstromen naar onze 
stakeholders, zodat zij hiermee aan de slag 
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kunnen. Vanaf 2020 bieden we ook enkele 
interessante podcasts aan.

Meer info: www.sport.vlaanderen/
kennisplatform

Vrijetijdsmonitor

De lokale vrijetijdsmonitor verzamelt 
tal van gegevens over het sport, cultuur 
en jeugdaanbod, de -participatie binnen 
de Vlaamse gemeenten en over hun 
vrijetijdsbeleid.

In het voorjaar 2022 kunnen de lokale 
besturen voor de 2e keer hun gegevens 
invullen in de registratietool. In het najaar 
van 2022 worden deze dan samengevoegd 
met andere bronnen en gebundeld en 
ontsloten in een hapklaar overzicht. Zo 
ontwikkelt de vrijetijdsmonitor een reeks 
van data, de eerste keer in het begin van 
deze legislatuur (gegevens over 2017) 
en nu in het midden van de legislatuur 
(gegevens van 2021), enzovoort. Met de 
lokale vrijetijdsmonitor kan elk lokaal 
bestuur dat meer wil weten over het lokale 
vrijetijdsgebeuren tal van informatiebronnen 
snel en eenvoudig raadplegen. Je kan je 

gemeente benchmarken met een interessante 
vergelijkingsgroep en analyses maken die een 
beeld geven van het lokale vrijetijdsbeleid in 
Vlaanderen.

Op het rapporteringsplatform kan je 
verschillende kant-en-klare dashboards 
raadplegen. Specifiek voor de sport zijn er 
bijvoorbeeld:
1. dashboards op basis van gegevens 

door de gemeenten ingevuld in de 
registratietool (o.a. sportaanbod voor 
kansengroepen, samenwerking, …).

2. dashboards op basis van gegevens uit 
andere bronnen (o.a. energiezuinige 
en toegankelijke (sport)infrastructuur, 
deelnemers met Uitpassen, …).

Via de tool van de vrijetijdsmonitor zijn de 
brongegevens beschikbaar als ‘Open data’.

In het najaar van 2022 integreren we 
de sportgerelateerde data van de lokale 
vrijetijdsmonitor in het aanbod van het 
Kennisplatform van Sport Vlaanderen, zodat 
je als schepen van Sport of als sportdienst 
alle beleidsrelevante info op één plek 
terugvindt.

Meer info:  
www.vrijetijdsmonitorvlaanderen.be

Contactgegevens

• Dashboards Kennisplatform:
- Hans Ponnet  

M 0473 78 49 59,  
hans.ponnet@sport.vlaanderen

- Greet Smekens,  
T 02 209 45 85,  
greet.smekens@sport.vlaanderen

• Publicaties Kennisplatform:
- Greet Smekens,  

T 02 209 45 85,  
greet.smekens@sport.vlaanderen

- Jasper Truyens,  
T 02 209 45 61,  
jasper.truyens@sport.vlaanderen

• Wetenschap en participatie:
 Jasper Truyens,  

T 02 209 45 61,  
jasper.truyens@sport.vlaanderen

• Vrijetijdsmonitor:
 Hilde Caers,  

T 02 209 47 37,  
hilde.caers@sport.vlaanderen
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http://www.sport.vlaanderen/kennisplatform
http://www.sport.vlaanderen/kennisplatform
http://www.vrijetijdsmonitorvlaanderen.be
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KICS

Innovatiebeleid

Internationaal sportbeleid

Gezond en ethish sportenbeleid

Diversiteit en gelijke kansen  

in de sport

INNOVATIEBELEID

Antennefunctie  
en Innovatielab

Vanuit Sport Vlaanderen inspireren we de 
sector en bieden we onze stakeholders 
ruimte om te experimenteren. Het Kennis- 
en Informatiecentrum fungeert daarbij als 
antenne én als gangmaker voor innovatie. 
Via ons innovatienetwerk sporen we nieuwe 
ontwikkelingen met een meerwaarde op 
en delen ze met de sportsector. Dat doen 
we onder meer met online- en offline-
klankbordgroepen, workshops, lezingen, een 
jaarlijkse kennisdag en het tweejaarlijkse 
sportinnovatiecongres. 

Via ons InnovatieLab coördineren we ons 
huidig experimenteel beleid en beheren 
we ons digitaal participatieplatform. 
Dit platform is een loket voor de sector 
om innovatieve ideeën aan te brengen 
die mogelijks kunnen uitgroeien tot een 
volwaardig experimenteel project met onze 
steun. 

In het InnovatieLab kan je terecht met 
vernieuwende ideeën, voor feedback door 
experts of om ze eventueel samen uit te 
werken in een experimenteel project. 

Bovendien ondersteunen wij, SportUp, 
een groeiprogramma met coaching en 
workshops. Het is de eerste accelerator 
voor sporttech-startups. Ook ondersteunen 
we Social SportUp, een boostprogramma 

voor sociale innovaties in de sport- en 
beweegsector. 

Meer info: www.sport.vlaanderen/innovatie 

We staan klaar om vragen van gemeenten 
over innovatie in de sport te beantwoorden 
en om begeleiding te bieden bij innovatieve 
ideeën. 

Contacteer ons zeker als je interesse 
hebt om samen met ons na te denken 
over de toekomst van het gemeentelijke 

sportbeleid. Dat doen wij in de vorm van 
‘scenariodenken’. We bieden je hier graag een 
eerste inzicht in via adviesverlening en een 
toeleiding naar workshops. 

Contactgegevens
• Kris De Coorde, M 0486 52 99 80, 

innovatielab@sport.vlaanderen
• Jens De Rycke, T 02 209 45 15, 

jens.derycke@sport.vlaanderen

http://www.sport.vlaanderen/innovatie
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INTERNATIONAAL SPORTBELEID

Advies Europese subsidiëring 
en internationale 
samenwerking

Erasmus+ Sport is een van de Europese 
subsidiekanalen voor internationale 
projecten. Als je projectidee aan bepaalde 
voorwaarden voldoet, kan het in aanmerking 
komen voor financiering via deze weg. Naast 
de subsidiemogelijkheden heeft de EU een 
werkprogramma sport waarin ze diverse 
thema’s behandelt. Niet alleen op het niveau 
van de Europese Unie, maar ook de Raad van 
Europa, de Unesco en het WADA geven het 
internationaal sportbeleid mee vorm.

De vertegenwoordiging van Vlaanderen in de 
context van het Europees en internationaal 
sportbeleid heeft een stevig netwerk 
waarin we goede voorbeelden kunnen 
delen of opsporen over de landsgrenzen 
heen en waarin we samenwerkingen 
kunnen aangaan. Als je organisatie hieraan 
behoefte heeft, kunnen via ons Kennis- en 
Informatiecentrum linken worden gelegd.

We geven graag antwoorden op de vragen 
die je hebt over dit thema. We kunnen advies 
geven over subsidiekanalen, voorwaarden, 
deadlines, samenwerkingsverbanden, 
internationaal beleid en Europese 
regelgeving met impact op sport.

Meer info: www.sport.vlaanderen/
lokale-besturen/thema-s/europa-en-sport

Contactgegevens
kics@sport.vlaanderen

Internationaal  
Sportbeleid

Gezond en ethish sportenbeleid

Diversiteit en gelijke kansen 

 in de sport

http://www.sport.vlaanderen/lokale-besturen/thema-s/europa-en-sport
http://www.sport.vlaanderen/lokale-besturen/thema-s/europa-en-sport
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BELEID VOOR GEZOND EN ETHISCH 
SPORTEN

Gezond en ethish  
sportenbeleid

Diversiteit en gelijke kansen 

 in de sport

Beheer partnerrelaties

Vanuit het Kennis- en Informatiecentrum 
beheren we de partnerrelatie met drie 
expertenorganisaties die decretaal erkend en 
gesubsidieerd zijn door de Vlaamse overheid:

1. Gezond Sporten Vlaanderen vzw voor 
gezond sporten

2. Centrum Ethiek in de Sport (ICES) vzw 
voor ethisch sporten

3. De FitnessOrganisatie vzw voor gezond 
en ethisch sporten in de fitnesssector

Deze drie organisaties zijn verderop 
opgenomen onder de rubriek 
‘partnerorganisaties’, waar je meer kan lezen 
over hun aanbod.

Opvolging GES-decreet

Het Kennis- en Informatiecentrum volgt 
de uitvoering op van het decreet Gezond 
en Ethisch Sporten (GES). We staan 
de dossierbeheerders van de afdeling 
subsidiëring bij in de coaching van de 
federaties met betrekking tot de uitwerking 
en implementatie van hun beleid gezond en 
ethisch sporten.

We volgen de thema’s met betrekking 
tot gezondheid en ethiek binnen 

de Vlaamse overheid op en we 
versterken de partnerrelatie met andere 
overheidsinstellingen, zoals het departement 
Welzijn en Volksgezondheid.

Contactgegevens
• Ethisch sporten  

Jord Vandenhoudt, T 02 209 45 54,  
jord.vandenhoudt@sport.vlaanderen

• Gezond sporten 
Nancy Barette, T 02 209 45 05, 
nancy.barette@sport.vlaanderen
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DIVERSITEIT EN GELIJKE KANSEN  
IN DE SPORT

Diversiteit en  
gelijke kansen  

in de sport

Transversale samenwerking

Vanuit het Kennis- en Informatiecentrum 
zetten we in op de thema’s diversiteit 
en gelijke kansen in de sport. Daarvoor 
doen we het beleidsvoorbereidend werk, 
de ontwikkeling en de implementatie van 
allerhande projecten rond deze thema’s. 
We verzamelen, genereren en verwerken 
informatie over diversiteit en gelijke kansen 
in de sport zodat we het beleid met kennis 
en data kunnen onderbouwen.

We willen voor kwetsbare groepen de kansen 
om aan sport deel te nemen verhogen 
en tegelijk voor hen sport inzetten als 
een middel om extra-sportieve doelen te 
bereiken. Om dat te realiseren, bouwen we 
aan het Beleidsnetwerk Inclusie in en door 
Sport (BIIND Sport) waar we verbindend 
werken en een duurzame en kwaliteitsvolle 
samenwerking tussen relevante (sport)
actoren opzetten.

Sport inzetten als een middel om 
extrasportieve doelen te bereiken 
(denk aan sociale integratie, betere 
tewerkstellingskansen en taalvaardigheden 
verbeteren, …) heeft ook een meerwaarde 
voor andere beleidsdomeinen. Daarom 
zijn we altijd op zoek naar relevante 
samenwerkingen met andere sectoren. Zo 
vertegenwoordigen we Sport Vlaanderen in 
transversale commissies, zoals commissies 

voor gelijke kansen, armoede, integratie, 
jeugd- en kinderrechten, mensenrechten en 
gedetineerden. 

Opvolging partnerrelaties

In het kader van diversiteit en gelijke kansen 
in de sport volgen we expertenorganisaties 
op die decretaal erkend en gesubsidieerd zijn 
door de Vlaamse overheid en we bouwen de 
partnerrelatie verder uit:
1. Demos werkt aan gelijkheid en 

participatie binnen de cultuur-, 
jeugdwerk- en sportsector;

2. De Rode Antraciet organiseert, 
faciliteert en ondersteunt het sport- en 
cultuuraanbod voor gedetineerden.

3. Publiq coördineert de Uitpas voor de 
Vlaamse overheid. 

Contactgegevens
• Inclusief sportbeleid: 

Marjolein Van Poppel, T 02 209 45 24, 
marjolein.vanpoppel@sport.
vlaanderen

• Ethish sportbeleid: 
Jord Vandenhoudt, T 02 209 45 54, 
jord.vandenhoudt@sport.vlaanderen

• Vrouwen in de sport: 
Hilde Caers, T 02 209 47 37,  
hilde.caers@sport.vlaanderen
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SPORTINFRASTRUCTUUR
De afdeling Sportinfrastructuur staat in voor de realisatie en de exploitatie van de sportinfrastructuur in de 
centra van Sport Vlaanderen en ze stelt haar expertise en ervaring ook ter beschikking van andere sportactoren 
in Vlaanderen.

