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Managementsamenvatting 
 
‘Door samenspel scoren’ is een bundeling van beleidslijnen om te komen tot een coherent, gezond, 
duurzaam en resultaatgericht sportbeleid.  
 
Het bevorderen van het samenspel tussen de diverse actoren in het werkveld is de rode draad binnen mijn 
beleidsnota en dus ook binnen mijn beleidsbrief voor het jaar 2011.  
Op microniveau moeten we blijven streven naar efficiëntiewinsten door de samenwerking met de 
verschillende sportactoren op het werkterrein te bevorderen, iets waar we duidelijk vooruitgang in geboekt 
hebben in 2010. Op mesoniveau hebben we een aanzet gegeven tot overleg met verschillende 
beleidsdomeinen zoals daar zijn Welzijn & Gezondheid, Ruimtelijke Ordening, Onderwijs en Werk. Zo gaf 
ik actief input aan het sportbeleid vanuit een ruim perspectief. Het voorbije jaar is ook de één-loketfunctie 
voor Topsport onder Bloso van start gegaan en uitgebouwd. Op marcroniveau hebben we onder mijn 
impuls en met een sterk gewaardeerde invulling van het Europees voorzitterschap van België tijdens de 
tweede helft van 2010, de passende aandacht aan de dag gelegd voor het toenemend internationaal karakter 
van de sport en Vlaanderen hiermee het respect bezorgd dat het verdient.  
 
Mijn beleidsbrief is evenals mijn beleidsnota opgebouwd rond acht pijlers. Op basis hiervan moeten we 
komen tot een gezond, duurzaam en resultaatgericht sportbeleid. 
 
1. De sportparticipatie verhogen zodat meer mensen levenslang sporten 
 
Het belang van een Sport voor Allen-beleid kan niet genoeg benadrukt worden en kan pas gerealiseerd 
worden als alle sportactoren hier maximaal bij betrokken worden. Door samenwerking ontstaat een  breed 
draagvlak, waar ruimte is voor innovatie en waar optimaal kan ingespeeld worden op de hedendaagse 
behoeften en trends. Hiertoe werd via het Bloso het Overlegplatform Sport voor Allen opnieuw opgestart 
met het oog op het uittekenen van een nieuw Sport voor Allen-actieplan. 
Via kennisoverdracht en -uitwisseling tussen de verschillende Vlaamse Sport voor Allen-actoren zal in 
consensus een ‘Visienota Sport voor Allen’, met daarin de krachtlijnen, worden gefinaliseerd. Deze 
visietekst beoogt een optimale afstemming van het toekomstige Sport-voor-Allen beleid op de gewijzigde 
maatschappelijke behoeften aan actieve vrijetijdsbesteding. Deze visienota zal nadien vertaald worden in 
een ‘Sport voor Allen-actieplan’ waarbij de krachtlijnen van de visienota zullen omgezet worden in 
concrete acties. 
Intussen werden verschillende initiatieven met betrekking tot kansengroepen onder de loep genomen en 
beter op elkaar afgestemd. Voor de verschillende doelgroepen wordt gestart met de uitwerking van  een 
eigen beleidsplan. Er wordt actief ingezet op het creëren van dwarsverbindingen en synergie tussen de 
verschillende beleidsdomeinen.  Zo wordt de versnippering tegengegaan en worden de aanwezige 
competenties van de verschillende experts beter benut. 
 
2. De kwaliteit van het sportaanbod verhogen met alle actoren en op alle niveaus 
 
Het Sport voor Allen-decreet van 9 maart 2007 is vrij recent.  De uitvoering ervan komt  op kruissnelheid 
en  biedt voldoende instrumenten en impulsen om op lokaal niveau tot een degelijk uitgebouwd, 
gediversifieerd en kwalitatief sportbeleid te komen.  
Ook de sportfederaties hebben een decretaal omschreven opdracht bij  het voeren van een Sport voor Allen-
beleid (decreet van 13 juli 2001). Dankzij de recent aangepaste uitvoeringsbesluiten kan er beter ingespeeld 
worden op de behoeften van de sportfederaties en andere betrokken sportactoren.  
Tijdens mijn beleidsperiode streef ik naar een verdere professionalisering en optimalisering van de 
structuur en de werking van sportclubs. Om dit te realiseren werden in 2010 verschillende concrete acties 
ondernomen, telkens met een specifieke focus. In 2011 engageer ik me verder om de inspanningen van de 
verschillende actoren die zich richten op het ondersteunen van sportverenigingen verder op elkaar af te 
stemmen teneinde een maximaal rendement bij de sportclubs te genereren.  
De kwaliteit van de sportbeoefening op alle niveaus en bij alle doelgroepen, zowel op sporttechnisch als 
bestuurlijk vlak, wordt voor een groot gedeelte bepaald door de kwaliteit en de opleiding 
(kwalificatiegraad) van de sportbegeleiders. Er zijn door o.a. de Vlaamse Trainersschool (VTS) in 2010 
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diverse inspanningen geleverd om de kwalificatiegraad van de sportbegeleiders op het terrein verder te 
verhogen. 
De impulsen om in het kader van het decreet op de sportfederaties gekwalificeerde sportbegeleiders aan te 
stellen blijven zowel in de basisopdrachten als in de facultatieve opdrachten bestaan.  
 
3. Gezonde sportbeoefening en het vrijwaren van de integriteit van sport op alle niveaus 
 
Door alle Vlamingen meer te laten bewegen en sporten beoogt het Vlaamse sportbeleid een actievere, 
fittere en gezondere bevolking. Hiervoor promoot het dan ook een gezonde sportbeoefening en actievere 
lichaamsbeweging. Omdat deze gezondheidsdoelstelling slechts kan gerealiseerd worden via een 
gecoördineerde aanpak vanuit zowel sport als volksgezondheid zal ik samen met mijn collega van Welzijn 
& Gezondheid in het najaar een intentieverklaring ondertekenen over het afstemmen van beleid inzake 
gezondheid, beweging en sport.  
 
Een aparte behandeling van de antidopingregels ten aanzien van de algemene regels voor medisch en 
ethisch verantwoord sporten wordt noodzakelijk. Via een nauwgezette screening van de huidige 
regelgeving zal een apart Antidopingdecreet opgesteld worden, waarbij het primordiaal is om de vereisten 
van een effectieve internationale dopingbestrijding te verzoenen met de vereisten van de Belgische 
rechtsorde. 
 
Hoewel het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 2010 voor de erkende sportfederaties het 
startschot betekende om het ethisch verantwoord sporten (EVS) beter uit te werken, ontbreekt het de 
sportsector aan een EVS-visie op lange termijn. 
Het vergaren van kennis rond EVS en het inhoudelijk uitbouwen, uitwerken, wetenschappelijk 
onderbouwen en stofferen van een eigen EVS-visie zijn taken die de sportsector dringend dient op te 
nemen. Daarom moeten aanknopingspunten en samenwerkingsverbanden gezocht worden met bestaande 
initiatieven en organisaties. Het is hierbij belangrijk dat goede praktijken met elkaar gedeeld worden en dat 
er een platform ontstaat waaruit ideeën kunnen groeien. 
 
4. Vlaanderen bouwt aan een succesvol topsportbeleid door het creëren van een 
optimaal topsportklimaat en een duidelijk afgebakende organisatiestructuur 
 
Een cruciaal werkinstrument voor de lopende Olympiade is het Topsportactieplan Vlaanderen II dat volop 
in uitvoering is. Fundamenteel is het creëren van een duidelijk afgebakende organisatiestructuur die de 
samenwerking tussen de verschillende actoren bepaald. De één-loket-functie wordt door het Bloso 
waargenomen. Deze functie zal continu geoptimaliseerd worden en zal blijvend bijdragen tot 
efficiëntiewinsten in het Vlaamse topsportbeleid. 
Er werd gewerkt aan een betere afstemming van de missie en visie van Atletiek Vlaanderen en de 
wielerteams op het topsportbeleid van hun respectievelijke federatie. Daarnaast zal ik ervoor zorgen dat de 
visibiliteit van Vlaanderen in het internationale topsportlandschap wordt uitgebouwd. Alle atleten en 
trainers die bij de Vlaamse Regering onder contract liggen zullen via het uitdragen van het logo ‘Topsport 
Vlaanderen’ een contractuele return moeten bieden voor Vlaanderen. 
Ik wil topsporters de kans geven om hun volledige carrière in optimale omstandigheden te kunnen 
doorlopen, door blijvend in te zetten op onder andere talentdetectie, -identificatie en ontwikkeling, het 
uitbouwen van de pool van de jeugd- en toptrainers en nazorg via carriérebegeleiding. 
 
5. Het optimaliseren van omgevingsfactoren 
 
Binnen het ‘Overlegplatform Sport voor Allen’ is een werkgroep ‘professionalisering en tewerkstelling’ 
opgestart. Hier gaat men op zoek naar de noden uit het werkveld en tracht men een oplossing te vinden 
voor de specifieke tewerkstellingsvormen bij een sportclub. De bevindingen van de werkgroep zullen 
opgenomen worden in de visienota en eind 2011 onder de vorm van concrete beleidsaanbevelingen 
verwerkt worden in het Sport voor Allen Actieplan I. 
 
Een nieuwe VIA (Vlaams Intersectoreel Akkoord) zal worden onderhandeld in het najaar 2010. Dit 
akkoord zal ook voor sociaal-culturele sectoren zoals de sportsector de contouren uittekenen voor het 
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werkgelegenheidsbeleid in de komende jaren. In 2011 zal de concrete uitvoering van de afspraken uit het 
nieuwe akkoord voor de sportsector op punt moeten gezet worden. 
 
6. Het voeren van een planmatig sportinfrastructuurbeleid 
 
Elke inwoner van Vlaanderen moet in de onmiddellijke leefomgeving terecht kunnen in goed onderhouden, 
kwalitatieve en functionele sportaccommodaties. Daartoe werd de opgestarte inhaalbeweging in 
sportinfrastructuur vanuit het Vlaams Sportinfrastructuurplan in eerste instantie verder gezet. Toch zijn er 
binnen dit sportinfrastructuurfonds om diverse redenen ook heel wat afhakers, waardoor in de loop van 
2011 een heroriëntering van het beleid nodig zal zijn om de vooropgezette doelstellingen te realiseren.  
Ook de problematiek van infrastructuur voor de zogenaamde hinderlijke sporten krijgt mijn blijvende 
aandacht en moet dankzij overleg met de provincies tot resultaten kunnen leiden.  
Het plan voor de ondersteuning van de voetbalstadions werd deskundig aangepast en in overeenstemming 
gebracht met de objectieven van de WK-kandidatuurstelling voor 2018/2022. 
 
7. De Vlaamse overheid voert een efficiënt en effectief sportbeleid 
 
Ik hecht veel belang aan onderzoek voor en een degelijke evaluatie en outputmonitoring van het sportbeleid 
zodat beleidseffecten duidelijk zichtbaar en meetbaar worden en het gevoerde beleid waar nodig op een 
gefundeerde manier kan bijgestuurd worden. Ik wil blijven investeren in beleidsondersteunend onderzoek.  
Samen met de Vlaamse Regering wil ook ik verder inzetten op eenvoudige,  kwaliteitsvolle regelgeving.  
Om efficiënt te communiceren over het sportaanbod, het sportbeleid, de regelgeving, de dienstverlening, 
wetenschappelijk en ander sportgerelateerd onderzoek zal optimaal gebruik gemaakt worden van 
geactualiseerde websites en periodieke e-nieuwsbrieven. 
De Sportdatabank Vlaanderen wordt verder ontwikkeld en uitgebouwd zodat in 2011 de eerste resultaten 
voor het publiek zichtbaar moeten worden. 
 
8. De Vlaamse overheid wil via een onderbouwd en duurzaam sportbeleid doorwegen op 
internationale discussies en het internationale sportbeleid 
 
Vanaf 1 juli 2010 tot 31 december 2010 nam België het EU-voorzitterschap waar. Vlaanderen nam voor 
sport de coördinerende rol op zich in nauw en constructief overleg met de andere gemeenschappen. 
Belangrijke ogenblikken waren de informele meeting van de Directeurs van de Sport te Genval in 
september, de informele meeting van de EU ministers sport in oktober te Antwerpen en de Formele Raad 
Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport van 18 november te Brussel. 
De thema’s die aan bod kwamen waren het invullen van het kader voor het toekomstig EU-optreden inzake 
sport, ten gevolge van het verdrag van Lissabon en de maatschappelijke rol van sport met inbegrip van 
fairplay. Bij dit laatste thema lag de focus op sport en opleiding, de internationale strijd tegen de doping en 
de sociale inclusie. 
In het kader van het Belgisch EU-voorzitterschap sport gaf ik ook de opdracht tot het organiseren van twee 
Europese expertconferenties met name het ‘Europees Congres lokale sportparticipatie, sociale inclusie en 
armoedebestrijding’ te Leuven, georganiseerd door het ISB en de Europese Dag van de Trainer, 
georganiseerd te Gent door de Vlaamse Trainersschool. 
 
Vlaanderen heeft steeds een voortrekkersrol gespeeld op de internationale fora. Daarom hecht ik tijdens 
deze legislatuur een groot belang aan het onderhouden en verder uitbouwen van goede internationale 
contacten, zowel op multi- als bilateraal niveau. Door op het internationale niveau aanwezig te zijn en 
samen te werken met de internationale partners, houdt Vlaanderen voeling met wat er in de internationale 
sportwereld beweegt. Bij het verdiepen van bestaande of het opstarten van nieuwe 
samenwerkingsverbanden zal steeds gestreefd worden naar een maximale afstemming van de behoeften 
voor en de hiervoor aanwezige expertise in Vlaanderen.
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Strategische en operationele doelstellingen 
 
 
1. De sportparticipatie verhogen zodat meer mensen levenslang sporten 

 
1.1. Voeren van een integraal en coherent Sport voor Allen-beleid 

 
Het belang van een Sport voor Allen-beleid kan niet genoeg benadrukt worden en kan pas gerealiseerd 
worden als alle sportactoren hier maximaal bij betrokken worden. Door samenwerking ontstaat een  
breed draagvlak, waar ruimte is voor innovatie en waar optimaal kan ingespeeld worden op de 
hedendaagse behoeften en trends. Aan het Bloso heb ik in 2010 de opdracht gegeven om het 
‘Overlegplatform Sport voor Allen’ opnieuw op te starten met het oog op het uittekenen van een 
nieuw ‘Sport voor Allen-actieplan’. Het Overlegplatform Sport voor Allen is samengesteld uit alle 
relevante Sport voor Allen-actoren: de unisportfederaties, de recreatieve sportfederaties en de 
organisaties voor sportieve vrijetijdsbesteding, de Vlaamse Sportfederatie (VSF), de Vereniging van 
Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid 
(ISB), de Vereniging van de Vlaamse Provincies (VVP), de Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS), de 
Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), de Vlaamse Trainersschool (VTS), het Vlaams Bureau 
voor Sportbegeleiding vzw (Vlabus), het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media, het Bloso en 
het Kabinet Sport. 

 
1.1.1. Realisaties 2010 

 
Het ‘Overlegplatform Sport voor Allen’ kwam in 2010 verscheidene malen samen. Op deze plenaire 
vergaderingen werd een aanzet gegeven voor het opstellen van een ‘Visienota Sport voor Allen’.  
Er werden acht verschillende werkgroepen opgestart in functie van acht hoofdthema’s die door het 
Overlegplatform werden vastgelegd.  

 
1.1.2. Prognose 2011 
 
Via kennisoverdracht en -uitwisseling tussen de verschillende Vlaamse Sport voor Allen-actoren zal in 
consensus een ‘Visienota Sport voor Allen’, met daarin de krachtlijnen, worden gefinaliseerd. 
Inhoudelijk zal deze visienota worden opgebouwd rond de thema’s ‘Professionalisering en 
tewerkstelling in de sport’, ‘Sportkaderopleidingen’, ‘Sportinfrastructuur’, ‘Sport en Ruimtelijke 
Ordening’, ‘BTW-regelgeving relevant voor de sportsector’, ‘Laagdrempelig beweeg- en 
sportaanbod’, ‘Transversale samenwerking’ en ‘Sportpromotie en evenementenbeleid’.  Deze 
visietekst beoogt een optimale afstemming van het toekomstige Sport-voor-Allen-beleid op de 
gewijzigde maatschappelijke behoeften over actieve vrijetijdsbesteding. Deze visienota zal nadien 
vertaald worden in een ‘Sport voor Allen-actieplan’ waarbij de krachtlijnen van de visienota zullen 
omgezet worden in concrete acties. 
 
Een permanente stuurgroep ‘Sportpromotie’ zal worden opgericht met als opdracht het op elkaar 
afstemmen van het door de minister goedgekeurd sportpromotieprogramma op Vlaams niveau en de 
sportpromotionele activiteiten van de andere Sport voor Allen-actoren. 
 
 
1.2. Stimuleren, implementeren en evalueren van innovatieve sportconcepten 
 
In mijn beleidsnota sport ‘Door samenspel scoren – naar een gezond, duurzaam en resultaatgericht 
sportbeleid’ gaf ik aan tijdens deze beleidsperiode alert te zijn voor het identificeren van nieuwe 
tendensen die zich voordoen in deze (sport)maatschappij. Ik maakte eveneens mijn voornemen 
kenbaar hier efficiënt op in te spelen.  
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De sportparticipatie kan verhoogd worden door het stimuleren van een flexibel sportaanbod met 
nieuwe sportvormen. Er wordt hierbij in eerste instantie gedacht aan gezondheidsgerelateerde, vaak op 
recreatie gerichte bewegingsactiviteiten in de onmiddellijke leefomgeving. 
 
1.2.1. Realisaties 2010 

 
Voor sport werden de vijf specifieke proeftuinen ‘Verenigingsondersteuning’, ‘Open Stadion’, 
‘Opleiding en Vorming van Buurtsportbegeleiders’, ‘Sport in grootsteden’ en ‘Brede School’ 
voortgezet. Deze vijf proeftuinen zijn initiatieven die op een projectmatige manier inspelen op nieuwe 
ontwikkelingen en noden in de sportsector. Een methodisch en inhoudelijk vernieuwde experimentele 
aanpak staat centraal. Deze proeftuinen geven uitvoering aan ‘het decreet houdende flankerende en 
stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport’ dat door 
de Vlaamse Regering bekrachtigd werd op 18 januari 2008. 
 
In 2010 heb ik geopteerd om de bestaande meerjarige proefprojecten voort te zetten en waar nodig, op 
basis van de gedetecteerde leer- en pijnpunten, bij te sturen. De lopende projecten worden in het najaar 
van 2010 aan een grondige tussentijdse evaluatie onderworpen. Naast de voortzetting van de 
proeftuinen die kaderen binnen het participatiedecreet, werden ook nieuwe, experimentele projecten 
opgestart.  
 
1.2.1.1. Experimentele projecten Proeftuinen binnen het participatiedecreet 
 
Hieronder volgt een overzicht van de realisaties van de vijf specifieke proeftuinen sport. 
 
Het project ‘Verenigingsondersteuning’ 
Het vrijwilligerswerk is de drijvende kracht achter het verenigingsleven in Vlaanderen in het algemeen 
en achter sportclubs in het bijzonder. Dit vrijwilligerswerk komt echter steeds meer onder druk te 
staan. Naast een dalend aantal vrijwilligers is ook de regelgeving steeds complexer geworden. De 
behoefte aan ondersteuning van het vrijwillige bestuurskader in sportverenigingen op administratief en 
beheersmatig vlak is toegenomen.  
Via de proeftuin ‘Verenigingsondersteuning’, dat intussen de naam ‘Dynamo Project’ draagt, wordt 
vanuit het Vlaamse sportbeleid een oplossing geboden. Het ‘Dynamo Project’ heeft immers als doel 
een duurzame ondersteuning van het vrijwillige bestuurskader in sportclubs te verzorgen, zodat hun 
expertise, zelfredzaamheid en probleemoplossend vermogen verhoogt. Hierdoor kunnen de 
vrijwilligers binnen de sportclubs zich beter focussen op de vele maatschappelijke uitdagingen waar 
sportclubs voor staan. Het aanbieden van managementondersteuning voor sportclubs draagt bij tot de 
lange termijndoelstelling die een verdere en continue professionalisering van de sportsector beoogt, 
zoals opgenomen in de beleidsnota sport. Daarnaast is het een middel om de functie van bestuurder in 
sportclubs aantrekkelijker te maken.    
Voor de uitvoering van deze proeftuin werd een overeenkomst voor vijf jaar afgesloten met de 
‘Vlaamse Sportfederatie vzw’, de overkoepelende organisatie van sportfederaties in Vlaanderen.  
 
In het tweede werkingsjaar werd verder gebouwd op de vier hoofdactiviteiten zoals bepaald in de 
overeenkomst. In eerste instantie werd er verder ingezet op het luik ‘algemene 
documentatieondersteuning’ door het ontwikkelen van infobrochures, modeldocumenten, tools. Een 
uitgebreide website (www.dynamoproject.be) met praktische informatie betreffende de thema’s ‘vzw 
wetgeving en boekhouding’, ‘fiscaliteit, fusies en splitsingen’, ‘verzekeringsproblematiek’, ‘goed 
bestuur en vrijwilligerswetgeving en –beleid’ werd operationeel. Er werd een tool voor het voeren van 
een enkelvoudige boekhouding ontwikkeld en ter beschikking gesteld van de sportclubs.  
De helpdesk werd geoptimaliseerd en geautomatiseerd. Sportclubbestuurders vinden nu makkelijker 
de weg naar het ‘Dynamo Project’.  
Meer dan 150 sportclubs konden beroep doen op persoonlijke en individuele maatbegeleiding waarbij 
het accent lag op de thema’s ‘vzw structuur’ en ‘BTW-regelgeving’.  
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Op regelmatige tijdstippen wordt actieve diepteondersteuning gegeven in door middel van vormingen 
en bijscholingen. In  2010 werden in totaal meer dan 30 infosessies gegeven rond de werking van het 
‘Dynamo Project’ en meer dan 60 bijscholingen georganiseerd.  
De ‘Dag van de Sportclubbestuurder’ is een nieuw concept van vorming en werd in elke Vlaamse 
provincie georganiseerd. De belangstelling voor deze bijscholingsdagen groeit sterk en kan rekenen op 
een zeer positieve evaluatie van de deelnemers.  
 
Door de grote diversiteit aan sportclubs binnen het Vlaamse sportlandschap is het echter niet evident 
om een gerichte ondersteuning aan te reiken. Er is nood aan een identificerend kader voor de 
verschillende sportactoren (de overheid, sportfederaties, sportdiensten, het ‘Dynamo Project’), zodat 
deze hun beleid en dienstverlening efficiënter kunnen afstemmen op de diversiteit aan behoeften van 
de verschillende soorten sportclubs.  
Daarom gaf ik het ‘Dynamo Project’ de opdracht om een onderzoek te voeren naar typologieën van 
sportclubs. Op basis van dit onderzoek werden vijf types sportclubs geïdentificeerd. Dit model is 
uitgewerkt tot een algemene tool die ervoor zorgt dat de verschillende sportinstanties hun 
dienstverlening maximaal kunnen afstemmen op de diverse noden en behoeften van clubs.  
Voor de uitvoering van het tweede werkingsjaar van deze proeftuin werd een bedrag van 775.000 euro 
voorzien.  
 
Het project ‘Open Stadion’ 
Profvoetbalclubs hebben een enorme aantrekkingskracht en impact op onze samenleving. Ze brengen 
veel mensen in beweging en vervoering.  Via het project ‘Open Stadion’ wil ik het sociaal-
maatschappelijk engagement van voetbalclubs stimuleren, versterken en verankeren. 
In totaal werkten in 2010  veertien  Vlaamse en Brusselse voetbalclubs uit eerste en tweede klasse een 
project uit met het accent op participatiebevorderende initiatieven voor kansengroepen in 
samenwerking met lokale partners.  De tewerkstelling van een ‘Open Stadion’-verantwoordelijke of 
community manager binnen de voetbalclub zorgt voor de ontwikkeling en opvolging van de concrete 
initiatieven. Voor deze projecten werd 260.000 euro voorzien.  
Voor de afstemming, ervaringsuitwisseling, het verspreiden van goede praktijken, alsook voor de 
groeibegeleiding van voetbalclubs in de realisatie van de engagementen kende ik aan de vzw Open 
Stadion een subsidie van 40.000 euro toe.  Deze organisatie reikt een forum aan waarop de 
opgebouwde ervaringen kunnen worden besproken en de projecten kunnen worden verfijnd of 
bijgestuurd. Via regelmatige netwerkvergaderingen werd sterk geïnvesteerd in kennisontwikkeling en 
–uitwisseling. 
 
In dit tweede werkingsjaar ging bijzondere aandacht naar het uitwerken van een doelstellingenkader 
als referentiekader voor de diverse projecten. De voornaamste betrachting is om de veelheid van 
initiatieven te stroomlijnen zodat het beoogde maatschappelijk effect beter zichtbaar wordt. 
 