De afdeling bestaat uit een multidisciplinair team dat opgedeeld is in verschillende cellen:
• Design, Build, Maintain (DBM)
• Omgeving, Data en Planning
• Operate
• Beleid
• Administratie

Diederik Van Briel,
afdelingshoofd
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SPORTINFRASTRUCTUUR

Decreet voor ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur  
en topsportinfrastructuur

Toekennen van investeringssubsidies 
voor bovenlokale sportinfrastructuur:

Sport Vlaanderen organiseert twee maal 
per jaar een projectoproep, waarbij 
lokale besturen of andere actoren een 
subsidieaanvraag kunnen indienen. 
Als de subsidieaanvraag voldoet aan 
negen minimale eisen (beoordeling 
door Sport Vlaanderen) én door een 
expertencommissie wordt beoordeeld als 
van voldoende hoge kwaliteit (op basis van 
vijf beoordelingscriteria) kan je maximum 
30% (met een plafond van 1,25 miljoen 
euro) subsidie krijgen op sportgerelateerde 
investeringskosten. Om de aanvragen in te 
dienen, stelt Sport Vlaanderen een online-
aanvraagformulier ter beschikking. Om 
potentiële indieners voldoende te informeren 
over de verschillende criteria, minimale eisen 
en de te volgen procedures, organiseert Sport 
Vlaanderen elk jaar infosessies.

Sport Vlaanderen heeft ook een simulator, 
waarbij potentiële kandidaten op voorhand 
kunnen aftoetsen of het project voldoende 
bovenlokaal is.

Meer info: www.sport.vlaanderen/
sportinfrastructuur-portaal/
extra-informatie/decreet-bovenlokale-
sportinfrastructuur

Toekennen van investeringssubsidies 
voor topsportinfrastructuur:

Sport Vlaanderen organiseert elke vier jaar 
een projectoproep, waarbij lokale besturen 
of andere actoren een subsidieaanvraag 
kunnen indienen. Als de subsidieaanvraag 
voldoet aan negen minimale eisen 
(beoordeling door Sport Vlaanderen) en door 
een expertencommissie wordt beoordeel als 
van voldoende hoge kwalitateit (op basis van 
vijf beoordelingscriteria) kan je maximum 
50% (met een plafond van 3,5 miljoen 
euro) subsidie krijgen op sportgerelateerde 
investeringskosten. Om de aanvragen in te 
dienen, stelt Sport Vlaanderen een online-
aanvraagformulier ter beschikking. Om 
potentiële indieners voldoende te informeren 
over de verschillende criteria, minimale eisen 
en de te volgen procedures, organiseert 
Sport Vlaanderen infosessies bij elke nieuwe 
oproep.

Meer info: www.sport.vlaanderen/
sportinfrastructuur-portaal/extra-
informatie/decreet-topsportinfrastructuur

Contactgegevens
• Sven Meert, T 02 553 69 61,  

sven.meert@sport.vlaanderen
• Stijn Boons, T 02 553 69 97,  

stijn.boons@sport.vlaanderen

SPORT
INFRA

STRUCTUUR

http://www.sport.vlaanderen/sportinfrastructuur-portaal/extra-informatie/decreet-bovenlokale-sportinfrastructuur
http://www.sport.vlaanderen/sportinfrastructuur-portaal/extra-informatie/decreet-bovenlokale-sportinfrastructuur
http://www.sport.vlaanderen/sportinfrastructuur-portaal/extra-informatie/decreet-bovenlokale-sportinfrastructuur
http://www.sport.vlaanderen/sportinfrastructuur-portaal/extra-informatie/decreet-bovenlokale-sportinfrastructuur
http://www.sport.vlaanderen/sportinfrastructuur-portaal/extra-informatie/decreet-topsportinfrastructuur
http://www.sport.vlaanderen/sportinfrastructuur-portaal/extra-informatie/decreet-topsportinfrastructuur
http://www.sport.vlaanderen/sportinfrastructuur-portaal/extra-informatie/decreet-topsportinfrastructuur
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Projectoproep naschools 
openstellen van sport- en 
bewegingsinfrastructuur 2021 
en 2022

AGION en Sport Vlaanderen lanceerden 
in 2021 gezamenlijk een oproep voor 
de indiening van projectvoorstellen 
voor het naschools openstellen van 
sport- en bewegingsinfrastructuur. Elke 
inrichtende macht uit het gesubsidieerd 
leerplichtonderwijs (kleuter-, lager-, basis- 
of secundair onderwijs) kon zich tot en 
met 30 juni 2021 kandidaat stellen om 
subsidie voor het naschools openstellen 
van sport- en bewegingsinfrastructuur te 
verkrijgen. Voor deze oproep wordt voor alle 
onderwijsnetten 10 miljoen euro voorzien, 
gespreid over 2021 en 2022. De oproep voor 
het openstellen van schoolgebouwen en 
speelplaatsen/sportpleinen. is voorzien in 
de conceptnota Masterplan Scholenbouw 
2.0 Deze oproep is gelijkaardig aan de drie 
eerdere oproepen Projectsubsidie openstellen 
schoolsportinfrastructuur en Pimp je 
speelplaats, die georganiseerd werden door 
Sport Vlaanderen.

www.agion.be/oproep-naschools-
openstellen-van-sport-en-
bewegingsinfrastructuur

Scholen konden financiële ondersteuning 
krijgen voor zowel infrastructuurwerken 
als voor exploitatiekosten. In totaal stelden 
de beleidsdomeinen Sport en Onderwijs 

voor deze projectoproep 3 miljoen euro ter 
beschikking.

Contactgegevens
• Sven Meert, T 02 553 69 61,  

sven.meert@sport.vlaanderen
• Stijn Boons, T 02 553 69 97,  

stijn.boons@sport.vlaanderen

SPAKKI-databank

Sport Vlaanderen inventariseert alle 
sportinfrastructuren in Vlaanderen. Die 
gegevens zijn via de website voor iedereen 
raadpleegbaar, en ze kunnen lokale actoren 
ook helpen om hun beleid voor te bereiden.

Meer gedetailleerde informatie kan je 
opvragen. Bovendien bestaat er een 
onlinetool (persoonlijke weblink per 
gemeente) die toegang geeft tot de eigen 
gemeentelijke infrastructuur waardoor 
je zelf aanvullingen of verbeteringen kan 
doorgegeven.

Meer info: www.sport.vlaanderen/waar-
sporten/vind-je-sportplaats

Contactgegevens
T 02 209 46 01,  
spakki@sport.vlaanderen

Advies over ruimtelijke 
ordening en leefmilieu

Een goed en evenwichtig sportbeleid staat 
niet los van andere maatschappelijke 
thema’s. Daarom heeft Sport Vlaanderen 
een ‘cel Omgeving’, die de evoluties binnen 
de beleidsdomeinen Ruimtelijke Ordening 
en Leefmilieu al enkele jaren op de voet 
volgt en de sportsector (clubs, federaties, 
sportdiensten,…) daarin ondersteunt.

De dienstverlening van de ‘cel Omgeving’ 
bestaat uit vier pijlers:
• Sport Vlaanderen is de officiële 

instantie die adviseert bij de opmaak 
van planningsprocessen (RUP’s en 
MER’s) met betrekking tot sport en 
recreatie. De cel Omgeving bestudeert 
het dossier, kijkt na wat het effect is 
op de aanwezige of toekomstige sport- 
en recreatiemogelijkheden, adviseert 
het dossier en formuleert eventuele 
aanbevelingen.

• De domeinen Ruimtelijke Ordening en 
Leefmilieu vereisen vaak een specifieke 
kennis. Sport Vlaanderen ondersteunt de 
sportsector bij alle mogelijke vragen over 
ruimtelijke ordening en leefmilieu, zo 
maken we je bijvoorbeeld wegwijs in de 
wetgeving, toegepast op jouw dossier.

• Vlaanderen is een dichtbebouwde en 
dichtbevolkte regio. Het is daarom niet 
evident om voor alle sporten een plaatsje 
te vinden. Sport Vlaanderen gaat samen 
met jou op zoek naar de juiste ruimte 
voor jouw sporttak.

• Heel wat wetgeving kan rechtstreeks 
of onrechtstreeks effect hebben op 
de sportsector. Daarom volgt de cel 
Omgeving de wetgeving rond ruimtelijke 
ordening en leefmilieu nauw op en 
kunnen we bijvoorbeeld op vraag van 
de sportsector nieuwe wetgevende 
initiatieven onderzoeken.

Contactgegevens
T 02 209 46 01,  
omgeving@sport.vlaanderen

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.agion.be%2Fmasterplan-scholenbouw&data=04%7C01%7CInge.Ruts%40sport.vlaanderen%7C87d18866a03a49c9287908d966fdb6b7%7Cca9d2f79c2d1406f93ca8b96453f4f8d%7C0%7C0%7C637654062135021994%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=gInk8GMeHxfTA3Mqqm1BbZscUM4SG8d2W7eyvWTNNpg%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.agion.be%2Fmasterplan-scholenbouw&data=04%7C01%7CInge.Ruts%40sport.vlaanderen%7C87d18866a03a49c9287908d966fdb6b7%7Cca9d2f79c2d1406f93ca8b96453f4f8d%7C0%7C0%7C637654062135021994%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=gInk8GMeHxfTA3Mqqm1BbZscUM4SG8d2W7eyvWTNNpg%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sport.vlaanderen%2Fscholen%2Fondersteuning%2Fsubsidiering-sportinfrastructuur%2F&data=04%7C01%7CInge.Ruts%40sport.vlaanderen%7C87d18866a03a49c9287908d966fdb6b7%7Cca9d2f79c2d1406f93ca8b96453f4f8d%7C0%7C0%7C637654062135031942%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=GnEWh9aX8DNWzajTJQ1RUOhP7eSIR0lBjOmMpvhFkak%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sport.vlaanderen%2Fscholen%2Fondersteuning%2Fsubsidiering-sportinfrastructuur%2F&data=04%7C01%7CInge.Ruts%40sport.vlaanderen%7C87d18866a03a49c9287908d966fdb6b7%7Cca9d2f79c2d1406f93ca8b96453f4f8d%7C0%7C0%7C637654062135031942%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=GnEWh9aX8DNWzajTJQ1RUOhP7eSIR0lBjOmMpvhFkak%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.pimpjespeelplaats.be%2F&data=04%7C01%7CInge.Ruts%40sport.vlaanderen%7C87d18866a03a49c9287908d966fdb6b7%7Cca9d2f79c2d1406f93ca8b96453f4f8d%7C0%7C0%7C637654062135031942%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2BiO6Kuub0lk5Qm%2BRYBXNvaQmUK0QjVYVrEpefaMXExU%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.pimpjespeelplaats.be%2F&data=04%7C01%7CInge.Ruts%40sport.vlaanderen%7C87d18866a03a49c9287908d966fdb6b7%7Cca9d2f79c2d1406f93ca8b96453f4f8d%7C0%7C0%7C637654062135031942%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2BiO6Kuub0lk5Qm%2BRYBXNvaQmUK0QjVYVrEpefaMXExU%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.agion.be%2Foproep-naschools-openstellen-van-sport-en-bewegingsinfrastructuur&data=04%7C01%7CInge.Ruts%40sport.vlaanderen%7C87d18866a03a49c9287908d966fdb6b7%7Cca9d2f79c2d1406f93ca8b96453f4f8d%7C0%7C0%7C637654062135031942%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=mpd3nF5JqdvFtYEPO%2FU8NsQP493mHeTgPsGqUPemyZE%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.agion.be%2Foproep-naschools-openstellen-van-sport-en-bewegingsinfrastructuur&data=04%7C01%7CInge.Ruts%40sport.vlaanderen%7C87d18866a03a49c9287908d966fdb6b7%7Cca9d2f79c2d1406f93ca8b96453f4f8d%7C0%7C0%7C637654062135031942%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=mpd3nF5JqdvFtYEPO%2FU8NsQP493mHeTgPsGqUPemyZE%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.agion.be%2Foproep-naschools-openstellen-van-sport-en-bewegingsinfrastructuur&data=04%7C01%7CInge.Ruts%40sport.vlaanderen%7C87d18866a03a49c9287908d966fdb6b7%7Cca9d2f79c2d1406f93ca8b96453f4f8d%7C0%7C0%7C637654062135031942%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=mpd3nF5JqdvFtYEPO%2FU8NsQP493mHeTgPsGqUPemyZE%3D&reserved=0
http://www.sport.vlaanderen/waar-sporten/vind-je-sportplaats
http://www.sport.vlaanderen/waar-sporten/vind-je-sportplaats
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SPORTKADEROPLEIDINGEN
De afdeling sportkaderopleidingen van Sport Vlaanderen vormt samen met de Vlaamse universiteiten en 
hogescholen Lichamelijke Opvoeding en de erkende Vlaamse sportfederaties de Vlaamse Trainersschool 
(VTS). Dit samenwerkingsverband staat in voor de ontwikkeling, de organisatie en de erkenning van 
sportkaderopleidingen en bijscholingen in Vlaanderen en de valorisatie met diploma’s of attesten. Dit is één van 
de elf decretale opdrachten van Sport Vlaanderen.

De missie van VTS is ‘Samen meer trainers beter opleiden’. Daarbij hanteert ze vier kernwaarden: ‘innovatie’, 
‘klantgerichtheid’, ‘kwaliteit’ en ‘samenwerking’.

Hans Ponnet,
afdelingshoofd
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SPORTKADEROPLEIDINGEN

Sporttakgerichte opleidingen

Deze opleidingen bieden trainers de 
mogelijkheid om een erkend diploma te 
behalen binnen een sport naar keuze. 
Deze starten op het basisniveau (Initiator) 
en komen in verschillende stappen 
(opeenvolgend Instructeur B en Trainer 
B) tot het internationale niveau (Trainer 
A). De VTS biedt opleidingen aan in meer 
dan 50 sporttakken. Of we al dan niet 
opleidingen aanbieden voor bepaalde 
niveaus (vooral Trainer B en Trainer A) 
hangt af van verschillende factoren, zoals 
de belangstelling van kandidaten en de 
aanwezigheid van een ondersteunend 
kader voor deze opleiding van de betrokken 
sportfederatie.

Lokale besturen kunnen het 
opleidingsaanbod weergeven op hun eigen 
website via een interactieve kaart (iframe-
principe). Het gaat om een klein stukje 
code dat je kan opvragen bij de afdeling en 
implementeren op een HTML-pagina naar 
keuze.

Lokale besturen kunnen de opleidingswens 
uit de eigen gemeente bezorgen aan de 
Directeur Sportkaderopleiding (DSKO) van 
de betreffende opleiding om er een te laten 
organiseren in de eigen sportaccommodatie.

Meer info: www.sport.vlaanderen/trainers-
en-sportbegeleiders/opleiden-en-bijscholen/
vind-een-vts-opleiding-op-jouw-maat

Beroepsgerichte opleidingen

De VTS biedt als enige opleidingsverstrekker 
een opleiding waarmee je het decretaal 
verplicht diploma van Hoger Redder kan 
behalen. Met dit diploma kan iemand als 
redder aan de slag in een publiek zwembad 
of open water. Redders die nog andere 
verantwoordelijkheden willen opnemen, 
kunnen die aanvullen met de opleiding tot 
Zwembadcoördinator.

Lokale besturen kunnen het 
opleidingsaanbod weergeven op hun eigen 
website via een interactieve kaart (iframe-
principe). Het gaat om een klein stukje 
code dat je kan opvragen bij de afdeling en 
implementeren op een HTML-pagina naar 
keuze.

Lokale besturen kunnen de opleidingswens 
uit de eigen gemeente bezorgen aan de 
Directeur Sportkaderopleiding (DSKO) van 
de betreffende opleiding om er een te laten 
organiseren in de eigen sportaccommodatie.

Meer info: www.sport.vlaanderen/trainers-
en-sportbegeleiders/opleiden-en-bijscholen/
opleidingen

Begeleidingsgerichte 
opleidingen

Begeleidingsgerichte opleidingen zijn 
opleidingen die tot doel hebben cursisten 
in staat te stellen om recreatieve 
bewegingsactiviteiten op didactisch 
verantwoorde wijze te begeleiden. 
Voorbeelden zijn Multimove- en 
Sportsnackbegeleider of bewegingsanimator.

Lokale besturen kunnen het 
opleidingsaanbod weergeven op hun eigen 
website via een interactieve kaart (iframe-
principe). Het gaat om een klein stukje 
code die je kan opvragen bij de afdeling en 
implementeren op een HTML-pagina naar 
keuze.

Lokale besturen kunnen de opleidingswens 
uit de eigen gemeente bezorgen aan de 
Directeur Sportkaderopleiding (DSKO) van 
de betreffende opleiding om er een te laten 
organiseren in de eigen sportaccommodatie.

Meer info: www.sport.vlaanderen/trainers-
en-sportbegeleiders/opleiden-en-bijscholen/
opleidingen

SPORT
KADER

OPLEIDINGEN

http://www.sport.vlaanderen/trainers-en-sportbegeleiders/opleiden-en-bijscholen/vind-een-vts-opleiding-op-jouw-maat
http://www.sport.vlaanderen/trainers-en-sportbegeleiders/opleiden-en-bijscholen/vind-een-vts-opleiding-op-jouw-maat
http://www.sport.vlaanderen/trainers-en-sportbegeleiders/opleiden-en-bijscholen/vind-een-vts-opleiding-op-jouw-maat
http://www.sport.vlaanderen/trainers-en-sportbegeleiders/opleiden-en-bijscholen/opleidingen
http://www.sport.vlaanderen/trainers-en-sportbegeleiders/opleiden-en-bijscholen/opleidingen
http://www.sport.vlaanderen/trainers-en-sportbegeleiders/opleiden-en-bijscholen/opleidingen
http://www.sport.vlaanderen/trainers-en-sportbegeleiders/opleiden-en-bijscholen/opleidingen
http://www.sport.vlaanderen/trainers-en-sportbegeleiders/opleiden-en-bijscholen/opleidingen
http://www.sport.vlaanderen/trainers-en-sportbegeleiders/opleiden-en-bijscholen/opleidingen
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Bijscholingen

De VTS organiseert en erkent heel wat 
bijscholingen in Vlaanderen. Deze 
bijscholingen worden georganiseerd voor 
trainers, redders en VTS-medewerkers zoals 
docenten of cursusverantwoordelijken.

Via VTS Plus wordt een 
sporttakoverschrijdend aanbod voor trainers 
aangeboden.

Vlaamse sportfederaties kunnen de 
bijscholingen die ze zelf sporttakspecifiek 
organiseren, aankondigen via de databank 
van VTS waardoor ze aan hun deelnemers 
nadien een digitaal deelname-attest kunnen 
bezorgen.

Ook de bijscholingen die het Dynamo Project 
organiseert, worden opgenomen in onze 
databank en de aanwezigen ontvangen een 
digitaal deelname-attest.

Lokale besturen kunnen het 
bijscholingsaanbod van VTS Plus, RedFed/
ISB (reddersbijscholingen) of Dynamo Project 
(clubbestuurders) weergeven op hun eigen 
website via een interactieve kaart (iframe-
principe). Het gaat om een klein stukje 
code dat je kan opvragen bij de afdeling en 
implementeren op een HTML-pagina naar 
keuze.

Lokale besturen kunnen de bijscholingswens 
uit de eigen gemeente bezorgen aan het VTS-
secretariaat om er een te laten organiseren 
in de eigen sportaccommodatie.

Sportkaderopleidingen of 
bijscholingen van de Vlaamse 
Trainersschool in jouw 
gemeente? Dat is simpel!

De Vlaamse Trainersschool (VTS) biedt 
over heel Vlaanderen jaarlijks meer 
dan 500 sportkaderopleidingen aan 
voor onder andere trainers, redders en 
Multimovebegeleiders, en meer dan 100 
bijscholingen voor trainers. Wij organiseren 
ze ook graag in jouw gemeente als je daar 
interesse voor hebt en er behoefte aan is. 
Een sportkaderopleiding aanvragen kan 
in principe één keer per jaar tijdens de 
zomermaanden. Een bijscholing aanvragen 
kan zeer flexibel gedurende het hele jaar.

Stel je vraag via mail: vts@sport.vlaanderen 
en wij contacteren je zo snel mogelijk.

Meer info: www.sport.vlaanderen/trainers-
en-sportbegeleiders/opleiden-en-bijscholen/
vind-een-bijscholing-op-jouw-maat

Contactgegevens
Hans Ponnet, M 0473 78 49 59,  
hans.ponnet@sport.vlaanderen

49
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SUBSIDIËRING
De afdeling Subsidiëring van Sport Vlaanderen ondersteunt belangrijke sportactoren in Vlaanderen, 
zoals de sportfederaties, de organisaties voor sportieve vrijetijdsbesteding, de koepelorganisaties, de 
sportbegeleidingsinstanties en de studentensportorganisaties. Deze subsidiëring is hoofdzakelijk gebaseerd 
op Vlaamse decreten en ondersteunt de basiswerking van deze sportactoren, maar tegelijk geldt ze ook voor 
bepaalde projecten, zoals de beleidsfocussen bij de sportfederaties.

Daarnaast keert de afdeling Subsidiëring een aantal nominatieve financiële ondersteuningen uit die voorzien 
zijn in de door het Vlaams Parlement goedgekeurde begroting van Sport Vlaanderen.

De ondersteunde organisaties kunnen als partner een meerwaarde vormen voor je lokaal sportbeleid. 

Sophie Cools,
afdelingshoofd
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SUBSIDIËRING 

Decreet op de  
georganiseerde sportsector

De afdeling subsidiëring van Sport 
Vlaanderen erkent en subsidieert vandaag 
de georganiseerde sportsector via het 
decreet van 10 juni 2016. Dat houdt in 
dat de nodige (financiële) ondersteuning 
en administratieve begeleiding gegeven 
wordt aan de sportfederaties, de Vlaamse 
Sportfederatie, de organisaties voor sportieve 
vrijetijdsbesteding, G-sport Vlaanderen en 
het Risicovechtsportplatform. Tegelijkertijd 
houdt de afdeling toezicht op de werking 
van deze organisaties. Inhoudelijk wordt 
er via dit decreet gefocust op de kwaliteit 
en het bereik van de basiswerking. 
Bijvoorbeeld door bij sportfederaties extra 
in te zetten op subsidieparameters op 
vlak van aantal leden, actieve en nieuwe 
gekwalificeerde sportbegeleiders en goed 
bestuur. Tegelijkertijd zetten we in op de 
subsidiëring van federatieprojecten op vlak 
van jeugdsport, laagdrempelig sportaanbod, 
innovatie, sportkampen en topsport. 

Meer info: www.sport.vlaanderen/
sportfederaties/nuttige-info-voor-federaties

Decreet op de  
tewerkstelling in de 
sportsector

De tewerkstelling in de sportsector 
versterken, dat is de bedoeling van het 
decreet van 8 november 2013 betreffende 
het stimuleren, coördineren en subsidiëren 
van de tewerkstelling in de sportsector. We 
ondersteunen de vzw Sportwerk Vlaanderen 
voor het coördineren en faciliteren van de 
tewerkstelling van sporttechnische, logistieke 
en administratieve medewerkers en 
sportondersteuners (zoals coördinatoren in 
sportclubs) binnen de sportsector Sportwerk 
Vlaanderen is het kenniscentrumrond 
tewerkstelling in de sport, en stelt dus niet 
enkel zelf sportbegeleiders te werk, maar 
informeert en ondersteunt de sportsector 
ook op weg naar eigen tewerkstelling.

Meer info: www.sport.vlaanderen/
sportfederaties/documenten-en-regelgeving/
andere-regelgeving/tewerkstelling-in-de-
sport

Decreet sport  
in het hoger onderwijs

Via het decreet van 18 mei 2018 met 
betrekking tot de subsidiëring van de 
studentensportvoorzieningen van de vijf 
Vlaamse associaties van de hogescholen 
en de Vlaamse universiteiten en van de 
overkoepelende organisatie Studentensport 
Vlaanderen, wordt de jeugd, ook in de 
studentenjaren, aangezet tot sporten.

Meer info: www.sport.vlaanderen/
scholen/ondersteuning/
ondersteuning-studentensport

SUBSI- 
DIËRING
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http://www.sport.vlaanderen/sportfederaties/documenten-en-regelgeving/andere-regelgeving/tewerkstelling-in-de-sport
http://www.sport.vlaanderen/sportfederaties/documenten-en-regelgeving/andere-regelgeving/tewerkstelling-in-de-sport
http://www.sport.vlaanderen/scholen/ondersteuning/ondersteuning-studentensport
http://www.sport.vlaanderen/scholen/ondersteuning/ondersteuning-studentensport
http://www.sport.vlaanderen/scholen/ondersteuning/ondersteuning-studentensport
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Decreet lokaal  
sportbeleid en het decreet  
op vzw De Rand

In het verleden werden de gemeenten (tot 
2014) en de provincies (tot 2017) decretaal 
gesubsidieerd voor de uitvoering van hun 
lokaal sportbeleid.