Het project ‘Opleiding en Vorming van Buurtsportbegeleiders’ 
Met dit initiatief wordt de versterking en de creatie van nieuwe lokale buurtsportinitiatieven in de  
directe woon- en leefomgeving in centrumsteden gestimuleerd. Laaggeschoolden die moeilijk een 
plaats vinden op de arbeidsmarkt worden opgeleid tot animator of begeleider binnen de 
buurtsportprogramma’s. Door deze nieuwe ploeg van buurtsportmedewerkers in te bedden in een 
bestaand en ervaren buurtsportteam en door ze te laten begeleiden door een coach-coördinator, 
ontstaat een competentieontwikkelend werkkader.  Het bijkomende buurtsportaanbod wordt ingebed 
in het ruimer aanbod van wijk- of buurtgebonden laagdrempelige Sport voor Allen-initiatieven.  
 
De projecten in de acht centrumsteden (Antwerpen, Gent, Mechelen, Aalst, Roeselare, Kortrijk, 
Brugge en Hasselt) kwamen in 2010 op kruissnelheid volgens het opgegeven groeipad. De projecten 
hebben elk hun specifieke werkmethode die vooral gebaseerd is op de lokale context. Via 
praktijkgerichte ervaring op de werkvloer, sportieve vorming en beroepsgerichte opleiding werden de 
buurtsportmedewerkers gevormd. Ze vervullen een begeleidende rol in de door henzelf opgezette 
sportactiviteiten. De beroepsgerichte vorming bestaat  hoofdzakelijk uit het volgen van de cursus 
‘Bewegingsanimator’, aangeboden door de Vlaamse Trainersschool (VTS). Verder kon de 
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buurtsportmedewerker een opleiding op maat volgen. Dit kan gaan van de opleiding ‘Jeugd- en 
Gehandicaptenzorg, over de cursus ‘Hoger Redder’ tot de opleiding ‘Maatschappelijk Werk’. 
 
Via de klankbordgroep ‘Buurtsport’ onder leiding van het ‘Vlaams Instituut voor Sportbeheer en 
Recreatiebeleid’ (ISB) werden de opgebouwde ervaringen in de verschillende centrumsteden 
besproken en de projecten verder verfijnd of bijgestuurd. 
 
Het project is een gezamenlijk initiatief van ‘Sport en Sociale Economie’. Het project situeert zich 
zowel binnen het participatiedecreet als binnen het decreet lokale diensteneconomie en wordt via een  
klaverbladfinanciering ondersteund. Dit betekent dat zowel vanuit ‘Sport’ en  ‘Sociale Economie’, als 
vanuit de lokale overheden middelen worden voorzien.  
Voor de uitvoering van het tweede werkingsjaar van deze proeftuin werd vanuit sport in totaal een 
bedrag van 497.000 euro voorzien. 
 
Het project ‘Sport in Grootsteden’  
Ook in 2010 werden de projecten ‘Kort op de Bal’ in Brussel en ‘Vecht en Dans’ in Antwerpen voort 
gezet.  
Het project ‘Kort op de Bal’ is een verenigingsondersteuningsproject voor zeven lokale Brusselse 
voetbalclubs dat getrokken wordt door de vzw Jeugd en Stad (JES). Het project omvat een algemeen 
overkoepelend deel en een clubgebonden deel. De ondersteuning door één projectverantwoordelijke en 
twee verenigingsondersteuners gebeurt op drie niveaus. Niveau één biedt ondersteuning op sociaal en 
educatief vlak: het voetbal als draagvlak voor de persoonlijke ontwikkeling van jongeren, met speciale 
aandacht voor de Nederlandse taal. Op niveau twee ligt de focus op het sporttechnische: vorming en 
coaching van trainers en sportcoördinatoren om het Brusselse voetbal kwalitatief te verbeteren vanaf 
de basis. En tenslotte pakt  men op niveau drie het organisatorische aspect aan: het clubmanagement 
adviseren en ondersteunen op het gebied van communicatie, administratie, organisatiestructuur en de 
uitbouw van sociaal weefsel in de buurt. 
   
Het project ‘Vecht en Dans’ in Antwerpen omvat twee deelluiken: een vechtsportproject en een 
dansproject. Via het project wordt geprobeerd om jongeren uit kansengroepen te stimuleren om op 
autonome basis structuren naar organisatie en begeleiding uit te zetten voor vecht- en dansactiviteiten.  
In het afgelopen werkingsjaar focuste het project op de volgende doelstellingen: 
competentieversterking van trainers en jongeren, versterking op het niveau van het functioneren van 
de club en expertisedeling. 
 
Voor het vechtsportluik van het project werd op maat van de verschillende vechtsportclubs gewerkt, 
rekening houdend met hun heterogene organisatiestructuur en uitbouw.  Jongeren werden actief 
betrokken bij de organisatie van activiteiten voor hun eigen club. Door middel van vorming en 
opleiding op maat werd de competentie van de trainers verhoogd.  
 
Bij het dansproject ligt de focus op het bereiken van meisjes (Roma-meisjes, Afrikaanse meisjes,  
autochtone meisjes uit het BSO) die via het klassieke sportaanbod minder gemakkelijk bereikt worden. 
De verschillende initiatieven werden opgericht onder de vorm van danscollectieven in samenwerking 
met partners zoals scholen en culturele centra. Om de scholen mede-eigenaar van deze projecten te 
maken, werd gestart met diverse gestructureerde overlegmomenten.  
 
Het aantal bereikte jongeren uit kansengroepen die zich duurzaam engageren om de clubs uit te 
bouwen is een cruciale indicator voor het succes van dit project.  
 
Voor de uitvoering van de projecten ‘Kort op de bal’ en ‘Vecht en dans’ werd telkens 150.000 euro 
voorzien. 
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Het project ‘Brede School’ 
Dit project beoogt een verhoogde sportparticipatie van alle kinderen en jongeren aan sport- en 
spelactiviteiten op school, in interscolair verband, in het sportieve verenigingsleven en in de lokale 
sportclubs. Het project  streeft met andere woorden naar een betere doorstroming tot life-time sport. 
Hiertoe worden gemotiveerde leerkrachten L.O. (Follo’s) ingeschakeld die, via een systeem van 
‘verlof wegens opdracht in het belang van het onderwijs’, halftijds vrij worden gesteld van hun 
lesopdracht in de school. Deze Follo’s vervullen de coördinerende rol tussen de lichamelijke 
opvoeding, de schoolsport en de sportsector en dit in samenwerking met de gemeentelijke 
beleidsverantwoordelijken.  
Dit project  heeft een drieledige opdracht: 

• in functie van het maatschappelijk belang van de (school)sport en de ‘Brede School’ bruggen 
bouwen tussen de lokale scholen en het lokale sportieve verenigingsleven, meer specifiek 
tussen de schoolsport en de clubsport;  

• het uitbouwen en ondersteunen van de school- en studentensport in de scholen zelf; 
• de link leggen met het vakgebied lichamelijke opvoeding  in het basisonderwijs en secundair 

onderwijs. 
 
De lokale activiteiten worden ontplooid op basis van een lokaal overleg, een structureel 
samenwerkingsverband tussen de gemeentelijke sportdienst, de scholen en de lokale sportclubs. Dit 
lokaal overleg mondt uit in een lokaal actieplan (jaarprogramma) dat een brede waaier van diverse 
sport en spelactiviteiten omvat. De activiteiten worden op een pedagogisch verantwoorde wijze 
aangeboden op maat van de kinderen, jongeren of studenten, rekening houdend met de 
ontwikkelingsfasen en aansluitend op de eindtermen van het basisonderwijs en het secundair 
onderwijs. 
 
De Follo-medewerker bouwt lokaal een netwerk uit tussen de scholen onderling en tussen de scholen 
en de lokale sportclubs, andere sportaanbieders en sportinstanties zoals de gemeentelijke sportdiensten 
en de gemeentelijke sportraden. Zo moet elke school of elke club dit niet afzonderlijk doen en wint dit 
netwerk aan efficiëntie door zijn coördinatiewerk. 
De Follo is een bruggenbouwer tussen de scholen onderling. Hij/Zij speelt initiatieven door, kan voor 
meerdere scholen contacten leggen met bepaalde clubs of sportaanbieders, kan de scholen 
vertegenwoordigen in de gemeentelijke overlegorganen. Hij/Zij kan zich dienstig maken voor de 
scholen door hulp en deskundigheid te bieden bij de uitbouw van hun sportieve ‘Brede School’-
concept. Bijkomend zijn deze medewerkers pedagogisch geschoold en  hebben ze kennis en ervaring 
met de doelgroep.   
Tijdens het schooljaar 2009-2010 werden 17 Follo’s vanuit de proeftuin ‘Brede School’ ingeschakeld, 
verspreid over heel Vlaanderen. 
 
Binnen dit project werden de  innoverende en succesvolle sportproducten ‘Sport Na School’ (SNS) en  
‘Sportsnack’ verder uitgewerkt. 
 
Voor de proeftuin ‘Brede school’ werd in 2010 een budget van 729.000 euro voorzien waarvan 
629.000 euro besteed werd  aan lonen en werkingskosten van de Follo’s. 100.000 euro werd besteed 
aan de organisatie van een specifieke actiedag op ‘De Gordel voor Scholen’ gericht op jongeren met 
een beperking. 
 
Evaluatie proeftuinen 
Om de proeftuinen sport zo optimaal mogelijk te laten renderen, wordt in het najaar van 2010 een 
grondige tussentijdse evaluatie uitgevoerd door onderzoekers van de faculteit ‘Economie en 
Bedrijfskunde’ en de faculteit ‘Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen’ van de UGent. Deze 
tussentijdse evaluatie gaat ondermeer na in welke mate de concrete doelstellingen al werden 
gerealiseerd. En in welke mate de verschillende projecten binnen de proeftuinen efficiënt, effectief, 
duurzaam en professioneel zijn. Waar mogelijk wordt ook gepeild naar de meerwaarde voor de 
sportsector en naar de effecten op lange termijn. Ik kijk met belangstelling uit naar het eindrapport van 
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dit onderzoek zodat de verschillende proeftuinen aan de slag kunnen gaan met de 
onderzoeksresultaten. 
 
Met deze beleidsactie werd eveneens uitvoering gegeven aan het Besluit van de Vlaamse Regering van 
18 juli 2008 betreffende de uitvoering van het decreet van 18 januari 2008 houdende flankerende en 
stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport 
(participatiedecreet). Dit decreet  bepaalt dat bij projecten met een projecttermijn van minstens vier 
jaar na twee jaar een grondige tussentijdse evaluatie gemaakt moet worden, waarbij nagegaan wordt in 
welke mate het project de overeengekomen concrete doelstellingen realiseert. Voor deze evaluatie 
werd 50.000 euro voorzien.  

 
1.2.1.2. Experimentele projecten 
 
In het verleden ontstonden verschillende kanalen voor subsidiëring van evenementen en projecten 
naast elkaar, zonder een duidelijke onderlinge coördinatie. Dit creëerde overlap tussen de 
verschillende pistes. Tijdens het voorbije jaar werkte ik een kader uit, opgebouwd uit zes pijlers. Dit 
moet een zo groot mogelijk veld omvatten om tot een optimale stimulering van de sportparticipatie te 
komen bij diverse doelgroepen. Pijler 1 is in 2010 reeds uitgewerkt en richt zich op evenementen ter 
promotie van minder mediagevoelige sporten, die niet in aanmerking komen voor subsidies uit 
‘Topsport Vlaanderen’. De andere vijf pijlers zijn projectgericht en zullen gedurende de komende 
jaren volledig worden uitgewerkt. Deze pijlers zijn respectievelijk opgebouwd rond mensen met een 
gezondheidsbeperking, sport als middel voor competentieontwikkeling, sociale toegankelijkheid, 
laagdrempelige initiatieven en ethisch verantwoord sporten. Bij elke pijler ligt de klemtoon op 
innovatie, duurzaamheid en resultaatgerichtheid. 
 
Experimenteel project voor de allerjongsten 
Het is belangrijk dat de allerjongsten met een zo breed mogelijk bewegingspakket in aanraking 
komen. Uit recent onderzoek blijkt dat in Vlaanderen één op de vijf kinderen tussen 4 en 14 jaar te dik 
is. Het aantal kinderen dat te weinig beweegt en te kampen heeft met bewegingsachterstand stijgt. 
Anderzijds stel ik vast dat sportclubs nieuwe leden op steeds jongere leeftijd aanwerven. Hierbij 
waarschuwen zowel sportartsen als bewegingsacademici voor te vroege sportspecialisatie omdat het 
samenhangt met een te eenzijdige lichaamsontwikkeling.  
 
Om het belang van een breed motorische ontwikkeling te benadrukken, wordt het proefproject 
‘multisporten bij de allerjongsten’ opgestart. Spelenderwijs bewegen met als doel het kind motorisch 
zo ruim mogelijk te ontwikkelen staat hierbij centraal. Het is hierbij de bedoeling om goede praktijken 
te verzamelen en te ondersteunen. Dit project is complementair aan het eerder vermelde kader. 
 
1.2.1.3. Netwerk van bewegwijzerde parcours  
 
In het kader van anders georganiseerde en niet-georganiseerde sport- en bewegingsvormen wordt het 
netwerk van eenvormig bewegwijzerde mountainbikeparcours in gans Vlaanderen verder uitgebouwd. 
Bovendien wordt een vernieuwd concept van de Fit-O-Meter verder gepromoot bij de gemeentelijke 
sportdiensten. 

 
1.2.2. Prognose 2011 

 
1.2.2.1. Experimentele projecten Proeftuinen binnen het participatiedecreet 
 
In 2011 zullen de jaaractieplannen van de vijf lopende proeftuinen verfijnd en bijgestuurd worden op 
basis van de eigen bevindingen en de resultaten uit de tussentijdse evaluatie opdat de proeftuinen zo 
maximaal de vooropgestelde doelstellingen kunnen realiseren.  
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Het project ‘Verenigingsondersteuning’ 
Na bijna twee volle werkingsjaren is de werking, aanpak en structuur binnen het ‘Dynamo Project’ 
grotendeels op punt gezet. Op basis van de resultaten van het onderzoek rond de typologieën van de 
sportclub zal het accent tijdens het derde werkingsjaar liggen op de optimalisering van de bestaande 
dienstverlening, door het ontwikkelen van ondersteuningstools op maat van de sportclubs en het 
aanbieden van vormingen binnen de voor sportclubs prioritaire thema’s.  
 
Het project ‘Open Stadion’ 
 De voetbalclubs die op basis van de oproep in 2010 worden geselecteerd, werken in 2011 hun project 
uit met bijzondere aandacht voor de  monitoring  van de kansengroepen die effectief bereikt worden. 
Voor de afstemming, de ervaringsuitwisseling, de verspreiding van goede praktijken en de 
groeibegeleiding van voetbalclubs in de realisatie van de geformuleerde engagementen wens ik verder 
een beroep te doen op de kennis en expertise van de vzw Open Stadion.  
 
Het project ‘Opleiding en Vorming van Buurtsportbegeleiders’ 
De projectplannen van de acht centrumsteden die eind 2008 werden ingediend zullen ook in 2011 
verder geïmplementeerd worden. Centrale doelstelling in 2011 blijft het creëren van nieuw of 
bijkomend buurtsportaanbod, waarbij mensen  uit kansengroepen aangespoord worden tot regelmatige 
en duurzame sportbeoefening. Buurtsportmedewerkers zullen zelfstandiger buurtsportactiviteiten 
voorbereiden en begeleiden en hun sporttechnische en beroepsgerichte opleiding verder afwerken. 
Sommige centrumsteden zullen in 2011 nog bijkomende buurtsportanimatoren aanwerven volgens het 
opgegeven groeipad zodat ook hun werking op kruissnelheid kan komen.  
 
Het project ‘Sport in Grootsteden’  
Bij het project ‘Kort op de Bal’ wil ik in 2011 een groter draagvlak creëren voor de implementatie van 
competentie- en organisatieversterkende initiatieven. Uit het evaluatieonderzoek vanuit het ‘Steunpunt 
Sport’ is gebleken dat clubs die hierop focusten duidelijkere resultaten boekten. De rol van het 
projectteam van ‘Kort op de Bal’ zal meer moeten verschuiven van ‘uitvoerder’ naar ‘begeleider’ en 
die van de clubs van ‘deelnemer’ naar ‘deelhebber’. Ook tussen de  zeven voetbalclubs onderling zal 
overleg en samenwerking gestimuleerd worden.  
 
Bij  het project ‘Vecht en Dans’ in Antwerpen staan de doelstellingen competentieversterking, mede-
eigenaarschap, coaching en overdracht centraal.  Dit zal op individueel clubniveau en via een 
overkoepelend programma voor de verschillende vechtsportclubs gebeuren. Voor het luik danssport 
zal ik verder inzetten op zowel de ondersteuning van bestaande dansprojecten (via 
verenigingsondersteuning, procesbegeleiding en  competentieontwikkeling) als op de oprichting van 
drie nieuwe dansprojecten in verschillende stadsdelen.  
 
Het project Brede School 
Rekening houdend met de tussentijdse evaluatie van deze proeftuin in 2010, zullen de inspanningen 
om een verhoogde sportparticipatie te bekomen van alle kinderen en jongeren bij sport- en 
spelactiviteiten op school, in interscolair verband, in het sportieve verenigingsleven en in de lokale 
sportclubs, onverminderd worden voortgezet. Hiertoe zullen in het schooljaar 2010 – 2011 20 Follo’s 
worden ingezet. Naast een verdere implementatie van de succesformules ‘Sport Na School’ (SNS) en 
Sportsnack, zullen ook nieuwe initiatieven verder uitgewerkt en voorgesteld worden aan de scholen. 
Een eerste voorbeeld hiervan is het project ‘Speelmaatjes’ dat gericht is op speelplaatsanimatie en een 
verhoogde activiteitsgraad tijdens de speeltijden. Daarbij wordt gefocust op leerling-participatie 
(oudere leerlingen begeleiden jongere) en een verhoogd welbevinden van de leerlingen.  
 
Voor de proeftuinen ‘Verenigingsondersteuning’, ‘Open Stadion’ en ‘Sport in Centrumsteden’ wordt 
op basisallocatie HBO HF 015 3300 een totaalbudget voorzien van 930.000 euro aan subsidies. 
Voor de proeftuinen ‘Verenigingsondersteuning’ en ‘Buurtsportbegeleiders’ en de proeftuin Sport in 
Centrumsteden wordt op basisallocatie HBO HF 016 3300 een budget voorzien van 1.167.000 euro 
voor aanvullende tewerkstelling binnen deze proeftuinen. 
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De verdeling van dit bedrag per proeftuin wordt in een later stadium bepaald. Er zal hierbij rekening 
gehouden worden met de tussentijdse evaluatie van de proeftuinen sport die in 2010 wordt afgerond 
Voor de proeftuin ‘Brede School’ is in 2011 op HBO HF 029 4140 een budget van  729.000 euro 
voorzien. 
 
 
 
1.2.2.2. Experimentele projecten  

 
Voor 2011 zal ik, gekoppeld aan nieuwe criteria, een oproep lanceren voor evenementen die passen 
binnen pijler 1 van het ontwikkelde kader. Het komende jaar moeten ook pijler 2, rond sport voor 
mensen met een gezondheidsbeperking, en pijler zes, rond ethisch verantwoord sporten, volledig 
uitgewerkt zijn.    
 
Project multisporten voor de allerjongsten 
De verzamelde goede praktijken, die als focus de brede motorische ontwikkeling van jongeren tot doel 
hebben, moeten leiden tot een staalkaart van initiatieven in Vlaanderen. Op basis hiervan kan gekeken 
worden of er nog hiaten in het aanbod en/of de geografische spreiding van dat aanbod zijn. Om deze 
hiaten in te vullen zullen dan nog bijkomende projecten ondersteund en/of opgezet worden.  
 
Een tweede doelstelling is het opzetten van een campagne om het publiek meer bewust te maken van 
het belang van een breed motorische ontwikkeling voor jonge kinderen. Deze moet gekoppeld worden 
aan de communicatie over het bestaande en het te ontwikkelen aanbod hieromtrent. 
 
Tot slot moet er naast het aanbod van activiteiten ook gekeken worden naar het aanbod van aangepaste 
beweegruimte voor de allerjongsten. Naast het georganiseerde aanbod moeten ouders van jonge 
kinderen ook terecht kunnen op bepaalde plaatsen binnen en buiten, waar ze hun kinderen 
spelenderwijs kunnen begeleiden naar een betere motorische ontwikkeling.  

 
Projecten voor mensen met een gezondheidsbeperking 
Om een duurzame en actieve participatie van mensen met een gezondheidsbeperking aan sport te 
bevorderen zal via een projectoproep jaarlijks een aantal initiatieven ondersteund worden die erin 
slagen deze groepen van mensen via een vernieuwend concept aan te sporen tot sportieve activiteiten 
en het plezier van sporten te laten ervaren.  
 
Sociale en experimentele projecten binnen het sportbeleid worden gefinancierd op basisallocatie HBO 
HF 017 3300. Op deze basisallocatie is een totaalbudget van 1.789.000 euro voorzien. Afhankelijk van 
de evaluatie van de eerste fase zal bepaald worden welke budgettering aan dit project gekoppeld zal 
worden 
 
1.2.2.3. Netwerk van bewegwijzerde parcours 
 
Naast het verder promoten van zowel de mountainbikeparcours als de Fit-O-Meter zal in 2011 ook 
gestart worden met de ontwikkeling en de promotie van éénvormig bewegwijzerde loop-, trim- en 
joggingpaden, in samenwerking met de lokale overheden.  
De uitbouw van een kwalitatief loopnetwerk kan gekoppeld worden aan de inplanting van een Fit-O-
meterparcours.  
   
 
1.3. Kinderen en jongeren stimuleren tot bewegen en sporten  
 
Het sensibiliseren van kinderen en jongeren tot het ontwikkelen van een gezonde levensstijl is een 
prioritair aandachtspunt. Om de bewegingsarmoede van kinderen tegen te gaan, wil ik inzetten op een 
breed sportbeleid, waarbij kinderen en jongeren zowel op school  als buitenschools aangespoord 
worden tot een gezonde levensstijl. Hiertoe is overleg met mijn collega van Onderwijs en Jeugd 
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cruciaal om te komen tot maximale afstemming van gemeenschappelijke doelstellingen en initiatieven. 
Op een eerste overleg is afgesproken om via een protocolakkoord de gemeenschappelijke thema’s te 
duiden. Verder zorg ik  voor een reeks stimuli en een aantal concrete initiatieven binnen het 
sportlandschap. 

 
1.3.1. Realisaties 2010 
 
In het schooljaar 2009-2010 werd de Vlaamse schoolsportactie ‘Schoolsport geeft kleur’ voortgezet. 
Dit is een modulair systeem, waarbinnen scholen kunnen kiezen uit tien actiepunten. Deze hebben als 
doel kinderen aan te zetten om meer te bewegen gedurende de hele schoolweek. Concreet betekent dit 
dat er meerdere sportmomenten worden georganiseerd, die voor alle leerlingen, ongeacht hun afkomst 
of omgeving, toegankelijk zijn. Verder werkten de Follo’s aan samenwerkingsverbanden rond 
sportinitiatieven tussen lokale actoren zoals scholen, sportclubs en gemeentelijke sportdiensten en 
hielpen ook de proeftuinen ‘Brede School’ en ‘Sport in Grootssteden’ bij de creatie van een breder 
draagvlak. 
 
Specifieke sportpromotionele schoolsportevenementen zoals ‘De Gordel voor Scholen’, de ‘Vlaamse 
Veldloopweek’, de ‘Sportprikkels’ en de ‘Avonturentrophy voor Scholen’ werden door het Bloso, in 
samenwerking met de Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS), georganiseerd. 

 
1.3.2. Prognose 2011 
 
Zoals hoger aangegeven wil ik via de proeftuin ‘Brede School’, ‘Sport in Grootsteden’ en via het 
experimenteel proefproject ‘Multisporten voor allerjongsten’ een brede dynamiek creëren.  
De Follo’s worden verder ingezet om bruggen te bouwen tussen de schoolsport, de lokale sportclubs 
en de gemeentelijke sportdiensten.  
 
In het schooljaar 2010-2011 zal de nieuwe Vlaamse schoolsportactie ‘10 voor schoolsport’ worden 
opgestart onder de slogan ‘Samen-gezond-sporten’. Ook hier is één van de actiepunten de 
samenwerking met de lokale sportclubs, met als doel de drempel voor sporten in clubverband te 
verlagen en de doorstroming naar de sportclubs te bevorderen. 
 
Door het organiseren van gerichte sportpromotionele acties en evenementen zal het Bloso in 
samenwerking met de ‘Stichting Vlaamse Schoolsport’, de Vlaamse sportfederaties en de 
gemeentelijke sportdiensten de inspanning om kinderen en jongeren tot sport te bewegen voortzetten.  
 
Ik zal tevens mijn medewerking verlenen aan het realiseren van het nieuwe Jeugdbeleidsplan door het 
vertalen van de specifieke doelstellingen naar concrete acties met een focus op sport en bewegen. 
 