Nu is dat enkel nog van toepassing voor de 
Vlaamse Gemeenschapscommissie, voor wat 
betreft het Nederlandstalig sportbeleid in het 
Brussels Hoofdstedelijk gewest, en vzw De 
Rand i.f.v. de drie randgemeenten Kraainem, 
Linkebeek en Wezembeek-Oppem.

Op basis van het decreet lokaal sportbeleid 
wordt daarnaast het Netwerk Lokaal 
Sportbeleid gesubsidieerd, als organisatie 
voor de begeleiding van de gemeenten en 
de Vlaamse Gemeenschapscommissie in het 
kader van het lokaal Sport voor Allen-beleid. 

Meer info:

www.sport.vlaanderen/lokale-besturen/
ondersteuning/subsidiering-vlaamse-
gemeenschapscommissie-vgc

www.sport.vlaanderen/lokale-besturen/
ondersteuning/het-isb

www.sport.vlaanderen/lokale-besturen/
ondersteuning/subsidiering-vzw-de-rand

Nominatieve subsidies

We subsidiëren enkele nominatieve financiële 
ondersteuningen voorzien in de door het 
Vlaams Parlement goedgekeurde begroting 
van Sport Vlaanderen, zoals Younited 
Belgium (het vroegere Belgian Homeless 
Cup), de Vlaamse Wielerschool vzw, het 
Sportimonium.

Meer info: www.sport.vlaanderen/
sportfederaties/nuttige-info-voor-federaties

Contactgegevens
T 02 209 45 71,  
subsidiering@sport.vlaanderen

http://www.sport.vlaanderen/lokale-besturen/ondersteuning/subsidiering-vlaamse-gemeenschapscommissie-vgc
http://www.sport.vlaanderen/lokale-besturen/ondersteuning/subsidiering-vlaamse-gemeenschapscommissie-vgc
http://www.sport.vlaanderen/lokale-besturen/ondersteuning/subsidiering-vlaamse-gemeenschapscommissie-vgc
http://www.sport.vlaanderen/lokale-besturen/ondersteuning/het-isb
http://www.sport.vlaanderen/lokale-besturen/ondersteuning/het-isb
http://www.sport.vlaanderen/lokale-besturen/ondersteuning/subsidiering-vzw-de-rand
http://www.sport.vlaanderen/lokale-besturen/ondersteuning/subsidiering-vzw-de-rand
http://www.sport.vlaanderen/sportfederaties/nuttige-info-voor-federaties
http://www.sport.vlaanderen/sportfederaties/nuttige-info-voor-federaties
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PARTNERS
• ISB

• CENTRUM ETHIEK IN DE SPORT VZW

• MOEV

• SPORTWERK VLAANDEREN

• VSF DYNAMO PROJECT

• SPORTKOMPAS

• RISICOVECHTSPORTPLATFORM VLAANDEREN VZW

• DE FITNESSORGANISATIE

• GEZOND SPORTEN VLAANDEREN

• DÈMOS
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NETWERK LOKAAL SPORTBELEID
Netwerk Lokaal Sportbeleid is de ledenvereniging en het dienstverlenend kenniscentrum voor het lokaal en regionaal sport-, beweeg- en 
recreatiebeleid in Vlaanderen en Brussel.
Netwerk Lokaal Sportbeleid is het netwerk van ambtenaren die actief zijn in en betrokken zijn bij het gemeentelijke sportbeleid, 
schepenen, sport- en vrijetijdsdiensten en verantwoordelijken van sportinfrastructuren, zwembaden en recreatiecentra. Meer dan 290 
steden en gemeenten zijn lid van Netwerk Lokaal Sportbeleid, waarmee het een uniek forum is voor ervaringsuitwisseling. Dit in een 
netwerk van diverse partnerorganisaties in Vlaanderen en Europa; en ondernemers en bedrijven in sport en recreatie.
Door het opbouwen van praktijkgerichte expertise is Netwerk Lokaal Sportbeleid uitgegroeid tot een kenniscentrum. Deze expertise 
gebruikt het om iedereen dat actief is in de lokale sport- en recreatiesector te informeren, te begeleiden en te vormen. Netwerk Lokaal 
Sportbeleid biedt ook ondersteuning als helpdesk en via diverse diensten, zoals via het aanbieden van een sportverzekering en van 
zwembrevetten.
Netwerk Lokaal Sportbeleid wordt bestuurd vanuit een raad van bestuur met vertegenwoordigers uit het werkveld. Een team van 
professionele medewerkers ondersteunt en faciliteert samen met talrijke actieve leden in voor de werking. Als autonome organisatie 
opereert Netwerk Lokaal Sportbeleid in een netwerk van partnerorganisaties en overheidsinstanties. Netwerk Lokaal Sportbeleid voert 
daarin ook een aantal opdrachten uit van Sport Vlaanderen.

Ontmoeting

Sportambtenaren, schepenen van Sport, 
beheerders van sportcentra, zwembaden en 
recreatiedomeinen en andere professionals 
actief in en betrokken bij lokaal sportbeleid 
ontmoeten elkaar binnen Netwerk Lokaal 
Sportbeleid. Zij wisselen ervaringen uit en 
werken in een aangename, collegiale sfeer.

Het tweedaagse Congres Lokaal Sportbeleid 
is dé jaarlijkse ontmoetingsplaats voor 
iedereen lokaal actief mét en vóór sport. Een 
concrete leer-tweedaagse rond sportbeleid, 
sportparticipatie, sportieve ruimte, 
sportclubondersteuning en de link van sport 
met diverse lokale en maatschappelijke 
uitdagingen. Netwerk Lokaal Sportbeleid 
biedt ook een platform aan bedrijven in de 
sport- en recreatiesector.

Spreekbuis  
en belangenbehartigers

Netwerk Lokaal Sportbeleid probeert 
vanuit de praktijk en deskundigheid van de 
lokale sport- en recreatiesector te wegen 
op het beleid van de andere overheden 
met betrekking tot sport. Het wil ook een 
spreekbuis zijn en een forum bieden aan de 
sector.

De organisatie volgt actief de actuele 
en toekomstige regelgeving op die van 
toepassing is op lokaal sportbeleid. 
Netwerk Lokaal Sportbeleid staat ook voor 
visieontwikkeling voor een sterk lokaal 
sportbeleid. In een verkiezings- en lokaal 
planningsjaar worden bouwstenen en 
tendensen aangereikt: www.isbvzw.be/

nl/528/collections/494/tendensen-in-lokaal-
sportbeleid.html

Kenniscentrum  
en vormingsaanbieder

Netwerk Lokaal Sportbeleid is een 
kenniscentrum voor beleid, beheer en 
promotie op het vlak van sport, bewegen en 
recreatie. De lokale sport- en recreatiesector 
vindt bij Netwerk Lokaal Sportbeleid 
relevante en praktijkgerichte informatie en 
duiding.

Tevens is Netwerk Lokaal Sportbeleid het 
belangrijkste vormingscentrum voor de 
lokale sport- en recreatiesector met een 
uniek vormingsaanbod op maat van de 
sector.

NETWERK 
LOKAAL 
SPORT- 
BELEID

http://www.isbvzw.be/nl/528/collections/494/tendensen-in-lokaal-sportbeleid.html
http://www.isbvzw.be/nl/528/collections/494/tendensen-in-lokaal-sportbeleid.html
http://www.isbvzw.be/nl/528/collections/494/tendensen-in-lokaal-sportbeleid.html
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In het kader van het Decreet Lokaal 
Sportbeleid sloot Netwerk Lokaal Sportbeleid 
een beheersovereenkomst af met de 
Vlaamse overheid ter ondersteuning van 
de gemeenten. Netwerk Lokaal Sportbeleid 
heeft ook een opdracht als Expertisecentrum 
Buurtsport.

Tijdschrift Lokaal Sportbeleid, de kennisbank 
en hun website zijn hierbij belangrijke 
instrumenten. Via onderzoek wil Netwerk 
Lokaal Sportbeleid bijdragen aan het voeren 
van een gefundeerd beleid.

Het vormings- en bijscholingsaanbod 
gaat van management- en beleidsgerichte 
studiedagen over technische 
beheersaspecten, tot bijscholingen op 
maat van alle profielen van medewerkers 
in lokale besturen, sportinfrastructuren en 
zwembaden.

Dienstverlening  
en begeleiding

Netwerk Lokaal Sportbeleid vervult een rol 
als helpdesk en geeft vorm aan concrete 
begeleidingstrajecten voor de leden. Het 
biedt begeleiding aan lokale besturen via 
diverse trajecten. Deze trajecten gaan 
over actuele thema’s, zoals bijvoorbeeld 
masterplanning, en gebeuren geregeld samen 
met partners, zoals bijvoorbeeld met het 
Vlaams Risicovechtsportplatform als het over 
vechtsporten gaat. Dit doet Netwerk Lokaal 
Sportbeleid met of in opdracht van Sport 
Vlaanderen via diverse subsidieoproepen 
(bovenlokale sportinfrastructuur, openstellen 
schoolsportinfrastructuur, …).

Via Ethias wordt een polis aangeboden 
voor de verzekering van gemeentelijke 
sportactiviteiten. Netwerk Lokaal Sportbeleid 
biedt ook signalisatie aan voor sporthallen 
en zwembaden. Bijzondere aandacht 
gaat sinds het ontstaan naar de promotie 
van het zwemmen via het aanbieden 
van zwembrevetten, in samenwerking 
met diverse partners in een Platform 
Leerlijn Zwemmen in Vlaanderen: www.
zwembrevetten.be.

Contactgegevens
T 03 780 91 00,  
info@lokaalsportbeleid.be,  
www.lokaalsportbeleid.be

mailto:info@lokaalsportbeleid.be
http://www.lokaalsportbeleid.be
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Meer aandacht voor ethiek in 
de sport in jouw gemeente

De afgelopen jaren gaat er steeds meer 
aandacht naar ethisch verantwoorde 
sportbeoefening. Sporters verdienen het 
om van hun geliefde sport te kunnen 
genieten op een plezierige manier én in 
een veilige omgeving. Sportorganisaties 
hebben de belangrijke en uitdagende taak 
om dit ethisch sportklimaat te creëren en te 
behouden.

Het Centrum Ethiek in de Sport vzw biedt 
ondersteuning aan lokale overheden aan 
de hand van concrete tips, instrumenten, 
begeleidingstrajecten met sportclubs, 
vormingen, ...

Hierbij kunnen volgende zaken aan bod 
komen:
• Hoe kan een gemeente werken aan een 

ethisch sportklimaat?
• Hoe zorgt een gemeente voor een 

meldcultuur?
• Hoe kunnen gemeenten sportclubs 

ondersteunen in het uitbouwen van een 
veilige sportomgeving?

Ondersteuning kan je vragen door een 
mailtje te sturen naar evy@ethischsporten.be.

Meer info: www.ethischsporten.be

Contactgegevens
Evy Van Coppenolle, T 09 243 11 36,  
evy@ethischsporten.be

Sport met grenzen: 
vlaggensysteem

Het ‘Sport met grenzen: 
vlaggensysteem’ 
is een handig 
instrument voor 
sportclubbestuurders, 
sportbegeleiders en 

sporters om bewust om te leren gaan met 
lichamelijk en seksueel grensoverschrijdend 
gedrag in de sport. Aan de hand van zes 
criteria leer je lichamelijk en seksueel 
grensoverschrijdend gedrag correct 
inschatten. Zo kan je een situatie beoordelen 
met een groene, gele, rode of zwarte vlag. De 
kleur geeft aan hoe je gepast kan reageren. 
Het Vlaggensysteem wil je een houvast 
bieden om op een begripvolle, maar tegelijk 
rationele en consequente manier te reageren 
aan de hand van een duidelijke methode.