 
1.4. Het sportbeleid besteedt bijzondere aandacht aan kansengroepen 
 
De praktijk toont aan dat een aantal groepen van mensen omwille van heel uiteenlopende redenen 
weinig of niet deelnemen aan het sportaanbod. Dit geldt zowel voor de actieve sportbeoefening als 
voor de passieve sportgebruiker. Het bevorderen van verhoogde participatie is en blijft voor mij een 
prioritair aandachtspunt. Daartoe wil ik tijdens mijn beleidsperiode voor een aantal welomschreven 
doelgroepen (mensen die in armoede leven, mensen met een handicap, gedetineerden, mensen van 
allochtone afkomst,…) specifieke initiatieven nemen om de sociale toegankelijkheid te verhogen en 
een evenredige participatie te realiseren en dit zowel binnen de sportsector, als vanuit een 
beleidsdomeinoverschrijdend oogpunt. 
 
Ik stel vast dat er een versnippering is ontstaan van het totale aanbod aan  sport en  bewegen voor 
kansengroepen in Vlaanderen. Er is nood aan een overzicht van doelstellingen.  De beleidsaccenten 
van ‘Sport’ en ‘Welzijn & Gezondheid’ dienen beter op elkaar te worden afgestemd.  
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In eerste instantie wil ik de heterogeniteit van initiatieven in het kader van sport voor diverse 
kansengroepen stroomlijnen. Het uitwerken van een specifiek beleidsplan per cluster van doelgroepen 
met bijhorende doelstellingen is een betrachting voor deze legislatuur. Zodat zowel  de 
sportaanbieders als de kansengroepen samen kunnen werken aan een effectieve en zichtbare verhoging 
van de sportparticipatie.  
Structureel wordt  via de bestaande sportdecreten (het sportfederatie decreet met de facultatieve 
opdrachten prioriteitenbeleid, jeugdsport, sportkampen en de toegankelijkheidsinitiatieven die zijn 
opgenomen binnen het decreet lokaal sportbeleid) en het flankerend participatiedecreet specifieke 
aandacht besteed aan kansengroepen. Verder worden een aantal sportprojecten die een focus leggen op 
het overbruggen van drempels ter bevordering van de participatie van kansengroepen aan het 
sportgebeuren, ondersteund. Aan deze projecten worden concrete resultaatsverbindingen gevraagd.   
 
Door drempels tot sportdeelname weg te werken en een beleid uit te stippelen  dat gelijke kansen voor 
iedereen aanbiedt, wordt vanuit het Vlaamse sportbeleid sterk ingezet op en een bijdrage geleverd aan 
de doorbraak ‘Warme Samenleving’ zoals bepaald in het plan ‘Vlaanderen In Actie’.  

 
1.4.1. Realisaties 2010 

 
Armoedebeleid  
Zoals aangegeven in het ‘Vlaams Actieplan Armoedebestrijding’ is armoede een netwerk van sociale 
uitsluiting op verschillende levensdomeinen, inclusief het domein van vrijetijdsbesteding waaronder 
sport valt. Mensen die in armoede leven of die deel uitmaken van maatschappelijk uitgesloten groepen 
worden vaak verhinderd om deel te nemen aan sport vanwege het ontbreken van financiële 
mogelijkheden en passende, toegankelijke faciliteiten. Ze missen kansen om competenties op te 
bouwen en hun gezondheid te verbeteren via sport.  
 
Om het armoedebeleid binnen de sportsector impulsen te geven werden in 2010 een aantal acties 
ondernomen, zowel in de praktijk als op beleidsniveau.  
 
In eerste instantie werd er werk gemaakt van de ontwikkeling van een visie op sport en armoede. Zo 
worden in het kader van het Sport voor Allen-decreet sportdiensten gestimuleerd om binnen het thema 
diversiteit en toegankelijkheid via specifieke doelstellingen en acties aan de slag te gaan. Omwille van 
het belang van dit thema en de betrachting het ruime sportveld te bereiken, stelde ISB vzw samen met 
het ‘Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen’ en Demos vzw een publicatie 
samen over sport en armoede. Deze publicatie heeft tot doel lokale sportdiensten te inspireren en te 
motiveren om aandacht te hebben voor en concrete stappen te zetten rond sport en mensen in armoede. 
Voor dit traject met publicatie werd 12.000 euro voorzien.   
 
In het kader van het Belgisch EU-voorzitterschap is het thema’ Maatschappelijke rol van sport’ één 
van de drie hoofdthema’s. Hierbij wordt de focus op sociale inclusie gelegd, met een duidelijk accent 
op armoede. Op het ‘Europees Congres Lokale Sportparticipatie sociale inclusie en bestrijding van 
armoede’ dat plaats vond in oktober 2010 konden een 150-tal experts uit de 27 EU lidstaten kennis, 
informatie en beste praktijken uitwisselen op het gebied van sociale inclusie in en door sport. 
Daarnaast werden er ook conclusies en aanbevelingen geformuleerd, zowel voor steden en gemeenten, 
de lidstaten, als voor de Europese Commissie.  
Tijdens de formele Raad van de EU Ministers Sport op 18 november 2010 worden Conclusies van de 
Raad van de EU over de rol van sport voor sociale inclusie besproken. Deze geven  richting aan het 
toekomstig beleid op het niveau van de EU en binnen de EU. 
 
In mijn armoedebeleid werden ook specifieke projecten ondersteund om mensen in armoede te 
bereiken. Bijvoorbeeld de Belgian Homeless Cup, een project waarbij dak- en thuislozen uit 
verschillende steden gestimuleerd worden om op regelmatige basis te bewegen en te sporten, kreeg 
een subsidie van 80.000 euro. Het sportelement – voetbal - fungeert als motivator, structuurschepper 
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en middel tot maatschappelijke integratie. De Belgian Homeless Cup was in 2010 aan zijn tweede 
jaargang toe.  
 
Ook binnen de proeftuinen ‘Open Stadion’, ‘Opleiding en Vorming van Buurtsportbegeleiders’ en 
‘Sport in Grootsteden’, werd specifiek aandacht geschonken aan het verhogen van de participatie van 
mensen in armoede. 
 
Bovendien werd een netwerk van stakeholders opgericht om de verschillende initiatieven in het kader 
van deskundigheidsbevordering rond sport en armoede op te volgen. Demos vzw vervult hierbij een 
coördinerende rol. 
 
Gehandicaptensportbeleid 
Diverse actoren zijn op verschillende niveaus actief bezig met het ontwikkelen van G-sportinitiatieven. 
De G-sportfederaties verzorgen naast het exclusief aanbod ook de ondersteuning van reguliere 
partners. De provinciale sportdiensten en de VGC werken op bovenlokaal niveau aan een degelijke G-
sportpromotie. De gemeentelijke sportdiensten, de G-sportclubs en de reguliere clubs met G-werking 
leveren inspanningen om de drempels tot sportparticipatie voor sporters met een beperking op lokaal 
vlak te verlagen. Vlaanderen heeft  een groeiend aantal sportclubs die binnen hun reguliere werking 
een G-afdeling hebben.  
 
Ik stel echter vast dat het voor de betrokken actoren en zeker voor de individuele sporters met een 
handicap niet zo gemakkelijk is om zicht te krijgen op wie wat precies  doet. Elke actor in het G-
sportlandschap heeft zijn expertise, hetzij m.b.t. een bepaalde doelgroep, hetzij m.b.t. een bepaalde 
sporttak. Mits een goede taak- en rolafbakening kan er nog beter complementair gewerkt worden en 
kan het landschap beter gestroomlijnd worden.  
 
In 2010 werd een overleg georganiseerd met de verschillende G-actoren om elkaar wederzijds te 
informeren over het eigen  beleid en om te bespreken hoe het gehandicaptensportbeleid in Vlaanderen 
verder kan ontwikkelen. Het doel is om op een actieve en integrale manier de krachten te bundelen en 
de beschikbare kennis en middelen optimaal in te zetten.  
Er is ook een eerste overleg geweest met de doven en slechthorenden om te vernemen wat de noden en 
behoeften van deze specifieke groep zijn. De huidige sportwerking voor doven en slechthorenden zal 
in kaart gebracht worden om vervolgens een concreet plan van aanpak uit te werken teneinde de 
kwaliteit van het sportaanbod te verhogen. 
 
‘Sportdoedels’, een sportevenement waar mensen met een beperking initiatie krijgen in diverse 
sporttakken, kende in 2010 een groeiende belangstelling.  
 
Interculturaliteit 
In 2010 werden de eerste voorbereidende stappen gezet om in samenspraak met praktijkwerkers en 
experts tot een plan van aanpak te komen om de participatie van allochtonen aan sport te verhogen. 
Daarbij gaat bijzondere aandacht naar de participatie van jonge kinderen en vrouwen, 
competentieontwikkeling via de sport en instroom via de inburgeringstrajecten. Het Departement 
Cultuur, Jeugd, Sport en Media heeft de opdracht gekregen om samen met Demos vzw deze denktank 
van experts te coördineren.  
 
In het najaar van 2010 werden in samenwerking met een aantal sportactoren (ISB, VSF, Bloso, 
Antwerpen sportstad) en vzw de Acht een studiedag en een aantal studieavonden georganiseerd rond 
sport en diversiteit met de focus op het etnisch-culturele voor sportclubs en sportraadleden.  
 
Met de organisatie van ‘Sportmix’ werd in 2010 een interactief sportevenement georganiseerd voor 
allochtone en autochtone jongeren. 
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Als minister van sport heb ik me geëngageerd om mijn medewerking te verlenen aan het 
transversaalproces van de ‘Open Coördinatiemethode Gelijke Kansen’. Samen met mijn collega’s in 
de Vlaamse Regering keurden we op 9 juli 2010 de doelstellingen van het Vlaamse 
Gelijkekansenbeleid voor 2010-2014 goed.  
Vanuit sport wil ik in het kader van een gelijkekansenbeleid initiatieven stimuleren met het oog op het 
voorkomen of bestrijden van ongelijke kansen op het vlak van gender, seksuele identiteit, of 
toegankelijke infrastructuur. In het najaar van 2010 werden overlegmomenten georganiseerd met 
betrokken actoren uit het veld om de acties op het vlak van gender, seksuele identiteit en toegankelijke 
infrastructuur nader te bepalen. De eerste acties zullen opgestart worden in de periode 2011-2012. 
 
In 2010 werd, in samenspraak met Intro vzw. een eerste aanzet gegeven tot het opmaken van een nota 
met korte en lange termijn doelstellingen om de toegankelijkheid binnen de sportsector te verhogen. In 
eerste instantie wordt gefocust op het luik passieve sportbeleving door het beter toegankelijk maken 
van sportevenementen voor mensen met een beperking. 
 
Sportkampen 
In 2010 werden aan vijf sportfederaties (Gezinssportfederatie, Bond voor Lichamelijke Opvoeding, 
Sporta, Sportievak, Vlaamse Atletiekliga) voor het tweede opeenvolgende jaar subsidies toegekend 
voor het voortzetten van de projecten die de instroom van kansengroepen naar sportkampen moet 
stimuleren. Deze subsidies, voor een totaalbedrag van 126.163,17 euro, werden aangewend voor de 
toekenning van een reductie op de inschrijvingsprijs, voor de organisatie van instroomactiviteiten en 
voor personeels- en werkingskosten die hiermee gepaard gaan. 
 
Ook de Bloso sportkampen en sportklassen richten zich naar kansengroepen. Zo wordt sinds 2009 in 
de Bloso-sportkampen en sportklassen een gediversifieerde prijzenpolitiek voor kansarmen toegepast.   
In 2010 genoten tot nu toe 165 deelnemers van deze korting, dit is 1,87% van het totaal aantal 
deelnemers aan de Bloso-sportkampen (9037 = cijfer tot eind augustus 2010).  
In de sportklassen wordt een korting van 50% toegekend aan leerlingen die een studietoelage genieten. 
In het schooljaar 2009-2010 genoten tot nu toe 722 leerlingen van deze korting, dit is 4,2% van het 
totaal aantal deelnemers (17.157).  
Ook deelnemers met een invaliditeit van minstens 66%, krijgen een korting. Deze korting voor 
personen met een handicap geldt eveneens voor het gebruik van de infrastructuur en de 
verblijfsaccommodaties in de Bloso-centra. Bovendien is een groot deel van de nieuwe infrastructuur 
in de Bloso-centra aangepast voor sporters met een beperking. 
 
Structureel beleid naar aandachtsgroepen 
Zowel het decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en 
de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid als het decreet 
van 13 juli 2001 houdende de regeling van de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse 
sportfederaties, de koepelorganisatie en de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding bevatten 
verplichtingen/mogelijkheden om bijzondere aandacht te besteden aan kansengroepen.   
 
Wat de gemeenten, provincies en VGC betreft werden voor de huidige beleidsperiode in het totaal 297 
lokale sportbeleidsplannen (waarvan 12 verenigingssportbeleidsplannen) ingediend met een hoofdstuk 
met maatregelen in het kader van toegankelijkheid tot sport en diversiteit in de sport en werden zes 
bovenlokale sportbeleidsplannen ingediend met in hun sportbeleidsplan een hoofdstuk met 
maatregelen voor mensen met een handicap. 
 
In het kader van het lokale Sport voor Allen-decreet werd in september 2010 een monitoringonderzoek 
m.b.t. het decretale hoofdstuk ‘toegankelijkheid en diversiteit’ uitgeschreven. De resultaten van dit 
onderzoek zullen begin 2011 beschikbaar zijn.   

 
Sportfederaties dienden in het kader van de facultatieve opdrachten jeugdsport en sportkampen in het 
totaal 51 projecten in met aandacht voor kansengroepen. 30 Vlaamse sportfederaties dienden een 
jeugdsportproject in, zeven Vlaamse sportfederaties een dossier sportkampen met bijzondere 
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initiatieven voor kansengroepen (mensen die leven in armoede en personen met een handicap) en 14 
Vlaamse sportfederaties een project prioriteitenbeleid ‘seniorensport’. 
 
Het participatiedecreet kende in 2010 een volledige uitvoering. De bevoegdheidsverdeling van de 
Vlaamse Regering maakte de uitvoering van dit transversale decreet, dat zich op de domeinen Cultuur, 
Jeugd en Sport richt, er echter niet gemakkelijker op. In samenspraak met mijn collega’s werd een 
pragmatische interne verdeling uitgewerkt. Voor Demos en De Rode Antraciet werd beslist om de 
aandelen van cultuur, jeugd en sport te verankeren in de beheersovereenkomsten.  
 
Vzw De Rode Antraciet ontwikkelde in 2010 verder haar sportaanbod voor gedetineerden in 12 
Vlaamse gevangenissen. In deze gevangenissen werken zes sportfunctionarissen aan een duurzaam en 
kwaliteitsvol sportaanbod. Bijzondere aandacht ging in 2010 naar het aangaan van 
samenwerkingsverbanden met de lokale sportdiensten in het kader van het Sport voor Allen-decreet.  
 
Demos als participatie-instelling en kenniscentrum rond vrijetijdsparticipatie van kansengroepen heeft 
ook een opdracht rond sportparticipatie. Voor de sportsector zal Demos via wisselwerking en in 
samenwerking met mensen in armoede en etnisch-culturele minderheden volgende  functies op zich 
nemen: praktijkondersteuning, onderzoek, aanspreekpunt en gangmaker zijn. 
 
Binnen het participatiedecreet wordt de mogelijkheid geboden om  tweejaarlijks een Sportgemeente  
van Vlaanderen aan te duiden. In 2011 draagt Gent de titel 'Sportstad Van Vlaanderen'. Hiertoe 
werden in 2010 de nodige voorbereidingen getroffen. Voor het voorbereidend jaar werd 200.000 euro 
voorzien. 
 
Opleiding voor het begeleiden van kansengroepen 
Om een kwaliteitsvolle begeleiding van diverse kansengroepen te garanderen, zorgt de Vlaamse 
Trainersschool voor specifieke opleidingen voor o.a. het begeleiden van sporters met een handicap, 
sportende senioren en recreatieve sporters.  
 
Zo organiseerde de Vlaamse Trainersschool in 2010 een aantal opleidingen voor kansengroepen zoals 
de opleiding ‘Bewegingsanimator’, de ‘sporttakoverschrijdende module voor het begeleiden van 
sportende senioren’, ‘Initiator dans voor senioren’,  de ‘sporttakoverschrijdende module voor het 
begeleiden van sporters met een handicap’, de ‘sportspecifieke modules tennis, voetbal, zwemmen en 
badminton voor het begeleiden van sporters met een handicap’ en  tot slot de opleiding ‘Initiator 
Boccia’.   
 
De Vlaamse Trainersschool voert ook een actieve prijzenpolitiek voor specifieke kansengroepen, 
waarbij een korting van 50% wordt gegeven op de deelnameprijs van VTS-cursussen aan volledig 
werklozen, personen met een bestaansminimum en personen met een handicap. 

 
1.4.2. Prognose 2011 
 
Vanuit het Vlaamse Sport voor Allen-beleid wens ik de sportparticipatie duurzaam te verhogen, zodat 
meer mensen levenslang sporten. Door het ontwikkelen van een onderbouwde visie, het uittekenen 
van een specifiek beleidsplan met bijhorend doelstellingenkader én het nemen van drempelverlagende 
maatregelen op het vlak van diversiteit, interculturaliteit, armoedebestrijding en gelijke kansen, moet 
de actieve en passieve sportbeleving voor kansengroepen toegankelijker gemaakt worden. 
 
 
 
 
 
Armoedebeleid 
In het kader van het armoedebeleid binnen de sportsector zal ik ook de uitvoering van de acties uit het 
‘Vlaams Actieplan Armoedebestrijding (VAPA) 2010-2014’ verder op volgen. 
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 In vijf centrumsteden zal het Bloso, in samenwerking met de plaatselijke sportdiensten, 
laagdrempelige sportpromotionele evenementen met bijzondere aandacht voor kansengroepen 
organiseren.  Om de toegankelijkheid voor en de participatie van kansengroepen te faciliteren zal 
ondermeer specifieke promotie en communicatie worden gevoerd. Hiervoor zal er nauw worden 
samengewerkt met o.a. welzijnsorganisaties, armoedediensten, lokale bestaande netwerken en 
verenigingen waar kansengroepen het woord nemen, lokale antennes in specifieke wijken, de lokale 
scholen en de OCMW’s.  
 
Gehandicaptensportbeleid 
Met betrekking tot het beleid rond sport en mensen met een handicap werd in 2010 gestart met de 
voorbereidingen voor het uittekenen van een visienota om de participatie van mensen met een 
handicap aan en de toegankelijkheid van mensen met een handicap tot het sportgebeuren te verhogen. 
Door de inzet van de competenties van de diverse actoren in G-sport wil ik in 2011 komen tot  een 
breed gedragen gehandicaptensportbeleidsplan voor Vlaanderen.  
 
Gelijkekansenbeleid 
In het kader van het Vlaamse Gelijkekansenbeleid zal ik voor de periode 2011-2012 de eerste 
acties/projecten opstarten binnen de door mij aangereikte doelstellingen voor sport met betrekking tot 
toegankelijkheid van infrastructuur. , Zo wens ik in eerste instantie de bestaande sportinfrastructuur en 
de mate waarin deze toegankelijk is, in kaart te brengen en de sportsector hierover te informeren. 
Daarnaast zal ik in samenwerking met een externe partner bekijken in hoeverre een aantal tijdelijke 
sportevenementen meer toegankelijk gemaakt kunnen worden. Om concrete acties uit te werken met 
betrekking tot gender en gelijke kansen is het in een eerste fase belangrijk om meer kennis te 
ontwikkelen over dit thema en hierover ook te communiceren met de sportsector. 
 
Bijkomend zal ik nog doelstellingen en acties uitwerken m.b.t. de twee nieuwe thema’s waarover de 
Vlaamse Regering begin juli 2010 besliste, nl. het bevorderen van gelijke kansen voor mensen met een 
handicap en het meer en beter toegankelijk maken van bestaande en beschikbare informatie over sport. 
Deze doelstellingen en bijhorende acties zullen kaderen binnen mijn beleid rond enerzijds sport en 
handicap en anderzijds mijn doelstelling om de sportsector actief te informeren over het Vlaamse 
sportbeleid. 
  
Interculturaliteit 
In  2011 zal een denktank van experts uit de sportsector vanuit de praktijk reflecteren over dit thema 
en een voorstel van plan van aanpak opmaken dat concrete stappen aangeeft waar het sportbeleid op 
een dynamische en effectieve manier moet inzetten, dit zowel op korte als op lange termijn. 
 
Sportkampen 
De experimentele projecten ter stimulering van de deelname van kansengroepen aan sportkampen zal 
ik evalueren op hun effectiviteit en efficiëntie. Op basis van deze evaluatie zal ik kunnen inschatten in 
hoeverre deze projecten de verwachtingen konden inlossen en kan ik beslissen of er een bijsturing 
nodig is. 
 
In de Bloso-sportkampen zal de gediversifieerde prijzenpolitiek m.b.t. de kortingen voor 
kansengroepen behouden worden. Verwacht wordt dat het aantal deelnemers dat in 2011 van deze 
kortingen zal genieten, nog zal verhogen door o.m. het voeren van gerichte communicatie.  
Ook in de Bloso-sportklassen zal de korting van 50% voor leerlingen die een studietoelage genieten, 
behouden worden.  Door een ruimere bekendmaking door de koepelorganisaties aan de scholen, wordt 
verwacht dat het aantal leerlingen dat van deze korting tijdens het schooljaar 2010-2011 zal genieten, 
nog verder zal stijgen.  
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Aangezien het sportbeleidsplan van  de gemeenten en de provincies loopt tot en met 2013 blijft het 
Sport voor Allen-decreet een stimulans voor het voeren van een sportbeleid naar kansengroepen. 
Voor de VGC start in 2011 een nieuwe sportbeleidsplan-periode waarin opnieuw, zoals decretaal 
voorzien, een bijzondere aandacht voor mensen met een handicap aan bod zal komen. 

 
In 2010 hebben 30 Vlaamse sportfederaties voor het jaar 2011 een aanvraag ingediend voor de 
facultatieve opdracht jeugdsport met aandacht voor kansengroepen. Zes Vlaamse sportfederaties 
hebben een dossier sportkampen ingediend met bijzondere initiatieven voor de toeleiding van 
kansengroepen (mensen die leven in armoede en personen met een handicap). 11 Vlaamse 
sportfederaties dienden een project prioriteitenbeleid in om de sportparticipatie van 55-plussers te 
verhogen. 
 
In 2011 zal ik de sportsector verder actief informeren over de mogelijkheden tot subsidiëring ter 
bevordering van de participatie van kansengroepen in cultuur, jeugdwerk of sport.  
 
Samen met De Rode Antraciet wil ik bekijken in welke mate het sportaanbod nog kan uitgebreid 
worden naar gevangenissen in Vlaanderen waar dit nog niet wordt aangeboden.  
 
Demos zal een inventarisering maken van projecten op basis van praktijkopvolging en bewerkstelligt 
de doorstroom van kennis- en methodiekontwikkeling. Als gangmaker zal Demos ook de 
intersectorale samenwerking stimuleren en het debat rond sport en kansengroepen open trekken. 
Specifiek voor sport zal Demos kwaliteitsindicatoren ontwikkelen voor het opzetten van participatieve 
initiatieven. Tot slot zal Demos binnen de lokale netwerken vrijetijdsparticipatie van mensen in 
armoede (art. 22 van het participatiedecreet)  sport promoten en de samenwerking met sportactoren 
stimuleren.  
 
De stad Gent zal in 2011 invulling geven aan het project “Gent - Sportstad van Vlaanderen” door de 
uitwerking van strategische doelstellingen rond infrastructuur,  promotie, sensibilisatie, ontsluiting, 
ondersteuning en uitstraling naar Vlaanderen. Bovendien zal het project op een passende manier 
gecommuniceerd en gepromoot worden. Hiervoor is op basisallocatie HBO HF0 48 4322 200.000 
euro begroot.  
 
Opleiding voor het begeleiden van kansengroepen 
De Vlaamse Trainersschool zal opnieuw een groot aanbod aan opleidingen voorzien voor de 
specifieke kansengroepen en hiervoor dezelfde kortingen blijven toekennen. De Vlaamse 
Trainersschool zal haar kennis en expertise ter beschikking stellen van bestaande of nieuwe 
initiatieven voor deze kansengroepen. 
 
Op basisallocatie HBO HF 012 3300 wordt een budget voorzien van 440.000 euro om projecten te 
subsidiëren die leiden tot drempelverlagende maatregelen om de toegankelijkheid van het sportaanbod 
voor kansengroepen te verhogen. 
 
 
1.5. Uitwerken van een seniorensportbeleid voor Vlaanderen 
 
In een vergrijzende samenleving kan ik vanuit het Vlaamse sportbeleid het belang van fysieke 
activiteit, bewegen en sport voor ouderen niet genoeg onderstrepen. In Vlaanderen is het aantal 
ouderen dat voldoende beweegt en sportief actief is, het laatste decennium duidelijk toegenomen. Dit 
geldt echter niet voor alle groepen van ouderen. Alle ouderen dienen overtuigd te zijn om fysiek in 
beweging te blijven met het oog op o.a. een potentiële gezondheidswinst en een hogere levenskwaliteit 
op latere leeftijd. Ouderen verschillen niet alleen in beweeg- en sportparticipatie, maar ook hun 
interesse en motivatie zijn zeer uiteenlopend.  
 