CENTRUM ETHIEK IN DE SPORT VZW
Het Centrum Ethiek in de Sport vzw is een door Vlaams minister van Sport erkende organisatie voor beleidsondersteuning en 
praktijkontwikkeling op het gebied van ethisch sporten. Binnen het decreet Gezond en Ethisch Sporten heeft het de volgende 
kernopdrachten:

• Als kenniscentrum functioneren
• Informatie, kennis en expertise of beleidsopties van de Vlaamse overheid in bruikbare instrumenten voor de sportsector omzetten, 

delen en daarvoor begeleiding en ondersteuning verzorgen
• Bestaande instrumenten en praktijken volgen en evalueren
• Het maatschappelijk draagvlak voor sportethische thema’s vergroten

Je kan als sportdienst bij het Centrum Ethiek in de Sport vzw terecht met al je vragen over ethiek en sport, in het bijzonder over 
grensoverschrijdend gedrag, fair play en gender en seksuele diversiteit. Het ondersteunt je in het vormgeven van een ethisch sportbeleid in 
je gemeente en voorziet hierbij begeleiding en vorming.

ICES

http://www.ethischsporten.be
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Tool ‘Sport met grenzen  
op jongerenmaat’

Kinderen en jongeren zijn voortdurend bezig 
hun eigen grenzen en die van anderen te 
ontdekken. Dit doen ze thuis, op school, 
in de jeugdbeweging, maar even goed 
in de sportclub, op sportkamp of tijdens 
een sportstage. Dat gaat niet altijd even 
gemakkelijk: aangeven waar jouw grens ligt, 
reageren op grenzen van een ander, … Sport 
met grenzen op jongerenmaat biedt twee 
werkvormen aan die jonge sporters tussen 
12 en 18 jaar helpen om rond deze thematiek 
aan de slag te gaan.

Lokale besturen kunnen beide tools 
aankopen voor de sportclubs of 
geïnteresseerden van hun gemeente via 
www.ethischsporten.be/webshop

Kostprijs vlaggensysteem: 28 euro exclusief 
BTW en 23 euro exclusief BTW vanaf een 
bestelling van 20 pakketten.

Kostprijs vlaggensysteem op jongerenmaat: 
22 euro exclusief BTW en 17 euro exclusief 
BTW vanaf bestelling van 20 pakketten.

Duopakket: 48 euro exclusief BTW.

Meer info: www.ethischsporten.be/webshop

Contactgegevens
Evy Van Coppenolle, T 09 243 11 36,  
evy@ethischsporten.be

Versterk je sportclubs met 
een vorming over ethiek

Lokale besturen kunnen hun sportclubs 
versterken in het creëren van een ethische 
sportomgeving door hen kennis te laten 
opdoen en mee te laten denken over een 
aantal specifieke ethische thema’s.

Het Centrum Ethiek in de Sport vzw biedt 
hiervoor een aantal vormingen aan:
• Time Out tegen Pesten
• Sport met Grenzen
• Ouders langs de zijlijn: een vloek of een 

zegen? Tips voor trainers
• Aan de slag als club-API binnen jouw 

sportclub

• Workshop een gedragscode in jouw 
sportclub

• Grensoverschrijdend gedrag in de 
sportclub aanpakken: aan de slag met de 
toolkit

• Omgaan met diversiteit in de sportclub

Meer uitleg over deze en nog veel 
meer vormingen kan je vinden op onze 
website www.ethischsporten.be/aanbod/
opleiding-en-bijscholing

Het Centrum Ethiek in de Sport vzw 
organiseert zijn vormingen altijd op maat 
van de doelgroep. Als gemeenten achteraf 
ondersteuning nodig hebben bij de 
implementatie binnen de werking van hun 

sportclubs, kunnen ze daarvoor ook bij het 
Centrum Ethiek in de Sport vzw terecht.

Meer info: www.ethischsporten.be/aanbod/
opleiding-en-bijscholing

Contactgegevens
An De Kock, T 09 243 11 31,  
an@ethischsporten.be

https://www.ethischsporten.be/webshop/
https://www.ethischsporten.be/aanbod/opleiding-en-bijscholing/
https://www.ethischsporten.be/aanbod/opleiding-en-bijscholing/
mailto:an@ethischsporten.be
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MOEV

Lokale 
schoolsportactiviteiten  
op woensdagnamiddag

MOEV zorgt voor diverse 
schoolsportactiviteiten op 
woensdagnamiddag voor de plaatselijke 
scholen van het basis- en secundair 
onderwijs zoals atletiek, balsporten, dans, 
instuiven, zwemmen, … Deze gaan door in 
de gemeentelijke sportinfrastructuur of 
in de sportinfrastructuur van de school 
of de club, en gebeuren zoveel mogelijk in 
samenwerking met plaatselijke clubs.

Lokale 
bewegingslandschappen  
voor het basisonderwijs

MOEV organiseert bewegingslandschappen 
voor het basisonderwijs en het 
buitengewoon basisonderwijs zoals 
(Rollebolle, Kronkel Die Doe, Alles met de bal, 
American Games,…) die plaatsvinden op een 
lesdag.

Een bewegingslandschap is een halve 
dagactiviteit waar kinderen kunnen 
experimenteren, spelen en oefenen met 
allerlei uitdagend spel- en sportmateriaal 
en kennismaken met nieuwe spelen of 
sportieve vaardigheden. Daarnaast worden 
er nog specifieke activiteiten voor het 
buitengewoon onderwijs ontwikkeld op 
lesdagen.

MOEV
MOEV inspireert, stimuleert en ondersteunt scholen om een kwalitatief bewegings- en sportbeleid uit te werken. MOEV wil zo meer 
bewegingskansen creëren voor alle schoolgaande kinderen en jongeren in Vlaanderen.
MOEV bestaat uit een algemeen secretariaat én een secretariaat per provincie met de afdelingen basis-, secundair- en buitengewoon 
onderwijs. In elk secretariaat hebben verschillende personeelsleden de functie ‘schoolondersteuner’. Ze verlenen scholen advies bij de 
ontwikkeling van hun bewegingsbeleid en hun bewegingsaanbod. De secretariaten hebben ook een dienst natuurgebonden sporten, een 
uitleendienst, fietsmeesters, …
MOEV stuurt samen met Sport Vlaanderen het project ‘Brede school met sportaanbod’. De Follo’s (halftijds gedetacheerde leerkrachten) 
rollen de verschillende deelprojecten uit: Multimove, Sportsnack en SNS (Sport Na School).
MOEV werkt hiervoor samen met verschillende Vlaamse departementen zoals Onderwijs en Sport, met instellingen zoals Vlaams Instituut 
Gezond Leven en het Netwerk Lokaal Sportbeleid, met de onderwijsnetten en de pedagogische begeleidingsdiensten, met lokale besturen, …
Als leidraad voor de scholen hanteert MOEV de kadermethodiek ‘Sport beweegt je school 2.0’. Deze methodiek ontwikkelde MOEV in 
samenwerking met Sport Vlaanderen en Vlaams Instituut Gezond leven.
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Vlaamse loopweek  
voor scholen

In samenwerking met de gemeentelijke 
sportdiensten, Sport Vlaanderen, het 
Netwerk Lokaal Sportbeleid, de VAL en 
andere partners wordt een looporganisatie 
aangeboden voor de scholen van het basis- 
en secundair onderwijs. Daarbij wordt er 
veel aandacht gespendeerd aan de beleving 
van de deelnemers.

Uitleendienst met onder 
meer de sets hopsakee,  
bike@school, ...

MOEV beschikt over een uitleendienst met 
specifieke materialen voor de scholen zoals 
Hopsakee, bike@school, ... Deze kunnen via 

de gemeenten (technische diensten) aan de 
scholen bezorgd worden.

Hopsakee is een materialenset voor 
het kleuteronderwijs met bijbehorende 
inspirerende handleiding die via de 
gemeenten aan de plaatselijke kleuterscholen 
aangeboden worden. Bike@school en de 
‘Meester op de fiets’-set zijn materialensets 
rond fietsvaardigheid met handleiding 
respectievelijk voor het secundair onderwijs 
en voor het basisonderwijs.

Lokaal overleg

MOEV pleegt overleg met de plaatselijke 
scholen, gemeentelijke (sport- en/of 
onderwijs-) diensten, Follo-leerkrachten,… om 
samen een lokaal aanbod van activiteiten en 
ondersteunende acties te ontwikkelen.

Brede school  
met sportaanbod

Samen met Sport Vlaanderen worden de 
Follo-leerkrachten aangestuurd die binnen 
hun zone verantwoordelijk zijn voor de 
implementatie van de subprojecten van 
‘Brede school met sportaanbod’: Multimove, 
SportSnack en SNS.

Sportdiensten kunnen een beroep doen 
en samenwerken met de Follo’s voor de 
ontwikkeling van de bovengenoemde 
projecten.

Adviesverlening aan scholen 
rond het bewegings- en 
sportbeleid

De schoolondersteuners van MOEV bieden 
scholen in het kader van het bewegings- en 
sportbeleid advies over tal van items (zoals 
bewegend leren, bewegingstussendoortjes, 
actieve verplaatsingen, het belang van 
bewegen voor de gezondheid, sedentair 
gedrag, bewegingsvriendelijke en gedeelde 
schoolspeelplaatsen, ...).

Meer info: www.moev.be, 
www.sport.vlaanderen/scholen/brede-school

http://www.moev.be
http://www.sport.vlaanderen/scholen/brede-school 
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SPORTWERK 
VLAANDEREN

SPORTCLUBONDERSTEUNING: 
Op zoek naar een kwalitatieve 
trainer of heeft jouw club/
organisatie nood aan een 
ondersteuner?

Op zoek naar een sportondersteuner die 
jouw club, sportdienst of organisatie naar 
een hoger niveau tilt of zijn/haar expertise 
toevoegt aan jullie reeds professioneel 
bestaan? 

Sportwerk treedt op als dienstverlener voor 
clubs en organisaties in de sportsector (als 
‘ontzorger’, als ondersteuner bij ‘op weg naar 
eigen tewerkstelling’ of clubs die via officieel 
vergoedde mensen/diensten wensen te 
‘professionaliseren’). 

SPORTAANBOD:  
Wil je een kwalitatieve sportles, 
-activiteit, -lessenreeks, of 
sportdag organiseren? Of zoek 
je een all-in sportervaring?

Sportwerk gaat op zoek naar de 
gediplomeerde sportwerker. 

Sportwerk beschikt over (en bouwt continu 
verder aan) een poule van gediplomeerde 
sportwerkers (trainers, sportbegeleiders en 
-ondersteuners). Ze connecteert deze met 
klanten die op zoek zijn naar kwalitatieve 
invulling voor hun trainingen, sportieve 
activiteiten, lessenreeksen of kampen. 

Daarnaast beschikt Sportwerk over een ruim 
sportaanbod waar innovatie centraal staat. 
Ze gaan telkens opzoek naar de nieuwste 
hypes in de sportwereld.

SPORTWERK VLAANDEREN, MAAKT WERK VAN SPORT
Sportwerk is dé referentie en pionier in, het faciliteren van kwalitatieve sportbegeleiding en sportclubondersteuning, het faciliteren van 
tewerkstelling en het professionaliseren van de sportsector door middel van officiële tewerkstelling(*) in de sport. 
Dit biedt ze aan voor zowel klant als (potentiële) sportwerker (begeleider/trainer/ondersteuner).
Sportwerk is de zijn dé connectie tussen sportwerkers, klanten, partners en de maatschappij. Ze streeft ernaar om vraag en aanbod zo 
goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Een netwerkorganisatie, wendbaar en continu in beweging door innovatie en door het opvolgen 
van maatschappelijke noden.

‘Kwalitatieve medewerkers  
op en naast het sportveld’
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Werken in de sport?

Sportwerk treedt op als kwalitatieve 
werkgever/connector voor gediplomeerde 
trainers, sportbegeleiders en kwalitatieve 
sportondersteuners. 

Kortom, Sportwerk wenst de sportsector 
verder te professionaliseren door in te zetten 
op officieel tewerkgestelde sportwerkers. Ze 
wenst te connecteren met alle partners en 
organisaties die zich mee scharen achter hun 
ambitie. 

(*)  alle officiële vergoedingen van 
tewerkstelling zoals bediendecontract, 
jobstudent, RSZ vrijgesteld, zelfstandige, 
verenigingswerk,…

Hun ambitie? 

• Meer officiële tewerkstelling in de 
sportsector. 