Om de fysieke fitheid van senioren te verhogen, worden al verschillende initiatieven genomen, zowel 
op het terrein zelf als op (sport)wetenschappelijk vlak. Om tot een goed onderbouwd 
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seniorensportbeleid te komen in Vlaanderen is het belangrijk om het versnipperde aanbod met 
betrekking tot seniorensport in kaart te brengen, op elkaar af te stemmen en waar nodig in te spelen op 
specifieke noden en behoeften.  
 
Wil men echt een doorbraak realiseren, dan heeft Vlaanderen nood aan een brede langetermijnvisie die 
vertaald wordt naar gemeenschappelijke doelstellingen en een coherent beleidsactieplan dat gedragen 
en mee gerealiseerd wordt door een breed interventienetwerk. Hierdoor kan Vlaanderen maximale 
kansen bieden aan alle senioren om een fysiek actieve levensstijl te ontwikkelen of te onderhouden 
met als doel een verhoogde fysieke en mentale gezondheid en de realisatie van een volwaardige 
maatschappelijke participatie. 
 
1.5.1. Realisaties 2010 
 
In juli 2010 werd een beleidsvoorbereidend project ‘ Naar een vernieuwd beweeg- en sportbeleid voor 
senioren in Vlaanderen’ opgestart. Dit project heeft als doel het bepalen van strategische en 
operationele doelstellingen vanuit een brede langetermijnvisie in het kader van ‘Vlaanderen in Actie’ 
(ViA). Dit moet resulteren in het opstellen van een innovatief en coherent beleidsactieplan, dat 
gedragen en uitgevoerd wordt door een breed interventienetwerk, bestaande uit organisaties uit diverse 
sectoren die met elkaar samenwerken in verschillende, onderling samenhangende en overlappende 
netwerken, ondersteund door een coördinatiepunt.  
In 2010 heeft het projectteam van de VUB en de KUL via een quick scan een gegevensverzameling en 
analyse van de huidige situatie gemaakt. Bijzondere aandacht gaat naar efficiënte beweeg- en 
sportprogramma’s, innovatieve concepten, beweegvriendelijke leefomgevingen en de link met Europa. 
Deze beleidsactie wordt voor een bedrag van 124.300 euro gefinancierd van op basisallocatie HBO 
HF017 3300 (Subsidies sociale en experimentele projecten en uitzonderlijke initiatieven binnen het 
sportbeleid). 
 
De in 2009 door het Bloso opgestarte sensibilisatiecampagne voor 50-plussers ‘Sportelen, beweeg 
zoals je bent’ werd in 2010 voortgezet. Naast een mediacampagne waarin de boodschap wordt 
verspreid, werden ook concrete acties op het terrein gerealiseerd. Zo is, naast specifieke provinciale 
seniorensportdagen en de organisatie van de ‘Senior Games’, een ‘Sportelteam’ operationeel dat de 
fysieke fitheid van de 50-plussers op het terrein meet en promoot. 
 
Een specifieke website www.sportelen.be werd ontwikkeld om zoveel mogelijk sportinitiatieven, die 
voor 50-plussers in Vlaanderen worden georganiseerd, op één centrale website te groeperen. Aan de 
gemeentelijke sportdiensten werden tools aangereikt om de lokale sportactiviteiten voor 50-plussers te 
promoten. 

 
1.5.2. Prognose 2011 
 
Het project ‘Naar een vernieuwd beweeg- en sportbeleid voor senioren in Vlaanderen’ wordt in 2011 
verder uitgewerkt.  De standpunten van de Delphi- bevraging worden voorgelegd en afgetoetst bij 
bevoorrechte getuigen en vertaald naar beleidsdoelstellingen. Daarna zal via een Rondetafel, in het 
kader van de VIA-doorbraken  het beleidsplan worden afgetoetst. Met dit project wordt een concrete 
bijdrage geleverd aan de doorbraak ‘Warme Samenleving’ binnen het Vlaanderen in Actie plan.  
 
De algemene sensibilisatiecampagne van Bloso en de verschillende specifieke acties op het terrein 
worden verder ontwikkeld. Hierbij wordt rekening gehouden met de heterogene samenstelling van de 
beoogde bevolkingsgroep.  Er wordt gemikt op zowel de life-time sporter als de niet-sporter. Het 
‘Sportelteam’ zal in samenwerking met de lokale sportdiensten de 50-plussers testen op hun fysieke 
fitheid (via een specifieke mobiele testbatterij) en hen kennis laten maken met een aangepast en 
plaatselijk sportaanbod.  . De ‘Sportelwebsite’ die zich specifiek richt naar de sportactieve 50-plusser 
zal verder uitgebreid worden.  
 

V L A A M S  P A R L E M E N T

Stuk 756 (2010-2011) – Nr. 126



 

1.6. Sportpromotie is een permanente opdracht  
 
Promotie voor de sport is een permanente opdracht van alle Sport voor Allen-actoren. Om tot een 
coherent en efficiënt aanbod te komen is het noodzakelijk dat alle sportactoren op alle niveaus 
samenwerken. Sportevenementen zijn een belangrijk onderdeel van het sportpromotiebeleid. Jaarlijks 
wordt een mix van breedte-topsportevenementen en evenementen voor bepaalde doelgroepen 
georganiseerd. 
 
1.6.1. Realisaties 2010 
 
Inzake sportpromotie gaat het Bloso een partnership aan met zoveel mogelijk Sport voor Allen-
actoren. Dit partnership bestaat in 2010 uit de samenwerking met de provinciale en gemeentelijke 
sportdiensten en de VGC, de Vlaamse sportfederaties en organisaties voor sportieve 
vrijetijdsbesteding en de Stichting Vlaamse Schoolsport.  
Daarnaast realiseerde het Bloso een aantal eigen sportpromotionele initiatieven. De grootste actie is 
ongetwijfeld ‘Sporttak in de kijker: Sport voor Allen’.  Er werd dit keer geopteerd om niet 1 sporttak 
te selecteren, maar in het kader van veertig jaar sportpromotie koos het Bloso om van 2010 het jaar 
van de ‘Sport voor Allen’ te maken. Een jaar lang konden diverse doelgroepen hun gading vinden 
binnen een uitgebreid aanbod aan activiteiten die binnen deze actie werden uitgewerkt. Een 
eenvormige aanpak werd gehanteerd om de sportpromotionele acties en evenementen systematisch te 
evalueren o.a. via de bevraging van de stakeholders. 
 
De 30e Gordel was ook dit jaar een uithangbord voor de sportpromotie in Vlaanderen. Deze feesteditie 
lokte maar liefst 80.358 Vlamingen naar de groene rand rond Brussel en stimuleerde hen om al 
wandelend of fietsend een sportieve dag te beleven. 
 
In het najaar van 2009 gaf ik de goedkeuring voor de ondersteuning van vier massasportevenementen 
met een bovenlokaal karakter, namelijk de ‘Wereldtaichi en Qi Gong Dag’ van de Provincie 
Antwerpen, het ‘Internationaal Tornooi Jeugdzaalvoetbal’ van vzw Kids, de ‘MegaGym’ voor scholen 
en de ‘Internationale Tweedaagse Voettocht van Vlaanderen’ te Blankenberge. 
 
In 2008 werd het reglement ‘Sportend Vlaanderen’ geheroriënteerd naar massasportevenementen met 
een bovenlokaal karakter. Gezien de overlappende subsidiemogelijkheid voor evenementen binnen het 
participatiedecreet en het dalende aantal ondersteuningsaanvragen heb ik dit reglement eind 2009 ‘on 
hold’ gezet. In de loop van 2010 werd dit reglement geëvalueerd en werd besloten om geen nieuwe 
oproep te lanceren. Zoals reeds werd besproken onder experimentele projecten, heb ik een kader op 
basis van zes pijlers uitgewerkt om het beleid rond evenementen en projecten te stroomlijnen. Elke 
pijler bevat ook een sportpromotionele doelstelling. De uitwerking van pijler één, rond evenementen 
van sporten die traditioneel minder media-aandacht krijgen en niet in aanmerking komen voor 
ondersteuning vanuit ‘Topsport Vlaanderen’, gebeurde dan ook ter vervanging van het ‘Sportend 
Vlaanderen’ reglement.   

 
1.6.2. Prognose 2011 
 
De samenwerking met de verschillende Vlaamse Sport voor Allen-actoren bij de realisatie van 
sportpromotionele acties en evenementen wordt voortgezet. Alle sportieve, sensibiliserende en 
maatschappelijk relevante acties en evenementen op Vlaams niveau zullen in 2011 op een 
systematische manier worden geëvalueerd. Dit zal gebeuren door het opmaken van een 
evaluatiedossier per actie/evenement dat eveneens de resultaten bevat van het bevragen van de 
verschillende stakeholders die bij de actie/evenement betrokken zijn.  
 
In 2011 wil ik via de 31e editie van de Gordel opnieuw tienduizenden mensen aanzetten tot een actieve 
sportparticipatie.  
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Verder zal ik vanuit pijler één van het nieuwe kader een oproep lanceren  naar sportevenementen die 
gefocust zijn op minder populaire sporttakken en sportevenementen die niet in aanmerking komen 
voor subsidiëring via ‘Topsport Vlaanderen’. Het doel is om goed uitgewerkte evenementen binnen 
deze sporten een duw in de rug te geven en hen even in de spotlights te plaatsen. Deze subsidies vallen 
binnen de kredieten die worden voorzien op de basisallocatie HB0 HF 014 3300 ‘Subsidies voor sport 
en sportmanifestaties’. De criteria waaraan de evenementen moeten voldoen en het maximaal bedrag 
per evenement dat kan toegekend worden, zal vastgelegd worden in het nieuwe subsidiereglement. 
Voor mijn beleid rond het ondersteunen van topsportevenementen verwijs ik naar paragraaf 4.11 van 
deze beleidsbrief. 
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2. De kwaliteit van het sportaanbod verhogen met alle actoren en op alle 
niveaus 
 
 

2.1. Het lokaal Sport voor Allen-beleid (lokaal sportbeleid) bestendigen en de lokale 
besturen begeleiden bij de uitwerking hiervan 

 
Het Sport voor Allen-decreet van 9 maart 2007 is nog vrij recent.  De uitvoering ervan komt  op 
kruissnelheid en  biedt voldoende instrumenten en impulsen om op lokaal niveau tot een degelijk 
uitgebouwd, gediversifieerd en kwalitatief sportbeleid te komen.  

 
2.1.1. Realisaties 2010 

 
Het begeleiden van de besturen bij het vervullen van de decretale verplichtingen m.b.t. het lokaal 
Sport voor Allen-decreet gebeurt door het Bloso zowel individueel (vraaggestuurd) als collectief. 
Hierbij ligt het accent op de administratieve verplichtingen (sportbeleidsplannen, subsidiereglementen, 
sportgekwalificeerde ambtenaar, sportraad, jaarlijks verslag en evaluatie). De advisering en 
begeleiding gebeuren via de vernieuwde Bloso-website, door middel van infosessies en dagdagelijks 
via telefoon en e-mail. In 2010 hadden  de infosessies ‘jaarlijks verslag en evaluatie’ als thema. 
Aangezien de VGC een nieuw sportbeleidsplan indient voor 2011-2015 kan extra begeleiding of 
communicatie voorzien worden. 
 
Conform de beheersovereenkomst in het kader van het Sport voor Allen-decreet ondersteunt en 
begeleidt ook het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw (ISB) de gemeenten bij 
de uitvoering van het Sport voor Allen-decreet. In 2010 werden drie specifieke begeleidingstrajecten 
afgerond. Één traject met de focus op de impulssubsidies, dat resulteerde in een publicatie ‘De 
jeugdsportcoördinator, visie en praktijk’ en twee trajecten gericht op sport en kansengroepen. In het 
najaar werd gestart met de ondersteuning van sportdiensten bij de tussentijdse evaluatie van de 
sportbeleidsplannen oa. met de ontwikkeling van een handleiding en de organisatie van intervisies.  

 
2.1.2. Prognose 2011 
 
Aangezien de sportbeleidsplanperiode voor gemeenten en provincies loopt tot en met 2013 blijft de 
begeleiding van de besturen bij het vervullen van hun decretale verplichtingen grotendeels analoog aan 
2010. Daarnaast  zal in 2011 gestart worden met een steekproefmatige visitatie  ter plaatse. 
Tevens zullen  de gemeenten en provincies vóór 1 september 2011 een tussentijdse evaluatie van hun 
sportbeleidsplan indienen. 
Ook voor de VGC wordt de begeleiding zoals voorzien verder gezet nadat de decretale 
aanvaardingsprocedure van hun nieuwe sportbeleidsplan 2011-2015 afgerond is. 
 
In 2011 ligt de focus van het ISB op de ondersteuning van de gemeenten bij de tussentijdse evaluatie 
van het sportbeleidsplan via intervisies en training. Daarnaast wordt er verder gewerkt aan concrete 
ondersteuning van sportdiensten op het vlak van anders-georganiseerde sport en het aanbieden van een 
laagdrempelig sportaanbod voor kansengroepen. 
 
 
2.2. Het bestendigen van de structurele subsidiëring van de sportfederaties voor het 

uitvoeren van hun basisopdrachten  
 
De sportfederaties hebben een decretaal omschreven opdracht bij  het voeren van een Sport voor 
Allen-beleid (decreet van 13 juli 2001). Dankzij de recent aangepaste uitvoeringsbesluiten kan er beter 
ingespeeld worden op de behoeften van de sportfederaties en andere betrokken sportactoren.  
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2.2.1. Realisaties 2010 
 

In 2010 werden 64 Vlaamse sportfederaties (37 unisportfederaties en 27 recreatieve sportfederaties) 
gesubsidieerd voor het uitvoeren van hun vijf basisopdrachten. De unisportfederatie Voetbalfederatie 
Vlaanderen vzw’, de Vlaamse liga van de Koninklijke Belgische Voetbalbond, die sinds 1 juli 2009 
wordt gesubsidieerd, werd in 2010 voor het eerst voor een volledig jaar gesubsidieerd. Hiervoor zijn in 
de begroting 2010 de nodige bijkomende kredieten voorzien. Verder zijn twee recreatieve 
sportfederaties in 2010 gefuseerd, waarbij ‘Sporcrea vzw’ werd opgeslorpt door ‘Sporta-federatie 
vzw’. 
Naast de subsidiëring van de 64 Vlaamse sportfederaties werd in het kader van het decreet van 13 juli 
2001 ook voorzien in de structurele subsidiëring van de koepelorganisatie van de sportfederaties en de 
organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding.  
In februari 2010 werd bij de 64 gesubsidieerde Vlaamse sportfederaties en bij de koepelorganisatie 
‘Vlaamse Sportfederatie vzw’ (VSF) via een onderzoek gepeild naar hun tevredenheid over de Bloso-
dienstverlening op het vlak van personeelssubsidiëring. Met als resultaat een positieve evaluatie. 

 
2.2.2. Prognose 2011 

 
Voor 2011 hebben twee nieuwe Vlaamse sportfederaties een aanvraag ingediend tot subsidiëring voor 
de basisopdrachten. Het betreft de ‘Vlaamse IJshockey Federatie vzw’ (unisportfederatie) en de ‘Vrije 
Vlaamse Recreatiesporten vzw’ (recreatieve sportfederatie), die beiden in 2010 reeds erkend zijn als 
Vlaamse sportfederatie. 
Bijgevolg zullen er in 2011 naast de koepelorganisatie en de vier organisaties voor de sportieve 
vrijetijdsbesteding vermoedelijk 66 Vlaamse sportfederaties (38 unisportfederaties en 28 recreatieve 
sportfederaties) gesubsidieerd worden voor de basisopdrachten. 
 
 
2.3. Subsidiëring van de sportfederaties voor het voeren van hun facultatieve 

opdrachten jeugdsport, sportkampen en prioriteitenbeleid 
 
Via de recent aangepaste uitvoeringsbesluiten op de facultatieve opdrachten wil ik zowel kwantitatief 
als kwalitatief de georganiseerde sportparticipatie versterken. Het gunstig effect blijkt uit de 
subsidiedossiers van 2010 en de aanvragen voor 2011. 

 
2.3.1. Realisaties 2010 
 
In 2010 werden 30 Vlaamse sportfederaties (24 unisportfederaties en 6 recreatieve sportfederaties) 
gesubsidieerd voor de facultatieve opdracht jeugdsport, voor een globaal maximum subsidiebedrag 
van 1.743.000 euro. Van de 30 jeugdsportprojecten die in aanmerking komen voor subsidiëring in 
2010, werden op advies van de beoordelingscommissie jeugdsport 11 projecten voor de duur van 1 
jaar (2010) en 8 projecten voor een periode van 3 jaar (2010-2012) goedgekeurd. In 2009 waren reeds 
11 projecten voor een periode van 4 jaar (2009-2012) goedgekeurd. 
In 2010 werden 18 Vlaamse sportfederaties (10 unisportfederaties en 8 recreatieve sportfederaties) 
gesubsidieerd voor de facultatieve opdracht sportkampen. Verder genoten 14 Vlaamse sportfederaties 
(9 unisportfederaties en 5 recreatieve sportfederaties) in 2010 financiële steun voor de uitvoering van 
de facultatieve opdracht prioriteitenbeleid (seniorensport). 
 
In 2010 heeft het Bloso een tweedaagse bijscholing ‘projectmanagement’ georganiseerd voor de 
sportfederaties.  Deze bijscholing had tot doel concrete ondersteuning te bieden bij de uitvoering van 
de projecten prioriteitenbeleid. De sportfederaties gingen daarbij aan de slag met de eigen projecten. 
Er werd ook een tevredenheidonderzoek uitgevoerd over de kwaliteit van de aangeboden 
dienstverlening. De betrokken sportfederaties die in 2008 en/of 2009 een opdracht in het kader van de 
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facultatieve opdracht prioriteitenbeleid hebben uitgevoerd werden bevraagd. De geboden 
dienstverlening werd als goed tot zeer goed ervaren. 

 
2.3.2. Prognose 2011 
 
Tegen eind 2011 moeten 30 Vlaamse sportfederaties voor het jaar 2011 een aanvraag voor de 
facultatieve opdracht jeugdsport ingediend hebben, 18 Vlaamse sportfederaties een aanvraag voor de 
facultatieve opdracht sportkampen en 11 Vlaamse sportfederaties een aanvraag voor de facultatieve 
opdracht prioriteitenbeleid ‘seniorensport’. 
 
 
2.4. Begeleiden van de sportfederaties bij het implementeren en realiseren van hun 

vierjaarlijks beleidsplan 
 

Het decreet beoogt professionalisering en responsabilisering van de sportfederaties. Het 
sportbeleidsplan geeft het nodige houvast om resultaatgericht invulling te geven aan  een onderbouwd 
doelstellingenkader. Begeleiding en ondersteuning van de sportfederaties vind ik dan ook essentieel. 
 
2.4.1. Realisaties 2010 

 
Het huidige beleidsplan van de Vlaamse sportfederaties loopt van 2009 tot en met 2012. Om hen te 
helpen bij de decretale verplichtingen met betrekking tot het opstellen en eventueel tussentijds 
bijsturen van hun beleidsplan werd aan de sportfederaties een duidelijk format met de nodige 
toelichtingen ter beschikking gesteld. De jaarlijkse begeleiding en advisering gebeuren enerzijds 
individueel en vraag gestuurd. Anderzijds kunnen alle medewerkers van de Vlaamse sportfederaties 
hun beleidsmatige competenties verhogen door het volgen van bijscholingen over beleidsgerelateerde  
thema’s en is er specifiek voor de nieuwe coördinatoren  het onderdeel ‘beleidsplanning’ in de VTS 
module voor coördinatoren. Verder zorgt het Bloso iedere beleidsperiode voor een algemene en een 
aantal individuele screenings van beleidsplannen. De resultaten van de algemene screening vormen de 
basis voor sportfederatie-overschrijdende remediëring en begeleiding. Individuele screening leidt tot 
een advies dat bilateraal met de sportfederatie wordt besproken.  
 
In het najaar organiseerde de VSF een forum om samen met haar leden sportfederaties te zoeken naar 
antwoorden op de uitdagingen voor sportfederaties in de huidige en toekomstige maatschappij. Via 
interactieve werkgroepen werd ingezoomd op nieuwe trends en behoeften, hoe kijken we naar andere 
sportaanbieders als concurrentie of samenwerking, hoe spelen we in op de jonge generatie en tot slot  
wat kunnen en willen we zijn als sportfederatie.  

 
2.4.2. Prognose 2011 
 
Het format met de toelichtingen staat permanent ter beschikking van de sportfederaties via de website 
www.bloso.be. Zowel de individuele als de collectieve begeleiding en advisering blijven behouden. 
Op basis van bovenvermelde algemene screening zal de volgende jaren een ondersteuningstool per 
basisopdracht worden uitgewerkt die het opstellen van het sportbeleidsplan voor de Vlaamse 
sportfederaties verder zal faciliteren. 
 
In 2011 wil VSF in samenspraak met haar leden sportfederaties op basis van een coherent plan een 
antwoord bieden op de verschillende maatschappelijke trends en vragen. Zo wil ze onderzoeken hoe 
de sportfederaties en hun clubs de brede heterogene groep van (kandidaat)-sporters kunnen bereiken in 
functie van life-time sportbeoefening binnen de sportclub. Een mogelijke concrete piste kan zijn: het 
aanbieden van een flexibel lidmaatschap.  Daarnaast wil VSF ook bekijken in welke mate (kandidaat) 
sporters via de sportfederaties en hun sportclubs kunnen deelnemen aan een gevarieerd sportaanbod 
zoals een omnisportreeks. Hierbij zal onder meer de focus gericht zijn op het stimuleren van diverse 
samenwerkingsverbanden, waarbij een complementariteit in aanbod en doelstellingen dient 
nagestreefd te worden. Daarnaast wil VSF een digitaal platform rond sportsponsoring aanbieden voor 
de sportfederaties en de georganiseerde sportverenigingen. 
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2.5. Verdere professionalisering en optimalisering van de structuur en de werking van 
de sportclubs 

 
2.5.1. Realisaties 2010 
 
Tijdens mijn beleidsperiode streef ik naar een verdere professionalisering en optimalisering van de 
structuur en de werking van sportclubs. Om dit te realiseren werden in 2010 verschillende concrete 
acties ondernomen, telkens met een specifieke focus.  
Zoals hoger reeds vermeld ondersteun ik de proeftuin ‘Verenigingsondersteuning’ die gericht is op 
kwaliteitsverbetering en een duurzame professionalisering van de sportbestuurlijke begeleiding.  
 
Om de professionalisering van de jeugdsportwerking  van sportclubs te optimaliseren ondersteunde ik 
naast de impulssubsidies in het kader van Sport voor Allen het project ‘Kwaliteitszorg in de 
jeugdsport’ van de vzw Dubbelpas. Dit project heeft als doel een specifiek kader te creëren waarin de 
zorg voor kwaliteit in de traditioneel georganiseerde jeugdsport gepromoot, gestimuleerd en 
ondersteund wordt door het ontwikkelen, innoveren en implementeren van een aantal 
kwaliteitsproducten bij sportclubs van diverse sporttakken. De focus ligt op het streven naar een 
efficiënte en effectieve opleiding van jeugdsporters en het optimaliseren van de opleidingspiramide in 
Vlaanderen.  
 
Daarnaast  bood ik ook ondersteuning aan het pilootproject ‘Gunsttarieven voor sportclubs’ waarbij 
lokale sportclubs aan een democratisch tarief hun trainers legaal kunnen tewerkstellen via Vlabus vzw.  
 
In 2010 was er ook aandacht voor het op elkaar afstemmen van deze projecten door het organiseren 
van overleg, zodat efficiënte inzet van overheidsmiddelen leidt tot een zichtbaar resultaat voor de 
sportclubs in Vlaanderen.  

 
2.5.2. Prognose 2011 

 
In 2011 engageer ik me verder om de inspanningen van de verschillende actoren die zich richten op 
het ondersteunen van sportverenigingen verder op elkaar af te stemmen teneinde een maximaal 
rendement bij de sportclubs te genereren.  
Voor de verdere uitwerking van de proeftuin ‘Verenigingsondersteuning’ verwijs ik naar paragraaf 
1.2.2.2 van deze beleidsbrief. 
In 2011 zal een evaluatie van de gesubsidieerde projecten van Dubbelpas en Vlabus in het kader van 
de professionalisering en optimalisering van de structuur en werking van sportclubs plaatsvinden. 
 
 
2.6. Verhogen van de kwalificatiegraad van sportbegeleiders op het terrein 
 
De kwaliteit van de sportbeoefening op alle niveaus en bij alle doelgroepen, zowel op sporttechnisch 
als bestuurlijk vlak, wordt voor een groot gedeelte bepaald door de kwaliteit en de opleiding 
(kwalificatiegraad) van de sportbegeleiders. Dit is voor mij één van de belangrijkste bouwstenen voor 
de kwaliteitsvolle werking van de sportverenigingen.  

 
Daarnaast bevatten zowel het decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en 
provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen-
beleid, als het decreet van 13 juli 2001 houdende de regeling van de erkenning en subsidiëring van de 
Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisatie en de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding 
stimuli om de kwalificatiegraad van de sportbegeleiders te verhogen. 
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Er zijn door de Vlaamse Trainersschool (VTS) in 2010 diverse inspanningen geleverd om de 
kwalificatiegraad van de sportbegeleiders op het terrein verder te verhogen. 

  
Het opleidingsniveau Aspirant-Initiator, dat als facultatief opleidingsniveau vóór de opleiding Initiator 
kan gevolgd worden, werd in vier nieuwe sporttakken uitgewerkt en in 15 andere sporttakken verder 
uitgebouwd. Er wordt bij dit opleidingsniveau gefocust op jongeren vanaf 16 jaar waarbij de nadruk 
ligt op het assisteren en begeleiden van trainingen op clubniveau binnen een inhoudelijk en (vooral) 
organisatorisch kader. Op datum van 23 september hadden er zich reeds 1330 cursisten ingeschreven 
 
De opleidingen voor voetbaltrainers werden in een nauwe samenwerking tussen de Voetbalfederatie 
Vlaanderen en de Vlaamse Trainersschool verder uitgebouwd. In 2008 en 2009 werden reeds de 
opleidingsniveaus Initiator, Instructeur B en Trainer B Voetbal inhoudelijk volledig vernieuwd, net 
zoals de opleiding Initiator Indoorvoetbal. Deze opleidingen werden in 2010 op nog meer 
verschillende cursusplaatsen aangeboden, om de bereikbaarheid te vergemakkelijken en de 
instapdrempel bijgevolg te verlagen. In het najaar van 2010 zijn er zelfs 35 gelijktijdige 
cursusorganisaties voor het opleidingsniveau Initiator Voetbal (Getuigschrift C). In 2010 werd ook het 
opleidingsniveau Trainer A Voetbal grondig herwerkt. Er is een opsplitsing doorgevoerd in een 
opleiding Trainer A Voetbal voor Elite Jeugd en voor Seniors. Deze opleiding werd op vijf 
cursusplaatsen gelijktijdig opgestart. 

 
In heel wat sportverenigingen met een grote jeugdwerking zijn jeugdsportcoördinatoren actief. Eind 
2009 werden de eerste opleidingen Jeugdsportcoördinator georganiseerd door de Vlaamse 
Trainersschool. In 2010 werd deze opleiding veralgemeend, door ze in elke provincie in het voor- en 
najaar te organiseren.  

 
Op het vlak van communicatie en promotie heeft de Vlaamse Trainersschool in 2010 volgende 
inspanningen geleverd. De brochure sportkaderopleidingen werd op een grotere oplage verdeeld in 
Vlaanderen en er werden extra promotionele folders gemaakt voor enkele specifieke opleidingen. Er 
wordt door de Vlaamse Trainersschool steeds meer gewerkt via elektronische communicatie. Enerzijds 
werd de website van de Vlaamse Trainersschool grondig herwerkt zodat kandidaat-cursisten 
eenvoudiger de gewenste informatie vinden. Anderzijds wordt er sinds 2010 intensief gewerkt met 
gerichte elektronische mailings voor opleidingen waarbij het doelpubliek tot dan toe moeizaam bereikt 
werd. 

 
Op 18 december 2010 wordt de vierde ‘Dag van de Trainer’ georganiseerd door de Vlaamse 
Trainersschool. Net zoals de vorige edities wordt opnieuw gestreefd naar 1500 deelnemers. Naast een 
inhoudelijk kwalitatief aanbod aan sporttakoverschrijdende als sporttakspecifieke workshops wordt er 
promotie gevoerd voor het opleidingsaanbod. Er komen elke editie 400 tot 500 niet-gekwalificeerde 
trainers naar dit evenement, waarvan er nadien heel wat instromen in de opleidingen. Dit jaar is aan de 
‘Dag van de Trainer’ bovendien ook een Europees luik gekoppeld in het kader van het Belgisch 
voorzitterschap van de Europese Unie. 

 
Sinds het academiejaar 2009-2010 worden de afgestudeerde Masters Lichamelijke Opvoeding 
systematisch opgenomen in de databank van de Vlaamse Trainersschool en automatisch nominatief 
ingeschaald als Initiator in acht verschillende sporttakken, waardoor ze op lijsten met gekwalificeerden 
beschikbaar worden voor de sportfederaties, gemeenten en sportverenigingen. Daarnaast worden in de 
databank van de Vlaamse Trainersschool dit najaar bij alle reeds eerder gekende Licentiaten/Masters 
en Regenten/Bachelors L.O. - ongeveer 7000 - de kwalificaties toegevoegd waarvoor ze gelijkgesteld 
zijn. 

 
In het kader van het lokaal Sport voor Allen-decreet kunnen de gemeenten een beroep doen op een 
impulssubsidie met als thema ‘de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider in de sportverenigingen, 
aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie, verhogen’. Via deze impulssubsidie worden de 
sportverenigingen dus aangezet om meer en betere (hogere kwalificatiegraad) jeugdsportbegeleiders 

 

2.6.1. Realisaties 2010 
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en jeugdsportcoördinatoren in te zetten in de jeugdwerking. Via de verplichte opvolging van 
indicatoren zal gedurende de periode 2009-2013 de evolutie opgevolgd kunnen worden. In 2010 
stapten 275 gemeenten in het impulsbeleid, waarbij in de gemeentelijke subsidiereglementen extra 
aandacht gaat naar de kwalificaties van de sportbegeleiders. 
 
Daarnaast heeft het Vlaams Bureau voor Sportbegeleiding vzw (Vlabus) in het kader van het Sport 
voor Allen-decreet als opdracht de organisatie van een interprovinciale structuur die de coördinatie op 
zich neemt van een pool van sportgekwalificeerde lesgevers, met als doel een kwalitatieve 
sporttechnische en organisatorische begeleiding te verzorgen in de sport. 

 
Wat de facultatieve opdracht jeugdsport betreft hebben alle Vlaamse sportfederaties in hun 
jeugdsportreglement criteria opgenomen waarbij de clubs subsidies uit het jeugdsportfonds ontvangen 
op basis van het aantal aanwezige sportgekwalificeerde clubtrainers en hun sportkwalificatiegraad. 

 
2.6.2. Prognose 2011 
 
De Vlaamse Trainersschool zal in 2011 de volgende klemtonen leggen: 

• Stimuleren van de doorstromingsgraad van het opleidingsniveau Aspirant-Initiator naar 
Initiator. Ontwikkelen van initiatieven om een hogere doorstromingsgraad te krijgen naar het 
opleidingsniveau Instructeur B, Trainer B en Trainer A. 

• Verder uitwerken van de sportspecifieke modules van de opleidingen Trainer A Voetbal Elite 
Jeugd en Seniors.  Ondersteunen van alle sporttakken zodat er maximaal maar realistisch 
cursusorganisaties gepland en georganiseerd worden, ook voor disciplines of sporttakken waar 
minder potentieel is aan kandidaat-deelnemers.  

• Voortzetten van een brede en gerichte promotie voor alle sportkaderopleidingen.  
• Opnieuw organiseren van de basismodules ‘Algemeen Gedeelte’ op alle opleidingsniveaus voor 

topsporters, ex-topsporters en trainers van (ex-)topsporters, en ondersteunen van de uitwerking 
van specifieke opleidingen voor deze doelgroep van (ex-) topsporters.  
 

Aangezien in het kader van het lokaal Sport voor Allen-decreet het impulsbeleid loopt tot en met 2013 
worden de sportverenigingen via deze regelgeving gestimuleerd om meer en beter 
sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren aan te stellen. 
 
De beheersovereenkomst met het Vlaams Bureau voor Sportbegeleiding (Vlabus) loopt tot en met 
2012. Vlabus zal ook in 2011 de organisatie van een interprovinciale structuur bestendigen, die de 
coördinatie op zich neemt van een pool van sportgekwalificeerde lesgevers, met als doel een 
kwalitatieve sporttechnische en organisatorische begeleiding te verzorgen in de sport. 
 
De impulsen, om in het kader van het decreet op de sportfederaties gekwalificeerde sportbegeleiders 
aan te stellen, blijven zowel in de basisopdrachten als in de facultatieve opdrachten bestaan. Beoogt 
wordt  dat ook in de jeugdsportprojecten van de sportfederaties het aantal gekwalificeerde lesgevers en 
hun kwalificatiegraad in de clubs een criterium voor subsidies uit het jeugdsportfonds blijft. 
 
 
2.7. Het aanbod sportkaderopleidingen door de VTS kwantitatief en kwalitatief verder 

uitbouwen 
 
Het is reeds verscheidene jaren de missie van de Vlaamse Trainersschool om meer trainers beter op te 
leiden. Er worden daarom maatregelen genomen om het opleidingsaanbod kwantitatief en kwalitatief 
te verbeteren. 
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Er werden op een systematische manier gepeild naar de kwaliteit van de opleidingen op de 
verschillende opleidingsniveaus. De bevindingen van deze kwaliteitsbevragingen bij de cursisten 
werden aangevuld met bevindingen van de inspecteur Sportkaderopleiding en de medewerkers 
(docenten, cursusverantwoordelijken, Directeurs Sportkaderopleiding, enz.) op het terrein. Er werd 
zoveel mogelijk getracht op korte termijn te remediëren waar nodig en andere elementen werden 
meegenomen naar beleidsacties op langere termijn. 

 
Er is een permanente remediëring van de ruim 260 opleidingsstramienen van de verschillende 
sporttakken en disciplines: beroepsgerichte, begeleidingsgerichte en aanvullende opleidingen voor het 
begeleiden van sporters met een handicap en sportende senioren. Een opleidingsstramien omvat de 
doelstellingen van de opleiding, de toelatingsvoorwaarde(n), de modules, vakken, uren, 
beoordelingswijze en deliberatiecriteria. Het opleidingsstramien is de referentienorm voor het 
organiseren of erkennen van cursusorganisaties. De databank van de Vlaamse Trainersschool zorgt er 
voor dat deze koppeling gegarandeerd is. Alle opleidingsstramienen werden vergeleken met het 
competentieraamwerk voor de opleidingen. 

 
Met het oog op verbreding en verdieping van het opleidingsaanbod werden aanvragen voor nieuwe 
opleidingsinitiatieven gescreend. In nauwe samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel (VUB) 
werden in een aantal sporttakken de competenties van de opleidingsniveaus Trainer A en Trainer B 
bestudeerd. De onderzoeksresultaten werden in overleg met de experts van de betrokken sporttakken 
vertaald in aanpassingen van de opleidingsstramienen en competenties. De liaisons van de 
universiteiten met een opleiding Lichamelijke Opvoeding zijn ook nauw betrokken bij de screening 
van de cursusteksten in functie van de competenties. 

 
De Vlaamse Trainersschool is in 2010 overgeschakeld op een volledig modulair systeem voor de 
organisatie van cursussen. Er werd een selectieleidraad en –procedure uitgewerkt voor de aanstelling 
van nieuwe docenten, met daarin opgenomen een aantal minimale en optionele kwalitatieve criteria. Er 
is ook extra aandacht voor de begeleiding van beginnende docenten. Docenten dienen vanaf 2010 
erkend te zijn door de denkcel van de betrokken sporttak voor elk vak waarin ze les willen geven. 
Voor de begeleiding van de topsporters worden in 2010 opnieuw een aantal sessies van het Vlaams 
Coachesplatform georganiseerd. Via een samenwerking tussen de Vlaamse Trainersschool, de afdeling 
Topsport van het Bloso en het BOIC worden specifieke lezingen/bijscholingen gegeven voor alle 
trainers en coaches van Vlaamse topsporters of topploegen. Specialisten uit binnen- en buitenland 
verzorgen de voordrachten. Topsportfederaties kunnen per jaar ook één aanvraag tot ondersteuning 
indienen bij VTS voor sporttakspecifieke bijscholingen voor trainers van hoog niveau. 

 
2.7.2. Prognose 2011 
 
Er zal een module ‘Jeugdtrainer Topsport’ uitgewerkt worden die aansluit op de opleiding Trainer A. 
De inhoud van deze opleiding omvat de specifieke aspecten van het geven van topsporttraining aan 
jongeren. Verder zal de Vlaamse Trainersschool, inspelend op de tendens tot afstandsleren, een  
e-learning pakket uitwerken voor de basismodules ‘Algemeen Gedeelte’ van de verschillende 
opleidingsniveaus. 
 
 
2.8. Implementatie van het opleidingsaanbod in de Vlaamse Kwalificatiestructuur 

(VKS) in het kader van het European Qualification Framework (EQF) 
 
Elke lidstaat in de Europese Unie dient tegen 2010 de Nationale Kwalificatiestructuur (NQF), voor 
Vlaanderen is dit de Vlaamse Kwalificatiestructuur (VKS), af te stemmen op de Europese 
Kwalificatiestructuur (EQF) en vanaf 2012 alle kwalificaties (oude en nieuwe) op één lijn te brengen. 
Ook de kwalificaties in de sportsector zullen hierin moeten geïntegreerd worden. 
 
 

 
2.7.1. Realisaties 2010 
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2.8.1. Realisaties 2010 
 
De Vlaamse Trainersschool (VTS) heeft op basis van de Vlaamse Kwalificatiestructuur een 
Sportkwalificatiestructuur (SKS) uitgewerkt, waarin generieke competentieprofielen zijn opgenomen. 
De onderzoeksopdracht naar de vereiste sportspecifieke competenties Trainer B en Trainer A die de 
Vrije Universiteit Brussel in 2010 heeft verder gezet gebeurde eveneens in functie van de 
voorbereiding tot inschaling in de verschillende kwalificatiestructuren. 
 
Tevens werden de eerste aanvragen voor een EVC-EVK-procedure geregistreerd en verwerkt door de 
VTS, eveneens gebaseerd op deze Sportkwalificatiestructuur. EVC staat voor erkenning van ‘eerder 
verworven competenties’ en EVK voor de erkenning van ‘eerder verworven kwalificaties’. 
 
Er is ook een inhoudelijke herschikking van de basismodules ‘Algemeen Gedeelte Instructeur B’ en 
‘Algemeen Gedeelte Trainer B’ gebeurd in functie van de vereiste competenties. 
 
2.8.2. Prognose 2011 
 
De Vlaamse Trainersschool zal de generieke competentieprofielen  overleggen met de SERV en via de 
geijkte procedures indienen  voor inschaling in de Vlaamse Kwalificatiestructuur.
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 3. Een gezonde sportbeoefening en het vrijwaren van de integriteit van de 
sport op alle niveaus 

 
 
3.1. Meer Vlamingen aanzetten tot een actieve en gezonde levensstijl 

 
3.1.1. Realisaties 2010 

 
Het verhogen van de algemene fysieke fitheid van alle inwoners in Vlaanderen met bijzondere 
aandacht voor de niet of weinig actieve Vlamingen is een belangrijke doelstelling die voorop is gesteld 
door de Vlaamse Regering. Omdat deze gezondheidsdoelstelling maar kan gerealiseerd worden via 
een gecoördineerde aanpak vanuit zowel sport als volksgezondheid zal ik samen met mijn collega van 
Welzijn & Gezondheid in het najaar een intentieverklaring ondertekenen over het afstemmen van 
beleid inzake gezondheid, beweging en sport. Daarnaast is er regelmatig overleg om de respectieve 
initiatieven te bespreken en op elkaar af te stemmen. Zo wordt overlapping vermeden.  

 
De werkgroep voeding en beweging - waarin verschillende experts inzake gezondheid, voeding en 
sport zitten - is sinds april dit jaar operationeel. Het doel van deze werkgroep is het bereiken van de 
gezondheidsdoelstelling voeding en beweging. Hiervoor zal binnen de werkgroep van start gegaan 
worden met concrete acties. 
De werkgroep heeft onder andere de opdracht om mijn collega van Welzijn & Gezondheid te 
adviseren over de uitvoering en de evaluatiemogelijkheden van het ‘actieplan voeding en beweging’. 
Hierbij dient de samenhang met acties die al ondernomen zijn, bewaakt te worden. 

 
3.1.2. Prognose 2011 
 
In 2011 is het de betrachting om op de ingeslagen weg verder te werken teneinde invulling te geven 
aan de gemeenschappelijk vooropgestelde doelstellingen van de intentieverklaring.    
 

 
3.2. Naar een efficiënte dopingbestrijding 
 
3.2.1. Realisaties 2010 

 
Op internationaal vlak zijn er bij de strijd tegen doping heel wat actoren betrokken met specifieke 
taken en specifieke verantwoordelijkheden. Daartoe behoren de UNESCO, het WADA, de nationale 
en internationale sportfederaties, de publieke overheden, de EU en ook de sporters zelf. 
Centraal in het verhaal van alle internationale inspanningen om de acties op het vlak van internationale 
dopingbestrijding op elkaar af te stemmen staat het WADA en zijn werkingsinstrument, de WADA-
code. 
Het wereldantidopingagentschap (WADA) is een wereldwijde organisatie, opgericht in november 
1999, die zorgt voor de promotie en coördinatie van de internationale strijd tegen doping in de sport.  
 
België is in het kader van het EU-voorzitterschap gedurende achttien maanden vertegenwoordigd in de 
foundation board, de algemene vergadering van het WADA, meer bepaald voor de periode van 1 
januari 2010 tot en met 30 juni 2011. In de praktijk zal ik, als Vlaams minister bevoegd voor sport, 
België vertegenwoordigen in dat orgaan. 
In mei 2010 werd een vergadering georganiseerd en in november 2010 zal weer een vergadering 
plaatsvinden.  

Daarnaast werd de werking van het WADA ook dit jaar via een werkingssubsidie financieel 
ondersteund, en dit voor een bedrag van 74.464 USD (55.899,71 euro) vanuit basisallocatie HBO 
HF013 3300 (subsidies i.v.m. medisch en ethisch verantwoord sporten). 
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In EU-context vormt de strijd tegen doping een steeds weerkerend onderwerp op de EU-sportagenda. 
Ter ondersteuning van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie gaf ik een studieopdracht 
aan het Asser Instituut om de implementatie van de WADA-code in de Europese Unie grondig te 
onderzoeken. Die studie vormde het startpunt voor een debat tussen de 27 lidstaten over de 
implementatie van de WADA- code 2009. Samen met de bespreking van een mogelijk sterkere rol 
voor de EU in de internationale strijd tegen doping werden die punten geagendeerd op de informele 
vergadering van de directeurs van Sport op 16 en 17 september 2010 in Genval en op de informele 
ministerraad te Antwerpen op 21 en 22 oktober 2010. 

Het structurele overleg met de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de andere 
gemeenschappen over dopingbestrijding vindt plaats binnen de zogenaamde ‘Coördinatieraad Medisch 
Verantwoord Sporten’. Vlaanderen neemt het voorzitterschap voor twee jaar waar vanaf 1 september 
2009. Een actieplan werd voorgesteld om de interne samenwerking tussen de gemeenschappen en de 
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie te verbeteren. Die actiepunten zijn de herziening van 
de interne verdeelsleutel voor de financiering van het Wereldantidopingagentschap (WADA), het 
toezicht op de uniforme toepassing van de WADA- Code 2009 in alle gemeenschappen en de 
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de herziening van het huidige samenwerkingsakkoord 
daterend van 2001 en de zoektocht naar  gezamenlijke, nuttige communicatie-initiatieven. Hierbij 
werd regelmatig overleg gepleegd met de georganiseerde sportsector via de VSF, de AISF en het 
BOIC.  

Op het vlak van interne regelgeving werd het decreet van 13 juli 2007 inzake medisch verantwoorde 
sportbeoefening in werking gesteld, bij besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2008 met ingang 
van 1 augustus 2008. Daardoor brengt de Vlaamse overheid haar antidopingbeleid volledig in 
overeenstemming met de WADA-code (het werkingsinstrument van het Wereldantidopingagentschap) 
en zijn internationale standaarden. Er is nu een geharmoniseerd antidopingbeleid in Vlaanderen, met 
eenvormige definities over dopingpraktijken en eenvormige sancties, waarbij een aantal afwijkingen 
gelden voor de elitesporters. Dat laatste betreft de organisatie van de tuchtrechtelijke behandeling en 
de regeling voor de verblijfsgegevens (lokalisering) van die elitesporters. 

De (historisch gegroeide) groepering van alle regelgeving over dopingbestrijding, sportmedische 
keuring, leeftijds- en opleidingsvereisten en recent ethisch verantwoord sporten in één decreet – het 
decreet van 13 juli 2007 inzake medisch en ethisch verantwoorde sportbeoefening – heeft geleid tot 
een onoverzichtelijk decreet, waarin de bepalingen over dopingbestrijding, die regelmatig 
geactualiseerd moeten worden, met elkaar verweven zijn. Om snel te kunnen anticiperen op de 
internationale ontwikkelingen en de sporters en verantwoordelijke sportfederaties goed te kunnen 
informeren over dopingbestrijding, moet de regelgeving eenvoudiger en toegankelijker gemaakt 
worden. Daarvoor moet de dopingregelgeving in de eerste plaats in een apart decreet gegoten worden.  

Met het oog op de ondersteuning van het wetenschappelijk onderzoek werd een project van het 
erkende dopinglaboratorium in Gent financieel ondersteund. Het betrof een bijdrage in de kosten van 
het project ‘Onderzoek naar de metabolisatie van selectieve androgene receptor modulatoren 
(SARM’s) met behulp van muizen met gehumaniseerde lever’. 

In het kader van dopingpreventie werd begin 2010 de website www.dopinglijn.be volledig inhoudelijk 
en grafisch vernieuwd. In een mediacampagne werd daarover gecommuniceerd. Op die website is nu 
ook het ‘real winner’-programma beschikbaar. Daarbij komen alle aspecten van de 
dopingproblematiek interactief aan bod en moet de kijker zelf vragen beantwoorden. Er werd ook  een 
DVD ontwikkeld over de rechten en plichten van de sporter tijdens een dopingcontrole. 

 
3.2.2. Prognose 2011 

 
Een aparte behandeling van de antidopingregels ten aanzien van de algemene regels voor medisch en 
ethisch verantwoord sporten wordt noodzakelijk. Via een nauwgezette screening van de huidige 
regelgeving zal een apart Antidopingdecreet opgesteld worden waarbij het primordiaal is om de 
vereisten van een effectieve internationale dopingbestrijding te verzoenen met de vereisten van de 
Belgische rechtsorde. 
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Het structurele overleg binnen de ‘Coördinatieraad Medisch Verantwoord Sporten’ zal worden 
voortgezet door bij het waarnemen van het huidige tweejaarlijkse voorzitterschap door Vlaanderen het 
bovenvermelde actieplan voor te leggen en te realiseren.  
 
Rekening houdend met de vereisten van het Wereldantidopingagentschap inzake de efficiëntie van de 
dopingbestrijding en de proportionaliteit van de informatie die aan de sporters wordt gevraagd, wil de 
‘Coördinatieraad Medisch Verantwoord Sporten’ een voor België gemeenschappelijke groep van 
sporters voorstellen die als ‘elitesporters van nationaal niveau’ hun verblijfsgegevens moeten 
meedelen. Bij het opleggen van die verplichtingen zal er rekening gehouden worden met de mogelijke 
dopinggevoeligheid van de verschillende Olympische sportdisciplines.  
 
Financiering van dit beleid is voorzien op basisallocatie HBO HF 008 1211. Op deze basisallocatie 
werd een totaalbudget voorzien van 963.000 euro. 
 
 
3.3. Blessurepreventie promoten en gezondheidsschade door sportbeoefening 

voorkomen 
 

3.3.1. Realisaties 2010 
 
Ik heb gekozen voor het voeren van een positief en proactief beleid op het vlak van letselpreventie en 
preventie van gezondheidsschade door sportbeoefening. Via de website www.gezondsporten.be wordt 
al heel wat praktische informatie in verband met sport en gezondheid aangeboden aan sporters, trainers 
en begeleiders. Voor individueel sportmedisch advies over onder meer voeding, training, 
letselpreventie en sportmedische geschiktheid kunnen sporters terecht bij bijna 200 erkende 
keuringsartsen. Specifiek over sportmedische geschiktheid (met de nadruk op cardiovasculaire 
screening ter preventie van plotse dood tijdens sportbeoefening) werd voor de erkende keuringsartsen 
een opleidingsdag georganiseerd. Het thema was Vlaamse visie op screening van sporters’. Over dat 
thema werd ook een instructief dvd-pakket gemaakt voor keuringsartsen en andere geïnteresseerden.  
 
De expertscommissie risicovechtsporten die in 2009 geïnstalleerd werd, kwam vijf keer samen. Ze 
bereidde generieke richtlijnen voor om de gezondheidsrisico’s bij de beoefening van 
risicovechtsporten te beperken, met bijzondere aandacht voor de jonge sporters. 
 
Ter uitvoering van het decreet inzake medisch en ethisch verantwoord sporten werd een zevende 
keuringscentrum erkend. De keuringscentra ontvangen een toelage voor de sportmedische keuring en 
begeleiding van getalenteerde sporters. 