• Kwalitatieve sportclubondersteuners op 
en naast het sportveld. 

• Meer sporters! 
• Streven naar de ideale wereld van een 

gezonde markt. Een markt waar vraag, 
aanbod en kostprijs op elkaar zijn 
afgestemd! 

Contactgegevens
Sportwerk Vlaanderen, T 09 243 12 70, 
www.sportwerk.be
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VLAAMSE 
SPORT-

FEDERATIE

VLAAMSE SPORTFEDERATIE
Thema’s waar sportfederaties en sportclubs van wakker liggen? Ze zijn onze prioriteit! We spelen in op wat jullie bezighoudt, remt en 
stimuleert. Zo werken we samen aan een sterkere, relevante sportsector.

Brochures, documenten  
en tools

Om te helpen bij de administratie en het 
bestuur van een sportclub of federatie 
verzamelt de Vlaamse Sportfederatie 
alle informatie in de kennisbank op haar 
website. De pagina’s zijn gestructureerd per 
thema. Denk daarbij aan vzw-wetgeving, 
vergoedingen, boekhouden, fiscaliteit of 
privacy.

Je vindt er algemene informatie, 
modeldocumenten, tools, brochures, 
voorbeeldcontracten en video’s. 

Vind je niet wat je zoekt? Gebruik dan de 
zoekfunctie op onze website of contacteer 
ons telefonisch of per mail.

Helpdesk

De Vlaamse Sportfederatie biedt bestuurders 
van sportclubs via een helpdesk antwoorden 
op vragen rond bestuurlijke thema’s.

Ontvang je een vraag van een sportclub of 
heb je er zelf één? Contacteer ons gerust en 
dan helpen we graag verder.

Opleidingen

Samen met lokale besturen en 
sportfederaties organiseert de Vlaamse 
Sportfederatie tal van opleidingen. We bieden 
heel wat thema’s aan via ons open aanbod 
maar we werken ook op aanvraag. Wens 
je dus een opleiding te organiseren voor je 
sportclubs of heb je een nieuw idee voor een 
sessie? Laat het ons zeker weten!

Begeleiding

De Vlaamse Sportfederatie biedt begeleiding 
op maat aan voor sportclubs. We brengen de 
club in contact met een expert in het thema. 
De begeleider helpt je tijdens een (online) 
afspraak van ongeveer 1,5 uur verder met al 
je vragen.

Contactgegevens
Vlaamse Sportfederatie, T 09 396 80 60,  
info@vlaamsesportfederatie.be,  
www.vlaamsesportfederatie.be,  

https://www.vlaamsesportfederatie.be/bijscholingen-begeleiding
https://www.vlaamsesportfederatie.be/bijscholingen-begeleiding/een-bijscholing-aanvragen
https://www.vlaamsesportfederatie.be/bijscholingen-begeleiding/begeleidingen
https://www.vlaamsesportfederatie.be/bijscholingen-begeleiding/begeleidingen
mailto:info@vlaamsesportfederatie.be
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RISICOVECHTSPORTPLATFORM VLAANDEREN VZW
Het Risicovechtsportplatform Vlaanderen vzw (RVSP) is een aanspreek- en communicatiepunt, kennis- en expertisecentrum en service- 
en ondersteuningspunt van de risicovechtsporten in Vlaanderen. Het platform streeft naar een transparante, gestructureerde en 
kwaliteitsvolle vechtsportbeoefening die er voor moet zorgen dat elke vechtsporter in zijn/haar sportomgeving (vereniging, federatie, …) 
kan vechtsporten op een gezonde en ethisch verantwoorde manier.
Het RVSP voorziet in samenwerking met het Netwerk Lokaal Sportbeleid een ondersteuningsaanbod voor overheidsdiensten.

Informatie

Op zoek naar algemene of risicovecht-
sportspecifieke informatie? Surf naar 
www.vechtsportplatform.be en raadpleeg 
de toolbox voor overheids-diensten, 
schrijf je in voor de nieuwsbrief, vraag een 
verkenningsgesprek aan of neem contact op 
met de medewerkers van het platform.

Vormingen en webinars

Wil je je verdiepen in risicovecht-
sportspecifieke thema’s (Risicovecht-
sportfederaties en -clubs, vechtsport 
als middel, vechtsportinfrastructuur, 
vechtsportevenementen, …)? Schrijf je dan 
in voor de thematische vormingen uit het 
vormingsaanbod.

Maatbegeleiding

Denk je er als gemeente aan om aan  
de slag te gaan met risicovechtsporten?  
Dan kan je genieten van maximale 
ondersteuning via maatbegeleiding.

Netwerk risicovechtsport- 
ondersteuners

Wil je uitwisselen met  
collegaondersteuners? Je kan regelmatig 
deelnemen aan samenkomsten met 
andere ervaren (en beginnende) 
risicovechtsportondersteuners.

Meer info: www.vechtsportplatform.be/
ondersteuning-overheden

Contactgegevens
Risicovechtsportplatform Vlaanderen 
vzw, Zuiderlaan 13, 9000 Gent,  
T 09 243 12 46, info@rvsp.be,  
www.vechtsportplatform.be

RISICO
VECHTSPORT
PLATFORM

VLAANDEREN
VZW

http://www.vechtsportplatform.be/
http://www.vechtsportplatform.be/ondersteuning-overheden
http://www.vechtsportplatform.be/ondersteuning-overheden
mailto:info@rvsp.be
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FITNESSBE 
VLAANDEREN

FITNESSBE.VLAANDEREN

Fitnessbe.Vlaanderen is de erkende 
organisatie voor beleidsondersteuning en 
praktijkontwikkeling op gebied van gezond 
en ethisch sporten in de fitness-sector. Het 
wil Vlamingen sensibiliseren voor gezonde, 
dopingvrije en ethisch verantwoorde 
lichaamsbeweging via het fitness- en 
groepsfitnessaanbod en fitnessprofessionals 
en partners via kwaliteit overtuigen om mee 
te werken aan dit doel. Vertrekkende vanuit 
deze missie tracht Fitnessbe.Vlaanderen de 
volgende doelstellingen te bereiken:
• Functioneren als kenniscentrum
• Streven naar een algemene 

kwaliteitscontrole
• Ondersteunen van de Vlaamse Overheid 

op het domein van gezond en ethisch 
sporten in de fitness

• Voeren van preventiebeleid om te komen 
tot fitnessbeoefening zonder gebruik van 
kracht- en uiterlijk stimulerende middelen

• Organiseren van transversale werking
• Een kwaliteitsvolle omkadering en 

begeleiding in de fitness bewaken en 
ondersteunen

Hiervoor werkt Fitnessbe.Vlaanderen samen 
met de Belgische Beroepsvereniging voor 
Fitness- en Wellnessindustrie vzw (BBF&W) 
als Fitness.be.

Surf naar www.fitness.be/opleidingen voor 
meer informatie over het opleidings- en 
bijscholingsaanbod.

Wetenschappelijk onderzoek 
naar de maatschappelijke 
impact van fitness in België

Lichaamsbeweging en een gezonde leefstijl 
zijn essentieel voor onze fysieke en mentale 
gezondheid. Tijdens de Corona pandemie 
werd weinig rekening gehouden met het 
feit dat ‘fit zijn’ en gezonde leefstijl voor 
meer weerbaarheid en immuniteit zorgen. 
Omdat de overheid zich vooral laat leiden 
door de wetenschap heeft Fitness.be samen 
met Professor Dr. Lieven Annemans van de 
VUB en Phd. Amber Werbrouck van Hict een 
gezondheidseconomisch model ontwikkeld. 
Met dit concrete wetenschappelijk 
onderbouwd rapport wil Fitness.be 
experten en het beleid overtuigen om meer 
aandacht te schenken aan de preventieve 
gezondheidszorg en de rol welke fitness 
professionals daarin kunnen spelen.

Het volledige rapport kan je terugvinden via 
de website van Fitness.be (www.fitness.be). 
Daarnaast is er ook een korte webinar die je 
kan bekijken door onderstaande QR-code de 
scannen. 

KUSm-workshops  
en webinars met nadruk  
op preventie

Fitness wordt vaak geassocieerd met 
het gebruik van verboden stimulerende 
middelen. Fitnessbe.Vlaanderen merkt 
echter steeds meer dat dit vooral een 
maatschappelijk probleem is geworden.

Jongeren worden vaak beïnvloed door 
bekende mediafiguren die gespierd zijn, een 
egale huid hebben, de perfecte witte tanden 
hebben, enzovoort...

Aangezien sensibilisering efficiënter blijkt 
dan controles hebben Fitnessbe.Vlaanderen 
en Fitness.be de KUSm-campagne gelanceerd, 
gericht naar jongeren vanaf 16 jaar. KUSm 
staat voor Kracht- en Uiterlijk Stimulerende 
middelen. Er wordt dus verder gekeken dan 
enkel anabole steroïden. De workshop is 
volledig ingeblikt onder de vorm van een 
interactieve webinar. Op deze manier kan de 
KUSm-workshop makkelijk gegeven worden 
binnen het onderwijs door een leerkracht 
of binnen een sportclub door een trainer 
of begeleider. De webinar en bijhorende 
documenten kan je gratis aanvragen via 
info@fitness.be.

Daarnaast wil Fitnessbe.Vlaanderen nog een 
stapje verder gaan en nog meer inzetten 
op preventie. Wanneer ouders, familie 
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http://www.fitness.be/opleidingen
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of vrienden van een KUSm-gebruiker op 
een effectieve en positieve manier willen 
ingrijpen kunnen ze contact opnemen met 
Fitness.be. Fitnessbe.Vlaanderen bekijkt dan 
mee de mogelijkheden om de persoon in 
kwestie zonder bestraffing te informeren en 
te sensibiliseren. 

Meer info: www.lievereenkusje.be,  
info@fitness.be

Contactgegevens:
Gert Van Reckem, T 09 232 50 36,  
gert.vanreckem@fitness.be

De Nationale Leefstijlscan

Maar liefst één Belg op twee weegt te 
veel en meer dan één op drie beweegt te 
weinig. Dit doet de roep om toegankelijke 
initiatieven voor een concrete aanpak van 
dit maatschappelijk probleem nog luider 
klinken. Daarom heeft Fitnessbe.Vlaanderen 
in samenwerking met New Health Project 
de Nationale Leefstijlscan ontwikkeld. 
Dit is een gratis gepersonaliseerde online 
gezondheidscheck over voeding, beweging, 
sport en rust. Deze tool is toegankelijk voor 
iedereen die wilt weten hoe gezond hij leeft. 

Doe zelf de test via:  
www.nationaleleefstijlscan.be 

Publicatie Safe Fit G-Fitness

Fitness is aan zijn opmars bezig, de 
stijging van zowel clubs als leden blijft 
niet onopgemerkt. Dit is ook het geval 
bij de G-sporter. De fitnessondernemers 
staan al regelmatig stil bij bijzondere 
doelgroepen, maar vaak gaan gedachten 
omtrent vernieuwingen of aanpassingen 
voor G-sporters gepaard met een grote 
investering. Om die drempel te verlagen 
en G-sporters beter te betrekken, levert de 
Vlaamse fitnesssector een aantal handige en 
eenvoudige tips aan. 

Deze vernieuwde publicatie kwam tot stand 
dankzij een samenwerking tussen Fitnessbe.
Vlaanderen en G-sport Vlaanderen en kan 
worden opgevraagd bij Fitnessbe.Vlaanderen

Publicatie Safe Fit Risktrainer

Wanneer fitnessondernemingen investeren in 
preventie en welzijn komt dit niet alleen ten 
goede van beoefenaars en werknemers maar 
ook van het fitnesscentrum zelf.

Preventie vermijdt ongevallen, heeft een 
positieve invloed op de werksfeer en op 
het imago van het fitnesscentrum, leidt tot 
kostenbesparing, lagere verzekeringspremies, 
minder personeelsverloop en minder 
ziekteverzuim. Deze handleiding 
behandelt de verschillende domeinen van 
de welzijnswet die bepalend zijn voor 
arbeidsomstandigheden op de werkvloer. 
Het dient als inspiratie om o.a. op 

organisatieniveau te werken aan werkbaar 
werk.