 
3.3.2. Prognose 2011 
 
Ik zal een globaal plan in het kader van sportletselpreventie voorstellen met als doel “een relatieve 
daling van letsels en gezondheidsschade ten gevolge van sportbeoefening”. In dit plan zal veel 
aandacht gaan naar het voorbereiden en uitwerken van acties ter preventie van sportletsels. Hiervoor 
zal ik laten onderzoeken of samenwerking met andere partners mogelijk is. 
De sensibilisatie over algemene sportletselpreventie zal gericht worden naar sporters en 
sportfederaties. Deze sensibilisatiesactie zal ondersteund worden door het informatieaanbod op de 
website www.gezondsporten.be. 
 
De erkenningsvoorwaarden en de budgettaire bepalingen voor de keuringscentra zullen geëvalueerd 
worden in functie van de kwaliteit van de sportmedische omkadering van getalenteerde sporters. 
 
De risicovechtsport-federaties zullen begeleid worden bij het invoeren van de generieke richtlijnen 
voor het organiseren van risico-vechtsport-manifestaties.  
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3.4. Ethisch verantwoord sporten promoten 
 
3.4.1. Realisaties 2010 

 
Sinds 1 januari 2009 is in de Vlaamse Gemeenschap een algemeen kader voor ethisch verantwoord 
sporten van kracht. De Vlaamse overheid legt daarbij de principiële aandacht op ethiek in de sport, 
zonder daarbij zelf een ethiek te willen voorschrijven. Het aanscherpen van ethische waarden in de 
sport is een gedeelde verantwoordelijkheid van de overheid en van de sportverenigingen.  
 
Met de erkende sportfederaties werd een voortraject doorlopen, zoals beschreven in de huidige 
regelgeving rond de medisch en ethisch verantwoorde sportbeoefening. Dat heeft geleid tot de 
goedkeuring door de Vlaamse Regering van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 2010 tot 
uitvaardiging van de thema’s en de richtsnoeren betreffende ethisch verantwoord sporten. De zes 
thema’s zijn ‘de rechten van het kind in de sport’, ‘inclusie’, ‘respect voor diversiteit’, ‘het fairplay-
beginsel’, ‘de fysieke en psychische integriteit van het individu’ en ‘solidariteit’. 
 
Om de erkende federaties te ondersteunen bij de bewustwording rond die thema’s en de richtsnoeren, 
en hen op weg te helpen met de planning en de uitwerking ervan, werden workshops georganiseerd. 
De organisatie van de workshops was in handen van de inhoudelijke partners Vlaamse Sportfederatie 
vzw en het Internationaal Centrum voor Ethiek in de Sport vzw, en werd gefinancierd voor een bedrag 
van 13.120 euro vanuit begrotingspost HB0 HF008 1211. De workshops vonden plaats op 27 april, 4 
mei en 11 mei 2010.  
 
De thema’s en richtsnoeren moeten echter ook de bredere sportsector en -actoren aanspreken,  
stimuleren en inspireren. Het kan een positieve stimulans en boodschap aan de sportsector geven, 
brandstof en ideeën aanreiken en wijzen op het belang dat de Vlaamse Regering aan ethiek in de sport 
wil geven. Het is een eerste stap in een proces, waarbij creatieve initiatieven om de ethiek in de sport 
te bevorderen de kans moeten krijgen om te groeien.  
 
Het is dus in de eerste plaats wenselijk om de actoren binnen de sportsector te wijzen op het bestaan 
van de nieuwe regelgeving, hen te laten kennismaken met de thema’s en richtsnoeren, en aan 
sensibilisatie te werken. Daartoe werd in het najaar 2010 een ruime communicatieactie opgezet. Het 
overgrote deel van de bij de erkende sportfederaties aangesloten clubs en verenigingen werd daarbij 
bereikt. Via allerhande media en kanalen werd het bestaan van de regelgeving over ethisch 
verantwoord sporten onder de aandacht gebracht. In samenspraak met de betrokken partners werden 
de eerste stappen gezet om te onderzoeken of een algemeen ethisch meldpunt voor de sport wenselijk 
is en hoe dit vorm kan krijgen. 
Er werd een oproep gelanceerd aan sporters, trainers, begeleiders, bestuursleden van een sportclub, 
supporters, ouders van een jeugdspeler, jongeren enzovoort om aandacht te hebben voor meer ethiek 
in de sport. Die communicatiecampagne werd gefinancierd vanuit begrotingspost HB0 HF005 1211 
voor een bedrag van 45.000 euro. 

 
3.4.2. Prognose 2011 
 
Voor de erkende sportfederaties betekent het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 2010 de 
juridische basis en het definitieve startschot om daadwerkelijk het ethisch verantwoord sporten uit te 
werken, en de gekozen richtsnoeren in praktijk te brengen vanaf 1 januari 2011. De erkende 
sportfederaties selecteren voor de resterende duur van de huidige olympiade minstens één van de 
ethische thema’s. Per thema worden minstens twee richtsnoeren uitgewerkt en in acties op het terrein 
omgezet. Tegen 1 april 2012 en 1 april 2013 wordt over de implementatie gerapporteerd. 
 
Begeleiding van de sportfederaties is belangrijk, maar uiteraard moeten de geleverde inspanningen 
concrete resultaten opleveren. Tegen 1 september 2010 moesten de erkende sportfederaties meedelen 
welke ethische richtsnoeren ze zullen uitwerken. Die richtsnoeren moeten geanalyseerd worden. De 
goede werking van sportfederaties met betrekking tot ethisch verantwoord sporten moet gestimuleerd 
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worden. Goede praktijken moeten naar boven komen en beloond of ondersteund worden. Het is de 
bedoeling dat andere sportverenigingen zowel van de min- als van de pluspunten van die projecten 
kunnen leren en hun eigen werking op het vlak van ethiek in de sport kunnen optimaliseren. 
 
Momenteel ontbreekt een visie op middellange en langere termijn over ethisch verantwoord sporten. 
Het inhoudelijk uitbouwen, het uitwerken, het wetenschappelijk onderbouwen en stofferen van een 
visie en kennis vergaren zijn aan de orde. Het is belangrijk dat binnen de sportsector goede praktijken 
met elkaar gedeeld worden en dat er een platform ontstaat waaruit ideeën kunnen groeien. Op de 
basisallocatie HBO HF013 3300, waarmee subsidies in verband met medisch en ethisch verantwoord 
sporten kunnen worden toegekend, is in totaal een bedrag van 700.000 euro beschikbaar, dat deels 
voor onderzoek of projecten rond ethisch verantwoord sporten zou kunnen worden aangewend.  
 
Ethisch verantwoord sporten bestrijkt een erg breed spectrum. Het heeft raakvlakken met vele 
(deel)beleidsvelden: sport, armoede, integratie, racisme, diversiteit, gelijke kansen, jeugd, onderwijs, 
welzijn, enzovoort. Ook binnen de verschillende opleidingen voor trainers, scheidsrechters, Masters en 
Bachelors LO, enzovoort, wordt nog te weinig aandacht besteed  aan de ethische invalshoek. Daarom 
moeten aanknopingspunten en samenwerkingsverbanden gezocht worden met bestaande initiatieven 
en organisaties.  
 
Vragen, meldingen en klachten moeten op een gepaste wijze behandeld kunnen worden. Daarvoor 
moet binnen de sector onderzocht worden of een meldpunt of een forum ethisch verantwoord sporten 
opgericht kan of moet worden. Ik zal hierover tevens overleg plegen met mijn collega van Welzijn. 
Uiteraard zal ik verder inzetten op communicatie- en sensibilisatieacties via verschillende kanalen en 
bij  verschillende doelgroepen (waaronder jongeren). Deze acties kunnen verder gefinancierd worden 
van op basisallocatie HB0 HF005 1211, waar in totaal een bedrag van 85.000 euro beschikbaar is voor 
communicatieacties rond medisch en ethisch verantwoord sporten. 
 

 
3.5. Onderzoek naar eventuele maatregelen voor de begeleiding in de fitness 

 
3.5.1. Realisaties 2010 

 
Onderzoek door een werkgroep van de academische opleidingscentra L.O., de fitnesssector, het Bloso 
(Vlaamse Trainersschool) en het team Medisch Verantwoord Sporten, heeft uitgewezen dat de 
overheid voorlopig nog niet hoeft in te grijpen. De sector neemt zijn verantwoordelijkheid om een 
medisch verantwoord fitnessaanbod te garanderen. Er is een unaniem akkoord tussen de fitnesssector 
en de academische opleidingscentra voor L.O. over de begeleiding van risicogroepen in de fitness. 
Deze begeleiding zou op termijn enkel door Masters L.O. met de afstudeervariant fitness (of 
gelijkgeschaalden) kunnen gebeuren. Bij de hervorming van de tweejarige masteropleiding fitness zal 
de huidige studievariant ‘fysieke activiteit, fitheid en gezondheid’ nog verder uitgediept worden in 
functie van de begeleiding van risicogroepen. 

 
3.5.2. Prognose 2011 
 
Het princiepsakkoord tussen de fitnesssector en de L.O.-opleidingen van de universiteiten zal verder 
uitgewerkt worden en er zal overleg over gepleegd worden. Ik zal dit verder laten opvolgen. 
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4. Vlaanderen bouwt aan een succesvol topsportbeleid door het creëren van 
een optimaal topsportklimaat en een duidelijk afgebakende 
organisatiestructuur 

 
 
4.1. Een overkoepelend en planmatig topsportbeleid  
 
4.1.1. De één-loket-functie voor topsport bij het Bloso  
 
Teneinde de bestuurlijke en budgettaire eenmaking van het Vlaams topsportbeleid gaandeweg te 
realiseren, heeft deze Vlaamse Regering geopteerd voor één Vlaams topsportloket bij het Bloso. Het 
Vlaams Regeerakkoord (2009 – 2014) stelt “voor het topsportbeleid wordt binnen het Bloso gewerkt 
aan één Vlaams loket voor de topsport en de topsportatleten” (p.72). 
 
In mijn beleidsnota Sport (2009 – 2014) heb ik gesteld dat de samenwerking van de verschillende 
actoren en de één-loket-functie die vanuit het Bloso zal worden waargenomen, fundamenteel is in het 
kader van de beleidslijn “Vlaanderen bouwt aan een succesvol topsportbeleid door het creëren van een 
optimaal topsportklimaat en een duidelijk afgebakende organisatiestructuur” (p.37). 
 
4.1.2. Visibiliteit voor Vlaanderen via topsport 
 
Alle topsporters, topsporttrainers en topsportfederaties die door de Vlaamse overheid ondersteund 
worden, zullen voldoende return op het gebied van visibiliteit voor Vlaanderen moeten garanderen. In 
2010 werden de eerste stappen gezet om dit voor te bereiden. Dit wordt in het najaar 2010 verder 
geconcretiseerd en progressief ingevoerd vanaf 2011 (nieuwe en/of verlengde/aangepaste contracten 
met topsporters en topsporttrainers, convenanten met alle topsportfederatie inzake de topsportsubsidies 
2011, …). Alle topsporters en topsporttrainers die een contract met de Vlaamse overheid hebben 
(Bloso of departement CJSM) en/of financieel ondersteund worden door de Vlaamse overheid zullen 
voortaan Vlaanderen uitdragen met het logo ‘‘Topsport Vlaanderen’’. 
Vlaamse topsporters met een tewerkstelling als topsporter of een deeltijds contract als 
topsporter/student bij het Bloso/Departement CJSM, zullen vanaf 2011 een contractueel vastgelegde 
return t.a.v. de Vlaamse overheid moeten bieden, die bestaat uit een combinatie van (1) de geleverde 
prestaties, zoals opgenomen in de resultaatsverbintenis in het contract, (2) een beperkt aantal 
representaties voor de Vlaamse overheid, passend in het programma van trainingen, stages en 
wedstrijden, (3) portretrecht ten behoeve van (niet commerciële) publicaties en campagnes van de 
Vlaamse overheid en (4) het tonen/dragen van het logo ‘‘Topsport Vlaanderen’’ op de eigen website, 
kledij en materiaal, in zoverre dit reglementair toegelaten is.  
Afhankelijk van de sporttak en de individuele situatie zal de Vlaamse overheid uitzonderingen 
toestaan en/of een individueel aangepaste return opleggen, rekening houdend met de reglementaire 
restricties en/of de belangen van de individuele topsporter.  
 
Ik zal bovendien in overleg met mijn collega bevoegd voor Media onderzoeken hoe al onze Vlaamse 
topsporters maximaal aan bod kunnen komen binnen het Vlaams medialandschap. 
 
4.1.3. De Vlaamse wielerploegen en Atletiek Vlaanderen. 

 
In het Vlaams regeerakkoord wordt benadrukt dat Vlaanderen zal blijven investeren in Atletiek 
Vlaanderen en in de wielerteams. De werking van de Vlaamse Atletiekliga en Atletiek Vlaanderen, 
alsook die van de Wielerbond Vlaanderen en de Vlaamse wielerploegen zal gecoördineerd worden tot 
één Vlaams topsportbeleid atletiek, respectievelijk wielrennen.  
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4.1.4. Een gestage groei van de Vlaamse middelen voor topsport 
 

Tijdens de voorgaande legislatuur zijn de middelen voor de realisatie van de verschillende 
topsportprojecten gestegen van 7.450.00 euro in 2005 naar 19.025.000 euro in 2009. In 2010 namen de 
voorziene middelen voor topsport licht toe tot 20.877.000 euro.  
 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 
€ 7.450.000 € 10.766.000 € 14.004.000 € 16.840.000 € 19.025.000 € 20.877.000 
 

 
 
Voor de uitvoering van het Vlaams topsportbeleid zijn middelen voorzien op verschillende 
begrotingsallocaties. In 2010 gaf dit het volgende concrete beeld: 
 
 

Allocatie Instantie Libellé Kredieten 2010 

HF 11 02 Dep. CJSM Wedden en toelagen topsport € 1.843.000 

HF 11 04 Dep. CJSM Salaris en toelagen team topsport € 0 

HF 12 01 Dep. CJSM Allerhande uitgaven topsport € 1.735.000 

HF 12 02 Dep. CJSM Allerhande uitgaven voor topsporters en 
ondersteunend €35.000 

HF 33 01 Dep. CJSM Subsidies initiatieven topsporters  € 1.831.000 

HF 021 
4140 Bloso Bijzondere dotatie Bloso decreet subsidies 

topsport € 8.830.000 
HF 022 
4140 Bloso Dotatie Bloso topsport € 5.621.000 

 
 
4.1.5. Noodzaak van een overlegmodel en samenwerking tussen alle topsportactoren, rekening 
houdend met de internationale organisatie van topsport 
 
Een goed overlegmodel voor Topsport 
Vlaanderen is autonoom bevoegd voor het voeren van een eigen Vlaams sportbeleid, dus ook het 
topsportbeleid. Het respecteren en ten volle uitbouwen van deze Vlaamse autonomie, kan binnen de 
internationale topsportcontext evenwel slechts tot topsportsucces leiden mits het in stand houden van 
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een goed overlegmodel, met de Franstalige en Duitstalige gemeenschap en het BOIC. Het IOC erkent 
immers uitsluitend nationale Olympische comités (NOC’s) en internationale federaties (IF). De 
internationale sportbonden hebben uitsluitend de nationale sportbonden als leden. Dit heeft als direct 
gevolg dat de selectie en inschrijving van Vlaamse topsporters voor internationale (al dan niet 
multidisciplinaire) competities steeds via de nationale sportbonden (EK en WK) en/of het BOIC (OS) 
dient te gebeuren. Waar het geen individuele topsporters, maar deelnemende teams of ploegsporten 
betreft, is een bicommunautaire samenstelling van het team zeer waarschijnlijk. In dergelijke gevallen 
is, zowel inzake selectie, als inzake aanstelling van het begeleidingskader en het vastleggen van het 
programma, een goed overleg tussen de betrokken Vlaamse en Franstalige sportfederatie, de nationale 
sportbonden (koepels), alsook het Bloso, het Adeps en het BOIC noodzakelijk. Het verder afstemmen 
van de visie, doelstellingen en selectiebeleid tussen de Vlaamse topsportfederaties/het Bloso, de 
Franstalige topsportfederaties/Adeps/DG en het BOIC is noodzakelijk om betere resultaten te 
bekomen op internationale kampioenschappen. Met het BOIC werd een samenwerkingsovereenkomst 
afgesloten, waarin de voorwaarden werden vastgelegd waaraan het BOIC dient te voldoen om een 
jaarlijkse financiering te ontvangen ten behoeve van de deelname van Vlaamse topsporters aan 
multidisciplinaire stages en competities. Ik opteer om de huidige werking van ABCD (Adeps, Bloso, 
BOIC en de Duitstalige gemeenschap) en ABCD-techniek verder te zetten, met het volle respect voor 
de Vlaamse autonomie en het uitbouwen van een performant Vlaams topsportbeleid. 

 
Samenwerking binnen Vlaanderen 
Op Vlaams niveau zijn in het verleden diverse initiatieven genomen (Taskforce Topsport, Stuurgroep 
Topsport) om de verschillende beleidsactoren topsport samen te brengen voor overleg en advies inzake 
topsportaangelegenheden. 
Het is noodzakelijk om het structureel overleg op Vlaams niveau te behouden en verder uit te bouwen 
en om de verantwoordelijkheden inzake de uitvoering, voorbereiding en evaluatie van het 
topsportbeleid te verdelen over de verschillende actoren. De Stuurgroep Topsport zal door mij 
opnieuw samengesteld en geactiveerd worden als een strategisch overlegorgaan met betrekking tot de 
voorbereiding en de evaluatie van het Vlaams topsportbeleid (bvb. het opstellen van het 
Topsportactieplan Vlaanderen, het vastleggen van de topsporttakkenlijst voor de volgende Olympiade, 
…). De Taskforce Topsport (Bloso, kabinet Sport, departement CJSM, VSF en BOIC) is het 
coördinerend overlegorgaan met betrekking tot concrete topsportdossiers. De uitvoering van het 
Vlaams topsportbeleid gebeurt, zoals decretaal is vastgelegd, door het Bloso. 
 
 
4.2. Het voeren van een Vlaams topsportbeleid via de uitvoering van het decreet op de 

sportfederaties   
 
4.2.1. Realisaties 2010 
 
De dotatie voor de topsportfederaties werd sinds 2005 stelselmatig verhoogd. De decretale 
subsidiëring van Topsport in het kader van het decreet op de sportfederaties bedroeg in 2010 
8.830.000 euro. Deze dotatie wordt aangewend voor de voorbereiding en deelname aan internationale 
wedstrijden, voor de topsportscholen, voor de organisatie van een WK, EK of WB in Vlaanderen en 
voor de voorbereiding en deelname van Vlaamse topsporters aan de Olympische Spelen, 
Wereldspelen, Paralympics en EYOF.  
 
De decretale subsidies topsport werden in 2010 als volgt aangewend: 

• 5.740.000 euro voor de aanvullende subsidies voor voorbereiding en deelname aan 
internationale wedstrijden ;  

• 2.365.000 euro voor de aanvullende subsidies voor topsportscholen; 
• 150.000 euro voor aanvullende subsidies voor WK, EK, en WB in Vlaanderen 
• 575.000 euro voor aanvullende subsidies voor voorbereiding deelname topsporters aan 

Olympische Spelen, Wereldspelen, Paralympics en EYOF  
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 Aanvullende subsidies aan Vlaamse unisportfederaties voor voorbereiding en deelname aan 
internationale wedstrijden  
Het decreet van 13 juli 2001 houdende de regeling van de erkenning en de subsidiëring van de 
Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisatie en de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding 
voorziet een minimaal bedrag van 1.488.000 euro voor de voorbereiding en de deelname aan 
internationale wedstrijden van geregistreerde topsporters. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast aan het 
cijfer van de gezondheidsindex. 
Deze subsidies zijn bestemd voor de geselecteerde topsporttakken en de desbetreffende erkende 
Vlaamse unisportfederaties voor de voorbereiding van en de deelname aan internationale wedstrijden 
door Vlaamse topsporters, met name de elitesporters, de beloftevolle jongeren en de geïdentificeerde 
topsporttalenten. 
De facultatieve opdracht topsport houdt voor de unisportfederaties in dat ze een topsportbeleid voeren 
en activiteiten organiseren die passen in het topsportbeleid zoals vastgelegd in de beleidsnota Sport 
van de Vlaamse Regering. 
De sporttakken die zijn opgenomen in het topsportbeleid worden op voorstel van het Bloso, na advies 
van de Stuurgroep Topsport, om de vier jaar vastgelegd door de Vlaamse Regering en ingedeeld in 
vier categorieën. 
Deze indeling geschiedt op basis van de volgende vier criteria: de sportprestaties op internationaal 
vlak, de uitstraling van de sporttak in het binnenland,  de uitstraling van de sporttak in het buitenland 
en de topsportstructuur, de begeleiding en het integraal topsportbeleid van de betrokken 
unisportfederatie. 
Naast deze vier categorieën wordt er voor topsport voor gehandicapten een aparte categorie voorzien. 
 
De Vlaamse Regering kan evenwel jaarlijks, op voorstel van het Bloso en na advies van de Stuurgroep 
Topsport, een sporttak of discipline van een reeds erkende sporttak toevoegen aan het topsportbeleid. 
Het betreft dan ofwel een sporttak die wordt aangeboden door een sportfederatie die voor de eerste 
maal een aanvraag voor subsidies voor de basisopdrachten en de facultatieve opdracht topsport 
indient, ofwel een discipline van een sporttak die wordt aangeboden door een reeds erkende 
topsportfederatie en die is opgenomen in het hoofdstuk topsport van het jaarlijks actieplan van die 
topsporfederatie. 
 
De subsidies worden overeenkomstig de bovenvermelde beoordelingscriteria als volgt toegekend: 

• voor elke sporttak, ingedeeld in categorie I: maximaal 350.000 euro; 
• voor elke sporttak, ingedeeld in categorie II: maximaal 225.000 euro; 
• voor elke sporttak, ingedeeld in categorie III: maximaal 120.000 euro; 
• voor elke sporttak, ingedeeld in categorie IV: maximaal 65.000 euro; 
• voor de gehandicaptensport: maximaal 350.000 euro. 

 
De Vlaamse topsporttakkenlijst was in 2010 als volgt samengesteld : 

 
Categorie I  

• Atletiek : sprintnummers en kampnummers (Olympische disciplines)  
• Basketbal 
• Gymnastiek : artistieke gymnastiek (Olympisch) en acrogym (Wereldspelen) 
• Judo    
• Tennis : dames en heren: enkel, dubbel en gemengd 
• Voetbal : veldvoetbal  
• Volleybal : zaalvolleybal en beachvolleybal 
• Wielrennen : wegwielrennen, piste, mountainbike en bmx 
• Zwemmen : Olympische zwemafstanden (zwembad en open water) 

 
Categorie II 

• Kajak : lijnvaren (sprint: 200m, 500m en 1000m)  
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• Paardrijden : dressuur, eventing en jumping 
• Roeien 
• Triatlon & duatlon : triatlon Olympische afstand, triatlon lange afstand en duatlon  
• Zeilen : zeilen en windsurfen (Olympische klassen) 

 
Categorie III 

• Badminton : dames en heren: enkel, dubbel en gemengd 
• Golf (nieuw opgenomen vanaf 1/1/2010) 
• Handbal 
• Ski & snowboard: snowboard halfpipe (Olympisch) en Big-air  
• Tafeltennis : dames en heren: enkel, dubbel en team 

     
Categorie IV 

• Handboogschieten : doelschieten (Olympisch) en field  
• Ju-jitsu : fighting en duo-system (Wereldspelen)  
• Korfbal   
• Rolschaatsen : snelschaatsen  
• Schermen : degen, floret en sabel  
• Squash : dames en heren: enkel, dubbel en team 
• Taekwondo : sparring (Olympisch)  
 

Aparte categorie 
• Gehandicaptensport : disciplines Paralympische Spelen 

 
In 2010 werden aan deze 27 unisportfederaties subsidies voor voorbereiding en deelname aan 
internationale wedstrijden toegekend voor een bedrag van 5.740.000 euro. 
 
Aanvullende subsidies aan Vlaamse unisportfederaties voor topsportscholen  
Op 1 juni 2010 heb ik samen met mijn collega van Onderwijs, het Bloso, het BOIC, de BVLO, de 
VSF en de 3 grote onderwijskoepels een nieuw topsportconvenant ondertekend, dat onmiddellijk in 
werking getreden is. De doelstelling van dit convenant is zeer talentrijke jongeren de kans te bieden 
hun sport op hoog niveau te beoefenen in combinatie met leerplichtonderwijs om zo een volwaardig 
diploma secundair onderwijs te behalen. 
De studierichtingen topsport-sportinitiator (2e en 3e graad BSO) en topsport-sportbegeleider (3e 
leerjaar 3e graad BSO – specialisatiejaar) werden hiermee naast de reeds bestaande studierichtingen 
structureel verankerd. De studierichting handel-topsport is vanaf het schooljaar 2010-2011 volledig 
geschrapt uit het studieaanbod.  
Het onderwijsgedeelte binnen deze specifieke ‘Topsport’-studierichtingen wordt gefinancierd door het 
departement Onderwijs van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap. Het gedeelte topsport binnen 
het onderwijscurriculum dient integraal gefinancierd te worden door de sportfederaties. Dit zijn de 
kosten voor trainers, begeleiders, verplaatsingen, huur sportinfrastructuur, enz. De subsidiëring van de 
unisportfederaties, die participeren in een topsportschool, maakt deel uit van het integraal 
topsportbeleid zoals voorzien in het decreet van 13 juli 2001 (artikel 26, §2, 2°). 