Deze publicatie kan digitaal worden 
opgevraagd worden bij Fitnessbe.Vlaanderen

Fitness in mijn buurt 

Steeds meer Vlamingen zijn er zich van 
bewust dat een actieve levensstijl zorgt 
voor een goede weerstand tegen het 
coronavirus en andere aandoeningen. De 
meeste clubs, personal trainingsstudio’s, 
fitnessboutique’s en Crossfitboxen zijn dan 
ook opnieuw succesvol op kunnen starten 
na de zware coronaperiode. Met de nieuwe 
website ‘fitness in mijn buurt’ wil Fitnessbe.
Vlaanderen de Vlaming helpen in de 
zoektocht naar een geschikt fitnessaanbod. 

Meer info: fitnessinmijnbuurt.be

Contactgegevens:
Fitnessbe.Vlaanderen, T 09 232 50 36,  
info@fitness.be
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GEZOND  
SPORTEN

Breng Gezond Sporten 
onder de aandacht in jouw 
gemeente 

Zoveel mogelijk Vlamingen blijvend aan 
het sporten krijgen, dat is waar Sport 
Vlaanderen naar streeft. Bij Gezond Sporten 
leggen we voornamelijk de nadruk op het 
‘blijvend’, ‘levenslang’ sporten. Aandacht 
voor een gezonde en medisch verantwoorde 
sportbeleving zal de kans op blessures, 
sportongevallen en de bijhorende drop-
out op latere leeftijd helpen verminderen. 
Sportorganisaties hebben de belangrijke en 
uitdagende taak om die gezonde en veilige 
sportomgeving te creëren en te behouden. 

Gezond Sporten vzw biedt ondersteuning 
aan lokale overheden aan de hand van 
concrete tips, tools, brochures, vormingen, ...

Meer info: gezondsporten.be

Contactgegevens
Sofie Blondeel, M 0497 53 35 20,  
sofie@gezondsporten.be

Gezond sporten is werk 
maken van blessurepreventie

Gezond Sporten tracht sportorganisaties, 
trainers en sporters te sensibiliseren 
en te informeren omtrent primaire 
blessurepreventie. Tijdens de Get Fit 2 
bijscholingen ontdekken deelnemers de 
basisprincipes van blessurepreventie op een 
heel praktische manier, inclusief bruikbare 
tips en tools betreffende sportspecifieke 
blessurepreventie. Dit stelt de deelnemer 
onmiddellijk in staat om blessurepreventie 
te gaan toepassen in hun eigen training en 
omgeving.

Lokale besturen en sportorganisaties 
kunnen bij Gezond Sporten terecht 
voor het organiseren van een Get Fit 2 
bijscholing enerzijds gericht naar trainers 
en sportpromotoren en anderzijds naar 
recreatieve lopers of fietsers. 

Meer info: gezondsporten.be

Contactgegevens
Sandra Lievrouw, M 0473 79 92 32,  
sandra@gezondsporten.be

Brochures, Wist-je-datjes, 
tools, …

Gezond Sporten ontwikkelde intussen 
verschillende informatiebrochures gericht 

GEZOND SPORTEN
Gezond Sporten vzw is de erkende organisatie voor beleidsondersteuning en praktijkontwikkeling op het gebied van gezond sporten. 
Binnen het decreet Gezond en Ethisch Sporten heeft Gezond Sporten de volgende kernopdrachten:
• Kennis verzamelen en delen over gezond sporten
• Instrumenten en ondersteuning aanbieden om gezond sporten in de praktijk te brengen
• Bestaande instrumenten en praktijken op het gebied van gezond sporten opvolgen en evalueren
• De Vlaamse overheid ondersteunen op het domein van gezond sporten
• Het maatschappelijk draagvlak voor thema’s rond gezond sporten vergroten
Lokale besturen kunnen voor het organiseren of begeleiden van sportevenementen alle nodige informatie vinden om hun sporters de 
gelegenheid te bieden gezond en in alle veiligheid te sporten. Gezond Sporten Vlaanderen heeft voor sportorganisatoren een toolbox 
samengesteld.
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naar sportorganisaties, trainers en atleten 
binnen het thema ‘Sporten als medicijn’. 
Deze bieden een houvast bij het begeleiden 
van sporters met een chronische ziekte 
(diabetes, astma, kanker,…). 

Via social media verspreiden we op 
wekelijkse basis wist-je-datjes en tips die 
sportorganisaties kunnen helpen bij het 
opstellen van hun gezond sporten beleid. 
Voel je vrij om deze posts te delen met de 
sportieve volgers binnen jullie gemeente.

We beschikken over een toolbox 
dat ondersteuning biedt binnen 
verschillende gezond sporten thema’s: 
Ontwikkelingsgericht trainen, EHBO in 
de sportclub, veiligheidsdraaiboek voor 
sportevents, een gezonde sportkantine, 
Gavoor10-campagne, …

Gezond Sporten voorziet ook in vorming en 
organiseert jaarlijks enkele bijscholingen en 
één congres rond Gezond Sporten topics. 
Via de nieuwsbrief word je op de hoogte 
gebracht welke bijscholingen er op de 
planning staan. Wij kunnen ook voorzien in 
bijscholingen op maat van jullie gemeente.
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Dēmos
Het inclusief, weerbaar en wendbaar maken van cultuur, jeugdwerk en sport is de 
kernopdracht van Demos. Op die manier bouwen ze samen aan een gelijker speelveld dat 
participatiekansen maximaliseert.

Het team van Demos helpt het werkveld in 
te spelen op de voortdurende veranderingen 
in de samenleving, om participatiekansen 
in cultuur, jeugdwerk en sport te vergroten 
en zo de maatschappelijke impact van het 
werkveld te versterken.

Ze zijn er voor het werkveld en leggen 
een klemtoon om de participatie van 
kansengroepen. Ze halen kennis op in 
verenigingen, organisaties en lokale besturen, 
maar ook in plekken waar anderen niet 
naar gaan kijken. Ze tonen belangrijke 
praktijken, signaleren nieuwe vraagstukken 
en zetten die op de agenda. Ze faciliteren 
leren en samenwerken door dwarsverbanden 
te leggen met andere sectoren en 
expertisedomeinen en samen concrete 
oplossingen te ontwikkelen. Die oplossingen 
maken ze deelbaar voor anderen.

Lokale besturen kunnen bij Demos terecht 
voor: 
• Coaching en advies rond participatie en 

sociaal sportieve initiatieven 
• Faciliteren van samenwerkingsverbanden 

en co-creatieve sessie rond lokaal beleid 

Sportfunctionarissen en mandatarissen 
kennen Demos ook van: 
• Het ondersteunen en begeleiden van de 

lokale netwerken vrijetijdsparticipatie 
https://demos.be/programmas/
vrije-tijd-in-de-netwerkgemeente 

• Het platform sociaal sportief 
https://sociaalsportief.be en het BINND 
netwerk 

• vrijuit.nu 

Meer info: demos.be

Contactgegevens
Bart Rogé, M 0474 64 98 90,  
bart.roge@demos.be

DEMOS

https://demos.be/programmas/vrije-tijd-in-de-netwerkgemeente
https://demos.be/programmas/vrije-tijd-in-de-netwerkgemeente
https://sociaalsportief.be/
http://demos.be
mailto:bart.roge@demos.be
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Parantee-Psylos
Parantee-Psylos realiseert drempelverlaging voor personen met een beperking, inspireert hen en creëert kansen zodat alle personen met 
een beperking volgens hun eigen behoeften, mogelijkheden en ambities, op een gezonde en kwaliteitsvolle manier aan sport en beweging 
kunnen doen. 

Waarvoor staat Parantee-
Psylos vanaf 2022?

Vanaf 1 januari 2022 worden de opdrachten 
van de unisportfederatie G-sport 
(Parantee-Psylos) en het G-sportplatform 
(G-sport Vlaanderen) samengevoegd 
in één performante en slagkrachtige 
G-sportorganisatie. Parantee-Psylos vzw 
zal daardoor niet enkel als ledenorganisatie 
en sportfederatie maar ook als kennis- en 
ondersteuningscentrum fungeren.

G-sportfederatie 

Parantee-Psylos vzw is samen met al haar 
clubs en leden een warme en gedreven 
sportorganisatie voor personen met 
beperking of kwetsbaarheid. Een team 
van 40 vaste en vrijwillige medewerkers 
is dagelijks actief betrokken bij de 
dienstverlening aan meer dan 120 sportclubs, 
30 sportfederaties en het uitgebreid 
activiteitenaanbod van a tot z.

G-sport is de 
sportparticipatie, 

uitgeoefend door personen 
met een auditieve, fysieke, 
verstandelijke of visuele 

beperking, met een 
psychische kwetsbaarheid 

of met een chronische 
aandoening.

G-sportplatform

Anderzijds zal de organisatie 
als G-sportplatform diverse 
samenwerkingsverbanden met de 
relevante stakeholders van het middenveld 
aangaan, rekening houdend met de 
talrijke maatschappelijke veranderingen 
en onverwachte gebeurtenissen. Parantee-
Psylos vzw kijkt met een open geest naar 
de uitdagingen die ons pad zullen kruisen 
en neemt jullie mee in een verhaal van 
ambitie, impact, verbinding, enthousiasme 
en betrokkenheid.

Inspelen op nieuwe noden en 
behoeften

Parantee-Psylos wil ook intensief 
kennismaken met andere doelgroepen en 
actief inspelen op hun noden en behoeften, 
waarbij sport en beweging het middel is om 
er een gezonde en actieve levensstijl op na 
te houden.

G-sport is doelgroep-overschrijdend, m.a.w. 
de verzamelnaam voor elke sportbeoefening 
of aangepaste beweegvorm van personen 
met een beperking of kwetsbaarheid:
• Autisme (spectrumstoornis)
• Blinden en slechtzienden
• Chronische aandoening
• Doven en slechthorenden
• Fysieke beperking met rolstoel
• Fysieke beperking zonder rolstoel
• Psychische kwetsbaarheid
• Verstandelijke beperking

Contactgegevens 
Huis van de Sport,  
Zuiderlaan 13, 9000 Gent  
09 243 11 70, info@parantee-psylos.be  

PARANTEE
-

PSYLOS

mailto:info@parantee-psylos.be


SPO
RT V

LA
A

N
D

EREN
 & PA

RTN
ERS - 2022

7575



76

notities

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................





78

 

V
.U

. S
po

rt
 V

la
an

de
re

n 
 | 

 P
hi

lip
pe

 P
aq

ua
y 

 | 
 p

/a
 A

re
nb

er
gs

tr
aa

t 
5
  
|  

1
0
0
0
 B

R
U

SS
EL

#SPORTERS
BELEVEN

MEER


	Inhoud
	Sportief  gezin
	Sporten zonder drempels
	Marketing  en campagne
	Sportieve werkplek
	Sportieve School
	Bovenlokale samenwerking
	Externe  evenementen
	Algemene dienstverlening
	Sportieve vrije tijd
	Diversiteit en  gelijke kansen  in de sport
	Gezond en  ethish sportenbeleid
	Europees  Sportbeleid
	Innovatiebeleid
	Kennis en  databeleid
	Sport Vlaanderen