 
In september 2009 werd de studierichting Topsport opnieuw aangeboden in zes Vlaamse 
topsportscholen: Koninklijk Atheneum Leuven (basketbal, tafeltennis, triatlon en voetbal), Koninklijk 
Atheneum II Hasselt in samenwerking met Sint Jan Berghmans College Genk (atletiek, golf, 
gymnastiek, handbal en voetbal), Koninklijk Atheneum III Gent (atletiek, basketbal, gymnastiek, 
schermen, voetbal en wielrennen), Koninklijk Technisch Atheneum Brugge (basketbal, voetbal en 
zwemmen), Onze-Lieve-Vrouw College Vilvoorde (volleybal) en Leonardo Lyceum Topsport Wilrijk 
(badminton, basketbal, judo, ski en snowboard, taekwondo, tennis, voetbal en zwemmen). 

  
Voor het schooljaar 2009-2010 kregen 752 leerlingen/topsporters in het secundair onderwijs een 
topsportstatuut. Hiervan zijn er 682 ingeschreven in een topsportschool, met volgende aantallen per 
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sporttak: atletiek 45, badminton 14, basketbal 74, golf 11, gymnastiek 49, handbal 40, judo 24, 
schermen 4, ski en snowboard 5, taekwondo 6, tafeltennis 9, tennis 14, triatlon 11, voetbal 270, 
volleybal 47, wielrennen 25, zwemmen 34. 
Vijf leerlingen/topsporters zijn aangesloten bij een erkende Vlaamse unisportfederatie die niet 
participeert in een topsportschool. Aan hen werd ad hoc en bij uitzondering een topsportstatuut 
toegekend. Het betreft kunstschaatsen (3) en paardrijden (2).  

 
Vanaf 1 januari 2009 is snowboard opgenomen op de topsporttakkenlijst en wordt de Vlaamse Ski en 
Snowboard Federatie gesubsidieerd in het kader van het door de Vlaamse Regering vastgelegde 
topsportbeleid voor haar werking in de topsportschool. De Voetbalfederatie Vlaanderen (1 juli 2009) 
en de Vlaamse Vereniging voor Golf (1 januari 2010) werden eveneens erkend als unisportfederatie en 
opgenomen op de topsporttakkenlijst, vastgelegd door de Vlaamse Regering.  

 
Naast de topsportstatuten (secundair onderwijs) werden 78 attesten topsportbelofte (basisonderwijs) 
toegekend aan leerlingen uit de sporttakken gymnastiek (53) en tennis (25). 
Het aantal subsidieerbare lesgevers in de topsportschool is gebaseerd op het aantal 
leerlingen/topsporters, dat van schooljaar tot schooljaar verschilt. Sportfederaties werven doorgaans 
lesgevers in de topsportscholen aan voor onbepaalde duur, wat maakt dat aanzienlijke 
personeelsuitgaven niet met zekerheid gedekt worden door de toegekende subsidies. Op 28 juni 2006 
besliste de Stuurgroep Topsport daarom op advies van het Bloso om een quotaregeling in te voeren 
waardoor het aantal subsidieerbare lesgevers in de topsportschool per sportfederatie voor de 
schooljaren 2006-2007 en 2007-2008 op voorhand werd vastgelegd. Zo kon de omkadering optimaal 
ingevuld worden, ondanks mogelijke wijzigingen in het aantal leerlingen/topsporters in deze periode. 
Op 22 mei 2008 keurde de Taskforce Topsport de quotaverdeling voor de Olympiade Londen (2009-
2012) goed. 

 
In het schooljaar 2009-2010 kwamen zeventien Vlaamse unisportfederaties in aanmerking voor 
aanvullende subsidies topsport voor hun participatie in een topsportschool: GymnastiekFederatie 
Vlaanderen, Vlaamse Atletiekliga, Vlaamse Badmintonliga, Vlaamse Basketballiga, Vlaamse 
Handbalvereniging, Vlaamse Judofederatie, Vlaamse Schermbond, Vlaamse Ski en Snowboard 
Federatie, Vlaamse Taekwondo Bond, Vlaamse Tafeltennisliga, Vlaamse Tennisvereniging, Vlaamse 
Triatlon en Duatlon Liga, Vlaamse Vereniging voor Golf (vanaf 01 januari 2010), Voetbalfederatie 
Vlaanderen (vanaf 01 juli 2009), Vlaamse Volleybalbond, Vlaamse Zwemfederatie en Wielerbond 
Vlaanderen.  
 
De totale subsidie topsport voor topsportscholen bedroeg in het schooljaar 2009-2010 2.365.000 euro. 

 
Aanvullende subsidies aan Vlaamse unisportfederaties voor de organisatie van WK, EK en WB 
in Vlaanderen  
Het decreet van 13 juli 2001 houdende de regeling van de erkenning en de subsidiëring van de 
Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisatie en de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding 
voorziet een minimaal bedrag van 24.800 euro, 12.400 euro en 6.200 euro voor de organisatie van 
respectievelijk een Wereldkampioenschap, een Europees Kampioenschap en een 
Wereldbekerwedstrijd in het Nederlandstalig taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. 
Via dit decreet kunnen ook unisportfederaties, waarvan de sporttak niet is opgenomen in de 
topsporttakkenlijst, in aanmerking komen voor aanvullende subsidies voor de organisatie van deze 
competities. 

 
Volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008 tot vaststelling van de 
voorwaarden tot het verkrijgen van de subsidies inzake topsport komt voor de financiering van de 
organisatie van deze wedstrijd het Bloso tegemoet in de door de unisportfederatie gedragen kosten, 
voor een bedrag van maximum 30.000 euro per Wereldkampioenschap, maximum 15.000 euro per 
Europees Kampioenschap en maximum 7.500 euro per Wereldbekerwedstrijd. 
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In 2010 kwamen acht Vlaamse unisportfederaties in aanmerking voor aanvullende subsidies topsport 
voor de organisatie van één of meerdere internationale competities in het Nederlandstalig taalgebied of 
in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad: Gymnastiekfederatie Vlaanderen, Vlaamse Ju-Jitsu 
federatie, Vlaamse Liga Paardensport, Vlaamse Schermbond, Vlaamse Squashfederatie, Vlaamse 
tafeltennisliga, Vlaamse Tennisvereniging en Wielerbond Vlaanderen. 
 
De totale subsidie topsport voor de organisatie van WK, EK en WB in Vlaanderen bedroeg in 2010 
150.000 euro. 

 
Aanvullende subsidies aan Vlaamse unisportfederaties voor voorbereiding en deelname van 
Vlaamse topsporters aan Olympische Spelen, Wereldspelen, Paralympische Spelen en EYOF 
Het decreet van 13 juli 2001 houdende de regeling van de erkenning en de subsidiëring van de 
Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisatie en de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding 
voorziet aanvullende subsidies voor een minimaal bedrag van 248.000 euro voor de voorbereiding en 
de deelname van Vlaamse topsporters aan de Olympische Spelen, de Paralympische Spelen, de 
Wereldspelen en de Europese Jeugd Olympische Dagen (EYOF) in een niet-Olympisch jaar. Dit 
bedrag wordt jaarlijks aangepast aan het cijfer van de gezondheidsindex. 

 
Volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008 tot vaststelling van de 
voorwaarden tot het verkrijgen van de subsidies inzake topsport komt het Bloso voor de financiering 
van de voorbereiding en de deelname van Vlaamse topsporters aan de Olympische Spelen, de 
Paralympische Spelen, de Wereldspelen en de Europese Jeugd Olympische Dagen (EYOF) voor een 
bedrag van maximum 175.000 euro tegemoet in de door de unisportfederatie gedragen kosten. 
Voor de financiering van de voorbereiding en deelname van topsporters aan Olympische Spelen, 
Paralympische Spelen, Europese Jeugd Olympische dagen (EYOF) en Wereldspelen komt het Bloso 
in een niet-Olympisch jaar voor een totaal bedrag van maximaal 400.000 euro tegemoet in de hiervoor 
door het BOIC gedragen kosten. In een Olympisch jaar wordt dat bedrag opgetrokken tot maximaal 
800.000 euro.  
 
Naast de unisportfederaties, waarvan de sporttak opgenomen is in het topsportbeleid, kunnen ook de 
andere unisportfederaties in aanmerking komen voor aanvullende subsidies topsport voor deelname 
van hun topsporters aan de Olympische Spelen, de Paralympische Spelen, de Wereldspelen en de 
Europese Jeugd Olympische Dagen (EYOF). 
 
In 2010 kwamen dertien Vlaamse unisportfederaties in aanmerking voor aanvullende subsidies 
topsport voor de voorbereiding en de deelname van Vlaamse topsporters aan de Olympische Spelen, 
de Paralympische Spelen, de Wereldspelen en de Europese Jeugd Olympische Dagen (EYOF): 
Gymnastiekfederatie Vlaanderen, Vlaamse Atletiekliga, Vlaamse Judofederatie, Vlaamse Liga 
Gehandicaptensport, Vlaamse Liga Paardensport, Vlaamse Roeiliga, Vlaamse Rollerbond, Vlaamse 
Ski en Snowboard Federatie, Vlaamse Triatlon en Duatlon Liga, Vlaamse Volleybalbond, Vlaamse 
Zwemfederatie, Waterski Vlaanderen en Wielerbond Vlaanderen. 
 
Het BOIC kwam in 2010 in aanmerking voor een financiering van 400.000 euro voor de deelname van 
Vlaamse beloftevolle jongeren en geïdentificeerde topsporttalenten aan de multidisciplinaire stages in 
Mulhouse, Vittel en het Bloso-centrum Gent (voorbereidingsstage op de eerste Jeugd Olympische 
Spelen in Singapore) en voor de deelname van Vlaamse elitesporters aan de multidisciplinaire stage in 
Lanzarote en de Olympische Winterspelen in Vancouver. 
 
De totale subsidie topsport voor de voorbereiding en de deelname van Vlaamse topsporters aan de 
Olympische Spelen, de Paralympische Spelen, de Wereldspelen en de Europese Jeugd Olympische 
Dagen (EYOF) bedroeg in 2010 175.000 euro ten behoeve van de Vlaamse topsportfederaties en 
400.000 euro financiering ten behoeve van het BOIC. 
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In 2009 werd een fundamentele stijging van de decretale subsidies Topsport doorgevoerd via het 
uitvoeringsbesluit Topsport van 19 december 2008. Binnen dit nieuwe uitvoeringsbesluit werd een 
aanzienlijke verhoging van de subsidies topsport voor de federaties doorgevoerd. In functie daarvan 
werd de dotatie aan het Bloso met betrekking tot de decretale subsidiëring van Topsport in het kader 
van het decreet op de sportfederaties stelselmatig verhoogd tot in 2010.  
(In 2011 wordt 8.719.000 euro voorzien. Dit is een daling met 111.000 euro tegenover het vorige 
begrotingsjaar.) 

 
Aanvullende subsidies Vlaamse unisportfederaties voor voorbereiding en deelname aan 
internationale wedstrijden  
Teneinde te kunnen voldoen aan de in het Topsportactieplan Vlaanderen II vooropgestelde en in het 
uitvoeringsbesluit inzake topsport opgenomen maximale subsidiebedragen voor alle topsportfederaties 
wordt een krediet van 5.680.000 euro in 2011 voorzien.  

 
Aanvullende subsidies Vlaamse unisportfederaties voor topsportscholen 
Voor de aanvullende subsidies aan de Vlaamse unisportfederaties voor topsportscholen wordt in 2011 
een krediet van 2.314.000 euro voorgesteld. Hierdoor komt de volledige subsidie (aan 90%) van de 
lonen van de lesgevers/trainers niet in het gedrang, maar zal een iets lager krediet beschikbaar zijn 
voor allerlei werkingskosten m.b.t. de topsportscholen.  

 
Aanvullende subsidies Vlaamse unisportfederaties voor de organisatie van WK, EK en WB in 
Vlaanderen  
Teneinde te kunnen voldoen aan de in het Topsportactieplan Vlaanderen II vooropgestelde en in het 
uitvoeringsbesluit inzake topsport opgenomen maximale subsidiebedragen per organisatie van een 
WK, EK, of wereldbekerwedstrijd wordt een krediet van 150.000 euro in 2011 voorzien. 
 
Aanvullende subsidies Vlaamse unisportfederaties voor voorbereiding en deelname van Vlaamse 
topsporters aan Olympische Spelen, Wereldspelen, Paralympische Spelen en EYOF 
Voor de aanvullende subsidies aan de Vlaamse unisportfederaties voor voorbereiding en deelname van 
Vlaamse topsporters aan Olympische Spelen, Wereldspelen, Paralympische Spelen en EYOF wordt in 
2011 een behoud van het krediet van 575.000€ voorgesteld.  
175.000 euro zal worden toegekend aan de unisportfederaties in functie van de specifieke noden voor 
de voorbereiding van hun topsporters.  
In 2011, een niet-Olympisch jaar, zal maximaal 400.000 euro toegekend worden aan het BOIC ter 
vergoeding van gedragen kosten voor Vlaamse topsporters voor deelname aan de multidisciplinaire 
stages (Vittel/Mulhouse/Lanzarote) en aan de winter-EYOF (12-19/2/2011, Liberec)  en de zomer-
EYOF (23-30/7/2011, Trabzon). 
 
 
4.3. Uitvoering van het Topsportactieplan Vlaanderen II (2009-2012) via de Vlaamse 

werkingsmiddelen Topsport 
 
Na intensief en meervoudig overleg in een aantal specifieke werkgroepen heb ik eind september 2009, 
onder eindredactie van de Taskforce Topsport en na advies van de Stuurgroep Topsport, het 
Topsportactieplan Vlaanderen II voor de lopende Olympiade goedgekeurd en opgenomen in mijn 
beleidsnota 2009-2014. Het Topsportactieplan Vlaanderen II voorziet enerzijds in de verdere uitbouw 
van een aantal actiepunten uit het Topsportactieplan Vlaanderen I (Pool van Toptrainers, Pool van 
Jeugdtrainers Topsport, topsportscholen, topsport en hoger onderwijs, tewerkstelling topsporters, …) 
en voegt anderzijds een aantal nieuwe actiepunten toe (trainingsinfrastructuur topsport, 
topsportevenementen). 
 
 

4.2.2. Prognose begrotingsjaar 2011 
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4.3.1. Realisaties 2010 
 

Behoud en verdere uitbouw van de Pool van Toptrainers  
In het Topsportactieplan Vlaanderen I werd voorgesteld een Pool van Toptrainers, bestaande uit 
Vlaamse en buitenlandse toptrainers geselecteerd in functie van de concrete noden per sporttak, te 
creëren, met als doelstelling het behalen van finaleplaatsen (top-8) en medailles op de Olympische 
Spelen. 
Wat deze toptrainers betreft, werd een competitief loon voorzien (marktwaarde), ongeacht het 
tewerkstellingssysteem (detachering, loopbaanonderbreking, …) zodat de beste (internationale) 
toptrainers kunnen opgenomen worden in deze Pool. Deze toptrainers zorgen voor de optimale 
omkadering van de beloftevolle jongeren en elitesporters voor de voorbereiding op topsportprestaties. 
De toptrainers in de Pool krijgen de bijkomende opdracht om de permanente trainingstechnische 
begeleiding te doen van trainers A en niet gediplomeerde toptrainers in de betrokken sporttakken 
(sportfederaties). 

 
In 2010 werd de aanwerving van 14 binnenlandse en buitenlandse toptrainers gerealiseerd. 13 van de 
14 toptrainers werden aangesteld in functie van de voorbereiding van Vlaamse topsporters op selectie 
en deelname aan de Olympische Spelen van 2012, meerbepaald in judo (2), tennis, volleybal, roeien, 
gymnastiek, zwemmen (2), kajak, zeilen, atletiek en wielrennen (2). Elk van deze contracten loopt af 
in 2012. Na evaluatie dienen deze al dan niet verlengd te worden in functie van nieuwe doelstellingen 
op de Olympische Spelen van 2016, met tussendoelen op WK , EK, en wereldbekerwedstrijden in 
2013, 2014 en 2015.  
Eén toptrainer is aangesteld in functie van de voorbereiding van Vlaamse snowboarders op de 
Olympische winterspelen van 2014. Het contract loopt af in 2014. Na evaluatie dient dit al dan niet 
verlengd te worden in functie van nieuwe doelstellingen op de Olympische Winterspelen van 2018, 
met tussendoelen op WK en wereldbekerwedstrijden in 2015, 2016 en 2017.  

 
Behoud en verdere uitbreiding van de Pool van Jeugdtrainers Topsport 
In het Topsportactieplan Vlaanderen I werd de oprichting van een tewerkstellingsproject voor 
jeugdtrainers topsport vooropgesteld, gericht op een betere begeleiding van jonge talenten bij de 
aanvang van hun topsportloopbaan, zowel in de clubs, als in de basisscholen voor topsportbeloften en 
de middenschool/topsportschool. Hiertoe zouden in de eerste fase (2005-2008) maximaal 60 VTE 
betrekkingen voorzien worden (gesco-statuut). Tot eind 2007 werd dit project niet opgestart aangezien 
niet de nodige VTE’s, noch de nodige kredieten hiervoor werden toegekend.  
In 2008, op het einde van de vorige legislatuur en Olympiade, werd een eerste aanzet gegeven om dit 
project alsnog op te starten onder de noemer “Pool van Jeugdtrainers Topsport”. Binnen de Taskforce 
Topsport werden na uitvoerig overleg met de topsportfederaties een reglement en een procedure 
opgesteld en werd de financiering gekoppeld aan concrete criteria.   

 
Conform deze criteria werden in totaal 22 jeugdtrainers voltijds of deeltijds in de Vlaamse 
topsportfederaties aangesteld, ten laste van topsportkredieten van het departement CJSM.  
In 2009 werd het project overgeheveld van het departement CJSM naar het Bloso.  
 
In 2010 werden 40 voltijdse of deeltijdse Jeugdtrainers Topsport in de Vlaamse topsportfederaties 
aangesteld, meerbepaald in tennis, gymnastiek, zwemmen, badminton, boogschieten, judo, tafeltennis, 
volleybal, atletiek, schermen, handbal, triatlon, roeien, kajak, taekwondo en  gehandicaptensport 
(zwemmen, tennis en goalbal). Deze 40 Jeugdtrainers Topsport komen overeen met in totaal 20 VTE. 
Voor de financiering hiervan werd 1.000.000 euro uitgetrokken binnen de werkingskredieten Topsport 
van het Bloso. 

 
Verhogen van de expertise/competentie van het trainingstechnisch en bestuurlijk kader van de 
topsportfederaties 
In het Topsport actieplan Vlaanderen II werd voorgesteld om de trainersopleidingen van de Vlaamse 
Trainersschool op het niveau Trainer B en Trainer A gaandeweg af te stemmen op de competenties die 
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nodig zijn om (potentiële) topsporters te begeleiden. Het Vlaams Coachesplatform werd verder 
uitgebouwd en beter afgestemd op de noden van de topsporttrainers. In 2010 werden drie sessies 
georganiseerd met telkens een vijftigtal aanwezigen met een sessie op de “Dag van de trainer” als 
afsluiter. 
 
De Vlaamse topsportfederaties dienen gestimuleerd te worden om meer permanente vorming te 
voorzien op maat van de betrokken topsporttrainers. Verder dienen zij de kans te krijgen om hun 
topsporttrainers te begeleiden op het terrein (to coach the coach). In 2010 gebeurde dit ad hoc en op 
aanvraag van de betrokken toptrainers/topsportfederaties.  
Daarnaast dient de competentie van het trainingstechnisch en het bestuurlijk kader verhoogd te worden 
door het organiseren van specifieke (indien nodig geïndividualiseerde) praktijkgerichte 
opleidingen/modules, bijscholingen en workshops voor de coördinatoren topsport en de 
sporttechnische coördinatoren. In dit verband werd in 2010 een masterclass georganiseerd door de 
“topsportcoach”, die voor één jaar door mijn voorganger was aangesteld. 
Een aangepaste financiering inzake arbeidsintensiteit en verantwoordelijkheden en een structurele 
regeling inzake werkomstandigheden voor de coördinatoren topsport werd inhoudelijk voorbereid 
door de VSF/Taskforce Topsport.  

 
Beleidsinitiatieven gericht op jongeren tot 18 jaar: talentdetectie en -identificatie 
In 2007 werd door de UGent in opdracht van de Vlaamse overheid het onderzoeksproject ‘Vlaams 
Sportkompas’ opgestart. Een testbatterij werd ontwikkeld waarmee de fysieke en motorische 
vaardigheden bij jongeren kan getest worden, resulterend in een fysiek en motorisch profiel t.b.v. de 
oriëntatie naar een sporttak of cluster van sporttakken. Tot op heden werden 3500 jongeren van 6-18 
jaar herhaaldelijk gescreend (7205 testafnemingen) en werden normschalen ontwikkeld, o.a. ten 
behoeve van selecties voor de topsportscholen (bvb. schermen). 
 
In 2010 werd bijzondere aandacht besteed aan talentidentificatie via bijgestuurde selectiecriteria voor 
de Vlaamse topsportscholen, alsook aan de werking met de jongste groep van geïdentificeerde 
topsporttalenten. Deze groep werd ondersteund via de subsidies Topsport, via de basisscholen voor 
topsportbeloften en/of via het Be Gold-project. 

 
Beleidsinitiatieven gericht op jongeren tot 18 jaar: talentontwikkeling in en/of buiten de 
topsportschool 
De topsportscholen zijn in 2010-2011 hun dertiende schooljaar ingegaan, met een totaal van 724 (per 1 
september 2010)  leerlingen/topsporters ingeschreven in een topsportschool. Om een topsportschool 
op te starten en/of om verder te blijven investeren in een bestaande topsportschool, dient in de 
toekomst voldaan te worden aan strenge kwaliteitscriteria. Los van de discussie voor welke 
sporttakken de topsportschool het ideale instrument is om aan talentontwikkeling te doen, 
veronderstelt een optimalisering van de topsportscholen verschillende maatregelen tot remediëren op 
het vlak van onderwijs en sportorganisaties.  
Mijn beleidsnota sport voorziet daartoe in een evaluatie van de Vlaamse topsportscholen. Enerzijds 
werd hiertoe door het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media een evaluatieve studie uitbesteed 
aan de Vrije Universiteit Brussel, waarin door middel van een opinieonderzoek (bij 
leerlingen/topsporters en talenten buiten de topsportschool) de effectiviteit van de topsportscholen in 
Vlaanderen wordt geschetst middels een vergelijking van het loopbaantraject van topsporters, al dan 
niet in de context van een topsportschool. Deze studie is in 2010 afgerond en het eindrapport werd 
afgeleverd. Anderzijds werd door het Bloso in nauw overleg met de betrokken sportfederaties 
nagegaan in welke mate de bestaande werking binnen de topsportscholen beantwoordt aan de 
kwaliteitscriteria uit het Topsportactieplan Vlaanderen II en waar er desgevallend structureel of 
operationeel bijgestuurd dient te worden. De combinatie van beide heeft in het najaar van 2010 geleid 
tot een gezamenlijk rapport en een plan van aanpak voor 2011. Dit plan van aanpak zal in het voorjaar 
van 2011 besproken worden met de betrokken partners in de Taskforce Topsport en in de 
begeleidingscommissie van het topsportconvenant.  
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Beleidsinitiatieven gericht op beloftevolle jongeren en elitesporters vanaf 18 jaar: topsport en 
hoger onderwijs – Bloso-topsportstudentenproject hoger onderwijs  
 
Het Bloso-topsportstudentenproject Hoger Onderwijs is sinds het academiejaar 2003-2004 een 
volwaardige aanvulling van het Bloso-tewerkstellingsproject Topsport. Het voorziet voor Vlaamse 
topsporters (beloftevolle jongeren en elitesporters), die aan dezelfde criteria voldoen als deze voor het 
Bloso-tewerkstellingsproject Topsport, in een aantal maatregelen om hun topsportloopbaan uit te 
bouwen in combinatie met volwaardige, zij het gespreide hogere studies.  
In het academiejaar 2009-2010 werden 19 topsporters/studenten (dertien  elitesporters en  zes 
beloftevolle jongeren) in het Bloso-topsportstudentenproject Hoger Onderwijs opgenomen. 

 
Beleidsinitiatieven gericht op beloftevolle jongeren en elitesporters vanaf 18 jaar: 
tewerkstellingsprojecten topsport 
Sinds de opstart van het tewerkstellingsproject Topsport door het Bloso in 1995, werd het contingent 
stapsgewijs in overeenstemming met de groeiende noden uitgebreid tot het huidige effectief van 43 
voltijdse equivalenten. 