	volgende pagina 162: 
	laatste pagina 162: 
	startpagina 162: 
	terug naar inhoudstafel 162: 
	printen 162: 
	volgende pagina 170: 
	volgende pagina 197: 
	laatste pagina 197: 
	startpagina 197: 
	terug naar inhoudstafel 197: 
	printen 190: 
	volgende pagina 236: 
	volgende pagina 163: 
	laatste pagina 163: 
	startpagina 163: 
	terug naar inhoudstafel 163: 
	printen 163: 
	volgende pagina 171: 
	volgende pagina 242: 
	laatste pagina 202: 
	startpagina 202: 
	terug naar inhoudstafel 202: 
	printen 202: 
	volgende pagina 243: 
	volgende pagina 164: 
	laatste pagina 164: 
	startpagina 164: 
	terug naar inhoudstafel 164: 
	printen 164: 
	volgende pagina 172: 
	volgende pagina 244: 
	laatste pagina 203: 
	startpagina 203: 
	terug naar inhoudstafel 203: 
	printen 203: 
	volgende pagina 245: 
	volgende pagina 165: 
	laatste pagina 165: 
	startpagina 165: 
	terug naar inhoudstafel 165: 
	printen 165: 
	volgende pagina 173: 
	volgende pagina 246: 
	laatste pagina 204: 
	startpagina 204: 
	terug naar inhoudstafel 204: 
	printen 204: 
	volgende pagina 247: 
	volgende pagina 166: 
	laatste pagina 166: 
	startpagina 166: 
	terug naar inhoudstafel 166: 
	printen 166: 
	volgende pagina 174: 
	volgende pagina 248: 
	laatste pagina 205: 
	startpagina 205: 
	terug naar inhoudstafel 205: 
	printen 205: 
	volgende pagina 249: 
	volgende pagina 167: 
	laatste pagina 167: 
	startpagina 167: 
	terug naar inhoudstafel 167: 
	printen 167: 
	volgende pagina 175: 
	volgende pagina 250: 
	laatste pagina 206: 
	startpagina 206: 
	terug naar inhoudstafel 206: 
	printen 206: 
	volgende pagina 251: 
	volgende pagina 168: 
	laatste pagina 168: 
	startpagina 168: 
	terug naar inhoudstafel 168: 
	printen 168: 
	volgende pagina 176: 
	volgende pagina 252: 
	laatste pagina 207: 
	startpagina 207: 
	terug naar inhoudstafel 207: 
	printen 207: 
	volgende pagina 253: 
	volgende pagina 169: 
	laatste pagina 169: 
	startpagina 169: 
	terug naar inhoudstafel 169: 
	printen 169: 
	volgende pagina 177: 
	volgende pagina 254: 
	laatste pagina 208: 
	startpagina 208: 
	terug naar inhoudstafel 208: 
	printen 208: 
	volgende pagina 255: 
	volgende pagina 178: 
	laatste pagina 170: 
	startpagina 170: 
	terug naar inhoudstafel 170: 
	printen 170: 
	volgende pagina 179: 
	volgende pagina 256: 
	laatste pagina 209: 
	startpagina 209: 
	terug naar inhoudstafel 209: 
	printen 209: 
	volgende pagina 257: 
	volgende pagina 180: 
	laatste pagina 171: 
	startpagina 171: 
	terug naar inhoudstafel 171: 
	printen 171: 
	volgende pagina 181: 
	volgende pagina 258: 
	laatste pagina 210: 
	startpagina 210: 
	terug naar inhoudstafel 210: 
	printen 210: 
	volgende pagina 259: 
	volgende pagina 182: 
	laatste pagina 172: 
	startpagina 172: 
	terug naar inhoudstafel 172: 
	printen 172: 
	volgende pagina 183: 
	volgende pagina 260: 
	laatste pagina 211: 
	startpagina 211: 
	terug naar inhoudstafel 211: 
	printen 211: 
	volgende pagina 261: 
	volgende pagina 184: 
	laatste pagina 173: 
	startpagina 173: 
	terug naar inhoudstafel 173: 
	printen 173: 
	volgende pagina 185: 
	volgende pagina 262: 
	laatste pagina 212: 
	startpagina 212: 
	terug naar inhoudstafel 212: 
	printen 212: 
	volgende pagina 263: 
	volgende pagina 186: 
	laatste pagina 174: 
	startpagina 174: 
	terug naar inhoudstafel 174: 
	printen 174: 
	volgende pagina 187: 
	volgende pagina 264: 
	laatste pagina 213: 
	startpagina 213: 
	terug naar inhoudstafel 213: 
	printen 213: 
	volgende pagina 265: 
	volgende pagina 188: 
	laatste pagina 175: 
	startpagina 175: 
	terug naar inhoudstafel 175: 
	printen 175: 
	volgende pagina 189: 
	volgende pagina 266: 
	laatste pagina 214: 
	startpagina 214: 
	terug naar inhoudstafel 214: 
	printen 214: 
	volgende pagina 267: 
	volgende pagina 190: 
	laatste pagina 176: 
	startpagina 176: 
	terug naar inhoudstafel 176: 
	printen 176: 
	volgende pagina 191: 
	volgende pagina 268: 
	laatste pagina 215: 
	startpagina 215: 
	terug naar inhoudstafel 215: 
	printen 215: 
	volgende pagina 269: 
	volgende pagina 192: 
	laatste pagina 177: 
	startpagina 177: 
	terug naar inhoudstafel 177: 
	printen 177: 
	volgende pagina 193: 
	volgende pagina 270: 
	laatste pagina 216: 
	startpagina 216: 
	terug naar inhoudstafel 216: 
	printen 216: 
	volgende pagina 271: 
	volgende pagina 194: 
	laatste pagina 178: 
	startpagina 178: 
	terug naar inhoudstafel 178: 
	printen 178: 
	volgende pagina 195: 
	volgende pagina 272: 
	laatste pagina 217: 
	startpagina 217: 
	terug naar inhoudstafel 217: 
	printen 217: 
	volgende pagina 273: 
	volgende pagina 196: 
	laatste pagina 179: 
	startpagina 179: 
	terug naar inhoudstafel 179: 
	printen 179: 
	volgende pagina 198: 
	volgende pagina 274: 
	laatste pagina 218: 
	startpagina 218: 
	terug naar inhoudstafel 218: 
	printen 218: 
	volgende pagina 275: 
	volgende pagina 199: 
	laatste pagina 180: 
	startpagina 180: 
	terug naar inhoudstafel 180: 
	printen 180: 
	volgende pagina 200: 
	volgende pagina 276: 
	laatste pagina 219: 
	startpagina 219: 
	terug naar inhoudstafel 219: 
	printen 219: 
	volgende pagina 277: 
	volgende pagina 201: 
	laatste pagina 181: 
	startpagina 181: 
	terug naar inhoudstafel 181: 
	printen 181: 
	volgende pagina 202: 
	volgende pagina 278: 
	laatste pagina 220: 
	startpagina 220: 
	terug naar inhoudstafel 220: 
	printen 220: 
	volgende pagina 279: 
	volgende pagina 203: 
	laatste pagina 182: 
	startpagina 182: 
	terug naar inhoudstafel 182: 
	printen 182: 
	volgende pagina 204: 
	volgende pagina 280: 
	laatste pagina 221: 
	startpagina 221: 
	terug naar inhoudstafel 221: 
	printen 221: 
	volgende pagina 281: 
	volgende pagina 205: 
	laatste pagina 183: 
	startpagina 183: 
	terug naar inhoudstafel 183: 
	printen 183: 
	volgende pagina 206: 
	volgende pagina 282: 
	laatste pagina 222: 
	startpagina 222: 
	terug naar inhoudstafel 222: 
	printen 222: 
	volgende pagina 283: 
	volgende pagina 207: 
	laatste pagina 184: 
	startpagina 184: 
	terug naar inhoudstafel 184: 
	printen 184: 
	volgende pagina 208: 
	volgende pagina 284: 
	laatste pagina 223: 
	startpagina 223: 
	terug naar inhoudstafel 223: 
	printen 223: 
	volgende pagina 285: 
	volgende pagina 209: 
	laatste pagina 185: 
	startpagina 185: 
	terug naar inhoudstafel 185: 
	printen 185: 
	volgende pagina 210: 
	volgende pagina 286: 
	laatste pagina 224: 
	startpagina 224: 
	terug naar inhoudstafel 224: 
	printen 224: 
	volgende pagina 287: 
	volgende pagina 211: 
	laatste pagina 186: 
	startpagina 186: 
	terug naar inhoudstafel 186: 
	printen 186: 
	volgende pagina 212: 
	volgende pagina 288: 
	laatste pagina 225: 
	startpagina 225: 
	terug naar inhoudstafel 225: 
	printen 225: 
	volgende pagina 289: 
	volgende pagina 213: 
	laatste pagina 187: 
	startpagina 187: 
	terug naar inhoudstafel 187: 
	printen 187: 
	volgende pagina 214: 
	volgende pagina 290: 
	laatste pagina 226: 
	startpagina 226: 
	terug naar inhoudstafel 226: 
	printen 226: 
	volgende pagina 291: 
	volgende pagina 215: 
	laatste pagina 188: 
	startpagina 188: 
	terug naar inhoudstafel 188: 
	printen 188: 
	volgende pagina 216: 
	volgende pagina 292: 
	laatste pagina 227: 
	startpagina 227: 
	terug naar inhoudstafel 227: 
	printen 227: 
	volgende pagina 293: 
	volgende pagina 217: 
	laatste pagina 189: 
	startpagina 189: 
	terug naar inhoudstafel 189: 
	printen 189: 
	volgende pagina 218: 
	volgende pagina 294: 
	laatste pagina 228: 
	startpagina 228: 
	terug naar inhoudstafel 228: 
	printen 228: 
	volgende pagina 295: 
	volgende pagina 219: 
	laatste pagina 190: 
	startpagina 190: 
	terug naar inhoudstafel 190: 
	printen 191: 
	volgende pagina 220: 
	volgende pagina 296: 
	laatste pagina 229: 
	startpagina 229: 
	terug naar inhoudstafel 229: 
	printen 229: 
	volgende pagina 297: 
	volgende pagina 221: 
	laatste pagina 191: 
	startpagina 191: 
	terug naar inhoudstafel 191: 
	printen 192: 
	volgende pagina 222: 
	volgende pagina 298: 
	laatste pagina 230: 
	startpagina 230: 
	terug naar inhoudstafel 230: 
	printen 230: 
	volgende pagina 299: 
	volgende pagina 223: 
	laatste pagina 192: 
	startpagina 192: 
	terug naar inhoudstafel 192: 
	printen 193: 
	volgende pagina 224: 
	volgende pagina 300: 
	laatste pagina 231: 
	startpagina 231: 
	terug naar inhoudstafel 231: 
	printen 231: 
	volgende pagina 301: 
	volgende pagina 225: 
	laatste pagina 193: 
	startpagina 193: 
	terug naar inhoudstafel 193: 
	printen 194: 
	volgende pagina 226: 
	volgende pagina 302: 
	laatste pagina 232: 
	startpagina 232: 
	terug naar inhoudstafel 232: 
	printen 232: 
	volgende pagina 303: 
	volgende pagina 227: 
	laatste pagina 194: 
	startpagina 194: 
	terug naar inhoudstafel 194: 
	printen 195: 
	volgende pagina 228: 
	volgende pagina 304: 
	laatste pagina 233: 
	startpagina 233: 
	terug naar inhoudstafel 233: 
	printen 233: 
	volgende pagina 305: 
	volgende pagina 229: 
	laatste pagina 195: 
	startpagina 195: 
	terug naar inhoudstafel 195: 
	printen 196: 
	volgende pagina 230: 
	volgende pagina 306: 
	laatste pagina 234: 
	startpagina 234: 
	terug naar inhoudstafel 234: 
	printen 234: 
	volgende pagina 307: 
	volgende pagina 231: 
	laatste pagina 196: 
	startpagina 196: 
	terug naar inhoudstafel 196: 
	printen 197: 
	volgende pagina 232: 
	volgende pagina 308: 
	laatste pagina 235: 
	startpagina 235: 
	terug naar inhoudstafel 235: 
	printen 235: 
	volgende pagina 309: 
	volgende pagina 233: 
	laatste pagina 198: 
	startpagina 198: 
	terug naar inhoudstafel 198: 
	printen 198: 
	volgende pagina 234: 
	volgende pagina 310: 
	laatste pagina 236: 
	startpagina 236: 
	terug naar inhoudstafel 236: 
	printen 236: 
	volgende pagina 311: 
	volgende pagina 235: 
	laatste pagina 199: 
	startpagina 199: 
	terug naar inhoudstafel 199: 
	printen 199: 
	volgende pagina 237: 
	volgende pagina 312: 
	laatste pagina 237: 
	startpagina 237: 
	terug naar inhoudstafel 237: 
	printen 237: 
	volgende pagina 313: 
	volgende pagina 238: 
	laatste pagina 200: 
	startpagina 200: 
	terug naar inhoudstafel 200: 
	printen 200: 
	volgende pagina 239: 
	volgende pagina 314: 
	laatste pagina 238: 
	startpagina 238: 
	terug naar inhoudstafel 238: 
	printen 238: 
	volgende pagina 315: 
	volgende pagina 240: 
	laatste pagina 201: 
	startpagina 201: 
	terug naar inhoudstafel 201: 
	printen 201: 
	volgende pagina 241: 
	volgende pagina 316: 
	laatste pagina 239: 
	startpagina 239: 
	terug naar inhoudstafel 239: 
	printen 239: 
	volgende pagina 317: 