 
In 2010 werden in het Bloso-tewerkstellingsproject 42 (per 1/09/2010) Vlaamse topsporters 
opgenomen.  
 
Daarnaast werden twee specifieke opleidingsgerichte tewerkstellingsprojecten binnen het departement 
CJSM behouden. Het betreft drie Vlaamse wielerploegen en Atletiek Vlaanderen. Een maximale 
inhoudelijke afstemming van deze projecten binnen de beleidsvisies van de betrokken federaties 
(Vlaamse Atletiek Liga en Wielerbond Vlaanderen) werd in 2010 voorbereid en ten dele reeds 
doorgevoerd. De nadruk bij deze projecten ligt op het creëren van kansen voor beloftevolle jongeren 
om te kunnen doorgroeien tot een professionele sportcarrière 

 
Begeleiding van (potentiële) topsporters doorheen de ganse topsportloopbaan 
In augustus 2007 werd naar analogie met diverse topsportlanden in Vlaanderen een project 
‘Carrièrebegeleiding’ opgestart (gefinancierd door het Departement CJSM), met als hoofddoel om, 
complementair aan de reeds voorhanden zijnde topsportbegeleiding, specifieke steun te bieden aan 
topsporters en toptrainers/coaches om de unieke leefstijl en -omstandigheden te creëren, vereist voor 
het verhogen van de kansen op topsportsucces.  
 
In 2010 werd de basisopdracht (begeleiding, uitvoering versus voorbereiding) van carrièrebegeleiding 
afgelijnd en de huidige werking geëvalueerd en bijgestuurd. 
Er werd een eerste analyse gemaakt van carrièrebegeleiding in topsportlanden. Via het seminarie ‘Piek 
ook na je topsportcarrière’ werden aan een 150-tal deelnemers de doelstellingen en de werking van de 
twee carrièrebegeleiders voorgesteld. Daarnaast werden er vijf infosessies en acht workshops gegeven 
rond verschillende topics binnen een topsportloopbaan. Een workshop ‘Wat na de topsportschool?’ 
werd specifiek georganiseerd in de zes verschillende topsportscholen.  
Veertien coördinatoren topsport hebben een individueel gesprek gehad over hoe de samenwerking en 
communicatie inzake het begeleiden van de topsporters geoptimaliseerd kon worden.  
In het schooljaar 2009-2010 werden 54 Vlaamse topsporters individueel begeleid inzake de 
combinatie van topsport en studie.   
 
Uitbouw van de Vlaamse trainingsinfrastructuur voor topsport 
Op basis van bilaterale gesprekken met alle Vlaamse topsportfederaties in juni 2010, werden de acute 
noden van Vlaamse topsporters inzake accommodatie ad hoc ingevuld, zonder evenwel in deze fase 
een systematische, toekomstgerichte uitbouw van de topsportinfrastructuur in Vlaanderen te beogen.  
 
Wetenschappelijke begeleiding en wetenschappelijk onderzoek inzake topsport 
De wetenschappelijke begeleiding en het wetenschappelijk onderzoek inzake topsport dienen in 
functie te staan van topsportprestaties. Elk sportwetenschappelijk project dient aldus gericht te zijn op 

V L A A M S  P A R L E M E N T

Stuk 756 (2010-2011) – Nr. 152



 

het presteren van topsporters op korte (lopende Olympiade) tot middellange (volgende Olympiade) 
termijn, door het wegnemen van prestatiehindernissen en/of het bevorderen van prestatieparameters.  
 
Voor de financiering van wetenschappelijke onderzoeks- en begeleidingsprojecten topsport werd sinds 
1 januari 2010 de Taskforce Topsport uitgebreid met een permanente adviescommissie Topsport en 
Wetenschap, die driemaandelijks vergadert. De permanente adviescommissie werd als volgt 
samengesteld: Paul Wylleman (VUB), Peter Hespel (KULeuven), Jan Bourgois (UGent) en een nog te 
vervangen extern expert. De adviescommissie ‘Topsport en Wetenschap’ heeft als voornaamste taak 
het bespreken, beoordelen en adviseren van de lopende/ingediende sportwetenschappelijke en/of 
medisch/paramedische projecten, zowel inzake onderzoek als begeleiding.  
 
Organisatie van topsportevenementen 
In de filosofie van het Topsportaciteplan Vlaanderen II werden de kredieten voor evenementen 
systematisch aangewend voor het maximaliseren van de kansen op succes van Vlaamse topsporters, 
teneinde de strategische doelstellingen van het Vlaams topsportbeleid te bereiken, en tegelijk de 
uitstraling van Vlaanderen als topsportregio te verhogen. 

 
Via subsidies van topsportcompetities werden evenementen in 15 sporttakken van de Vlaamse 
topsporttakkenlijst ondersteund: atletiek (8), basketbal (1), gymnastiek (4), judo (2), tennis (4), 
volleybal (2), wielrennen (8 + Flanders Classics), paardensport (4), triatlon en duatlon (4), zeilen (2), 
badminton (1), skeeleren (1), tafeltennis (1), Ju-Jitsu (1), zwemmen (1) en gehandicaptensport (1). 
 
Inzake eerder uitstralingsgerichte topsportevenementen kwamen sporttakken en disciplines aan bod 
die wel op de sporttakkenlijst staan, maar niet als topsport erkend zijn, waaronder boksen, dans/fitness, 
wielrennen (veldrijden en trial), muurklimmen en motorcross. In totaal werden in 2010 50 
topsportevenementen door het departement CJSM gesubsidieerd. Een belangrijke subsidievoorwaarde 
is het gebruik van het logo ‘Topsport Vlaanderen’, zodat de visibiliteit en herkenbaarheid van 
Vlaanderen maximaal gegarandeerd worden.  
 
Olympische ploegsporten 
Voor elk van de ploegsporten in het Vlaams topsportbeleid (volleybal, voetbal, basketbal en handbal) 
zijn de doelstellingen van de nationale ploegen en het traject naar de Olympische Spelen (2012 en 
2016) het uitgangspunt. De financiële noden inzake programma en omkadering van de nationale 
(jeugd)ploegen zijn bijzonder hoog in de ploegsporten, waarbij aangepaste financiële maatregelen 
(supplementair aan de vorige actiepunten) dienen gehanteerd te worden. Indien nodig dient de 
nationale competitie aangepast te worden, zonder afbreuk te doen aan de clubcompetitie, om zo 
tegemoet te komen aan de doelstellingen van het topsportbeleid met betrekking tot de nationale 
(jeugd)ploegen.  
Per sporttak werd onderzocht of een BENE-liga (Belgisch-Nederlandse liga) haalbaar is en ook een 
meerwaarde kan bieden, wat voor handbal het geval bleek te zijn en werd gerealiseerd. Door de aard 
van de internationale sportstructuren (erkenning van landen, niet van regio’s) is 
gemeenschapsoverschrijdend overleg in alle sporten aangewezen, zonder evenwel de Vlaamse 
autonomie inzake (top)sport aan te tasten.  
De nationale ploegen basketbal (heren) en volleybal (heren) wisten zich in 2010 te kwalificeren voor 
het EK 2011. De volleybalploeg (meisjes 17-18 jaar) en de hockeyploeg (jongens 15-16 jaar) 
behaalden een gouden en bronzen medaille op de eerste Jeugd Olympische Spelen te Singapore, in 
beide gevallen met steun van het ‘Be Gold’-project. 
 
Paralympische sporten  
Om een constant beleid te voeren, werden de Bloso-subsidies Topsport van 350.000 euro 
geconsolideerd. Via dit budget werden de topsporters in hun voorbereiding en deelname aan 
internationale wedstrijden ondersteund, naast de aanstelling van drie voltijdse topsportmedewerkers: 
coördinator topsport, fysieke trainer en teamsportcoördinator.  
Bovenop de decretale subsidies topsport werd in 2010 80.000 euro gefinancierd ten aanzien van de 
Vlaamse Liga Gehandicaptensport. 
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 Voor de uitvoering van de verschillende topsportprojecten werden in 2010 volgende middelen 
voorzien: 

 
Allocatie Instantie Libellé Kredieten 2010 

HF 11 02 Dep. CJSM Wedden en toelagen topsport € 1.843.000 

HF 12 01 Dep. CJSM Allerhande uitgaven topsport € 1.735.000 

HF 12 02 Dep. CJSM Allerhande uitgaven voor topsporters 
en ondersteunend personeel 

€ 35.000 

HF 022 
4140 

Bloso Bloso-werkingsmiddelen topsport  € 5.621.000 

 
 

4.3.2. Prognose begrotingsjaar 2011 
 
De uitvoering van het Topsportactieplan Vlaanderen II zal in 2011 worden verder gezet door  

• Het optimaliseren en professionaliseren van de topsportstructuur binnen de topsportfederaties. 
• Behoud en verdere uitbreiding van de Pool van Toptrainers. 
• Behoud en verdere uitbreiding van de Pool van Jeugdtrainers Topsport. 
• Behoud van de tewerkstellingsprojecten Topsport. 
• Het uitwerken van het Topsportinfrastructuurplan. 
• Het verder zetten van de begeleiding en ondersteuning van de topsportfederaties inzake 

talentdetectie en talentontwikkeling, topsportervolgsysteem, trainingstechnische begeleiding, 
plannen en periodiseren, digitale beeldvorming, mentale begeleiding, medisch-paramedische 
begeleiding. 

• De steun aan topsportevenementen in Vlaanderen. 
 

Onderstaande actiepunten zullen worden uitgewerkt, rekening houdend met de beschikbare kredieten 
topsport 2011.  

 
Pool van Toptrainers 
In functie van de evaluatiegesprekken met de betrokken trainers van de Pool van Toptrainers, hun 
topsporters en topsportfederaties zal worden beslist om contracten al dan niet te bestendigen of nieuwe 
contracten af te sluiten/te financieren. 
Belangrijke evaluatiecriteria zijn onder meer de reeds behaalde tussentijdse doelstellingen, de kans op 
succes, de expertise van de trainer en de  kwaliteit van het training- en wedstrijdprogramma. 
 
Pool van Jeugdtrainers Topsport 
De Pool van Jeugdtrainers Topsport is gericht op een betere begeleiding van jonge talenten bij de 
aanvang van hun topsportloopbaan of in de laatste fase voor zij elitesporter worden.  
Naar aanleiding van de evaluatiegesprekken met de betrokken topsportfederaties zal worden beslist 
om de financiering van de reeds bestaande contracten al dan niet te verlengen of nieuwe contracten af 
te sluiten. Het aantal trainers zal afhankelijk zijn van de kwaliteit/expertise en de kansen op succes.  

 
Verhogen van de expertise/competentie van het trainingstechnisch en bestuurlijk kader van de 
topsportfederaties 
Aansluitend op de opleiding Trainer A zal een module “Jeugdtrainer Topsport” georganiseerd worden, 
voor het eerst in 2011. Specifieke aspecten van topsporttraining bij jongeren zullen via 
praktijkgerichte modules gedoceerd worden aan de trainers, actief werkend met topsporttalenten 
binnen de verschillende topsportscholen en/of topsportfederaties.  
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Het Vlaams Coachesplatform zal verder uitgebouwd en beter afgestemd worden op de noden van de 
topsporttrainers. In 2011 wordt het aanbod verder geoptimaliseerd en uitgewerkt en worden 
initiatieven genomen om het doelpubliek nog beter te bereiken.  
De implementatie van een aangepaste financiering inzake arbeidsintensiteit en verantwoordelijkheden 
en een structurele regeling inzake werkomstandigheden voor de coördinatoren topsport werd op 
voorstel van de VSF uitgesteld naar 2012, omwille van budgettaire restricties. 

 
Beleidsinitiatieven gericht op jongeren tot 18 jaar: talentdetectie en -identificatie 
Het lopende onderzoeksproject “Vlaams Sportkompas” zal in 2011 worden afgerond. De resultaten 
zullen, in zoverre relevant, per sporttak/discipline worden aangewend om de talentdetectie en 
ontwikkeling via de bestaande kanalen (topsportschool, Be Gold, Pool van Jeugdtrainers, …) te 
implementeren en kwaliteitsvol uit te bouwen. 
 
Beleidsinitiatieven gericht op jongeren tot 18 jaar: talentontwikkeling in en/of buiten de 
topsportschool 
Het plan van aanpak dat werd opgesteld aan de hand van de studie van de VUB enerzijds en de 
evaluatie van het Bloso op basis van de criteria in het topsportactieplan Vlaanderen II anderzijds zal in 
het voorjaar van 2011 besproken worden met de betrokken partners in de Taskforce Topsport en in de 
begeleidingscommissie van het topsportconvenant. Uiterlijk tegen het einde van het schooljaar 2010-
2011, conform de timing die ik in mijn beleidsnota had vooropgesteld, dient in nauw overleg met de 
betrokken topsportfederaties en op basis van de onderzoeksresultaten van de evaluatieve studie over de 
topsportscholen, voor zover relevant en beschikbaar, uitgemaakt te worden, voor welke 
sporttakken/disciplines en in welke graden de topsportschool verder dient georganiseerd te worden. 
Op dat moment dienen eveneens mogelijke alternatieven uitgewerkt en opstartklaar te zijn.  
 
Beleidsinitiatieven gericht op beloftevolle jongeren en elitesporters vanaf 18 jaar: topsport en 
hoger onderwijs – Bloso-topsportstudentenproject hoger onderwijs  
In functie van de noodwendigheid en de kwaliteit van de aanvragen wordt in 2011 een stijging van het 
aantal topsporter/studenten verwacht in aanloop naar de Olympische Spelen 2012. Voor de 
Olympische ploegsporten zal naar ad hoc oplossingen gestreefd worden, kaderend in een ploegproject 
met perspectief op Londen 2012 en/of Rio 2016.  
 
Beleidsinitiatieven gericht op beloftevolle jongeren en elitesporters vanaf 18 jaar: 
tewerkstellingsprojecten topsport 
In samenspraak met de Taskforce Topsport zullen de input- en outputcriteria voor Vlaamse topsporters 
over de diverse tewerkstellingsprojecten verder gelijkgeschakeld worden en volledig afgestemd 
worden op de resultaatsdoelstellingen in mijn beleidsnota. 

 
Begeleiding van (potentiële) topsporters doorheen de ganse topsportloopbaan 
In navolging van de één-loket functie topsport, zal het project carrièrebegeleiding, inclusief de 2 VTE,  
in 2011 functioneel geïntegreerd worden binnen de afdeling topsport van het Bloso. De 200.000 euro 
die aan dit project gekoppeld was, zal overgeheveld worden. Concreet houdt dit in dat er 125.000 euro 
van de basisallocatie HBO HF 0031211 (Departement CJSM) overgedragen wordt naar de Bloso 
werkingsmiddelen-Personeel (HBO HF 0204140) en 75.000 euro naar de werkingsdotatie Topsport 
(HBO HF 0224140). 
 
Voor de individuele carrièrebegeleiding topsport en studie wordt in het schooljaar 2010-2011 de 
begeleiding van een vijftigtal leerling/topsporters vooropgesteld. Daarnaast zullen een twintigtal 
tewerkgestelde topsporters en topsporters/studenten individueel begeleid worden. 
 
Uitbouw van de Vlaamse trainingsinfrastructuur voor topsport 
In 2011 zullen, in het kader van een lange termijnvisie, de toekomstige noden inzake 
topsportinfrastructuur in nauw overleg met de sector bepaald worden. Aansluitend zal een 
Topsportinfrastructuurplan Vlaanderen uitgewerkt worden. 
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Wetenschappelijke begeleiding en wetenschappelijk onderzoek inzake topsport 
De Taskforce Topsport adviescommissie ‘Topsport en Wetenschap’ zal er verder op toezien dat de 
sportwetenschappelijke en medisch/paramedische  projecten  volgens de geldelijke kwaliteitscriteria 
worden toegekend, rekening houdend met de betrokken topsportpopulatie en de kansen op succes in 
de lopende en volgende Olympiade.  
Zowel voor begeleiding- als onderzoeksprojecten topsport worden volgende vijf criteria gehanteerd: 
relevantie inzake topsport, innoverend karakter, niveau van het project en de uitvoerders, haalbaarheid 
inzake timing en budget en consolidering van de verworven kennis/expertise voor de Vlaamse 
topsporters op middellange en lange termijn.  
Voor het toekennen van een financiering worden volgende prioriteiten in acht genomen: (1) het 
optimaliseren van de prestaties van erkende elitesporters/teams en de talentontwikkeling van 
toekomstige topsporters, (2) talentdetectie, (3) materiaalontwikkeling en technologie, en (4) 
wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot het voeren van een effectief en efficiënt 
topsportbeleid.  
 
In 2011 zal de Taskforce Topsport / adviescommissie Topsport en Wetenschap de mogelijkheid 
onderzoeken om efficiëntiewinsten te boeken via het clusteren van kwalitatief hoogstaande projecten 
inzake sportwetenschappelijke en medisch/paramedische begeleiding in Vlaamse expertisecentra voor 
Topsport. Dit aanbod zal voornamelijk afgestemd worden op de doelgroep geïdentificeerde 
topsporttalenten en beloftevolle jongeren. Voor de elitesporters zal zoals nu een 
begeleidingsprogramma op maat worden gefinancierd. 
 
Organisatie van topsportevenementen 
De subsidiëring van topsportevenementen in Vlaanderen zal verder toegespitst worden op (1) het 
maximaliseren van de visibiliteit voor Vlaanderen via topsport en (2) het faciliteren van de 
slaagkansen van Vlaamse topsporters. 
 
Olympische ploegsporten 
De ploegen die zich wisten te kwalificeren voor het EK basketbal (heren: eerste deelname aan een EK 
sinds 19 jaar) en het EK volleybal (heren), zullen ondersteund worden in functie van een goed 
resultaat op het EK en een mogelijk kwalificatietraject voor de Olympische Spelen 2012 te Londen. 
Ploegsportprojecten met een reële slaagkans op kwalificatie voor de Olympische Spelen 2012 of een 
traject dat uitzicht biedt op reële selectiekansen voor Rio 2016 zullen gericht ondersteund worden voor 
een volwaardig training- en wedstrijdprogramma, een professionele omkadering en 
loopbaanbegeleiding voor de drie generaties sporters (‘ervaren spelers, generatiespelers en jonge 
spelers’).  
 
Paralympische sporten  
Na het behalen van slechts één medaille op de Paralympische Spelen in Beijing in 2008 dient de 
topsportfederatie haar werking verder professioneel uit te bouwen om uiteindelijk de vooropgestelde 
doelstelling van zeven medailles op de Paralympische Spelen in 2012 te kunnen behalen.  
Naast de coördinator topsport waken de teamsportcoördinator en de fysieke trainer van de 
topsportfederatie over de begeleiding van de elitesporters. Via het totaalrapport (sporttechnische, 
sportwetenschappelijke, sportmedische en sportpsychologische criteria) worden de topsporters 
voortaan voortdurend en nauwgezet bijgestuurd. De trainersstaf kan desgevallend verder worden 
geprofessionaliseerd via de financiering van topsporttrainers. 
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5. Het optimaliseren van omgevingsfactoren 
 
 

5.1. De Vlaamse overheid onderzoekt de werkgelegenheidsmogelijkheden in de 
sportsector  

 
5.1.1. Realisaties 2010 

 
Voor wat betreft de werkgelegenheid in de sportsector werd het beleid vooral beheerst door de 
Vlaamse Intersectorale Akkoorden voor de non-profit / social profit sector. In het VIA-akkoord voor 
de periode 2005 – 2010 werd voor de uitvoering van de verschillende maatregelen een groeiscenario 
uitgewerkt: het budget steeg elk jaar met een vooraf bepaald bedrag.  
 
Voor de uitvoering van de verschillende VIA-akkoorden werd in overleg met de sociale partners 
telkens een andere administratieve regeling uitgewerkt. De administratieve uitvoering is in de loop van 
het laatste decennium dan ook steeds complexer geworden. Er wordt daarom gewerkt aan een voorstel 
voor administratieve vereenvoudiging, dat moet zorgen voor een meer transparante regeling. 
 
Binnen het ‘Overlegplatform Sport voor Allen’ is een werkgroep ‘professionalisering en 
tewerkstelling’ opgestart. Hier gaat men op zoek naar de noden uit het werkveld en tracht men een 
oplossing te vinden voor de specifieke tewerkstellingsvormen bij een sportclub. De job van een trainer 
valt meestal tussen het klassieke vrijwilligerswerk en de reguliere tewerkstelling. Vaak wordt deze 
vorm van tewerkstelling omschreven als semi-agorale arbeid, maar tot op vandaag bestaat hiervoor 
geen duidelijk statuut. Tijdens de vergadersessies werd gezocht naar beleidsaanbevelingen die konden 
opgenomen worden in een visienota. 

 
5.1.2. Prognose 2011 
 
Nadat het voorstel tot administratieve vereenvoudiging is afgestemd tussen de drie bevoegde ministers 
voor Cultuur, Jeugd en Sport, zal het nog worden voorgelegd aan de sociale partners.  
 
Het derde VIA-akkoord loopt af in 2010; een nieuw VIA-akkoord zal worden onderhandeld in het 
najaar 2010. Dit akkoord zal ook voor de sociaal-culturele sectoren, dus ook voor de sportsector, voor 
de komende periode de contouren uittekenen voor het werkgelegenheidsbeleid. In 2011 zal de 
concrete uitvoering van de afspraken uit het nieuwe akkoord voor de sportsector moeten op punt gezet 
worden. 
 
Het is verder mijn bedoeling om in 2011 te starten met de aangekondigde integratie van de DAC-
projecten in de structurele subsidieregelingen.  
 
In het VIA-akkoord 2005-2010 werd de monitoring van de werkgelegenheid in de social profit 
sectoren afgesproken. Het is mijn bedoeling om deze monitoring, zowel voor het privé- als voor het 
publieke segment van de sportsector, ook na 2010 voort te zetten, zodat doorlopende datareeksen 
kunnen opgebouwd worden. De monitoring zal worden geëvalueerd en bijgestuurd indien nodig. 
Daarnaast wordt verder gezocht naar mogelijkheden om bestaande databanken te ontsluiten en 
bevragingen onderling af te stemmen. 
 
De bevindingen van de werkgroep ‘professionalisering en tewerkstelling’ zullen opgenomen worden 
in de visienota en later, eind 2011, zullen deze onder de vorm van concrete beleidsaanbevelingen 
opgenomen worden in het ‘Sport voor Allen Actieplan I’. 
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5.2.1. Realisaties 2010 
 
De VSF bevroeg via het zogenaamde ‘Dynamo Project’ zijn leden om de knelpunten omtrent BTW in 
de sportsector te helpen blootleggen. De resultaten hiervan werden eind oktober door de Vlaamse 
Sportfederatie vzw (VSF) bij middel van het Dynamo-jaarverslag aan mij overgemaakt.  In mijn 
beleid wil ik vooral de sportsector ondersteunen en informeren, ook over deze problematiek en dus is 
er niet gewacht op deze rapportering om reeds met concrete ondersteunende acties in 2010 van start te 
gaan.  
 
Via het ‘Dynamo Project’ leverde de VSF op korte termijn concrete inspanningen ter ondersteuning 
van sportverenigingen met specifieke vragen rond btw. Met deze proeftuin 
‘Verenigingsondersteuning’ uit het participatiedecreet, wil de VSF een duurzame professionalisering 
en kwaliteitsverbetering van de sportclubs bewerkstellingen. Het ‘Dynamo Project’ bood in 2010 oa. 
btw-maatopleidingen en ondersteuning aan de sportclubs aan. Met de btw-maatopleidingen beoogt het 
‘Dynamo Project’ individuele sportclubs door te lichten en te begeleiden bij de toepassing van de btw-
regelgeving. Langs deze weg zijn tot op heden reeds meer dan 1900 btw-infobrochures verspreid naar 
sportverenigingen. Verder is een fiscale tool ontwikkeld die de administratieve belasting van clubs 
moet verlichten. Een maand na lancering was deze tool reeds 19 maal aangevraagd. Daarnaast is deze 
ook gratis aangeboden aan 43 sportverenigingen ter aanvulling van de maatopleiding die deze 
verenigingen bij het ‘Dynamo Project’ hebben gevolgd. Verder werden er 12 sessies van een meer 
globale btw-bijscholing georganiseerd.  
 
In het kader van het Overlegplatform Sport voor Allen werd de werkgroep ‘btw-regelgeving voor de 
sportsector’ opgericht. In deze werkgroep zetelen vertegenwoordigers van de sportfederaties, de VSF, 
het ISB, de VVP, de VVSG, het kabinet, het departement en het Bloso. Het is de bedoeling de 
knelpunten inzake btw die zich voordoen bij de verschillende sportactoren op te lijsten. Het KPMG-
rapport inzake btw-regelgeving  in de sportsector (2009) werd eveneens besproken in deze werkgroep 
en zal mee geïntegreerd worden in de visienota die deze werkgroep bij het begin van 2011 zal 
afleveren. 

 
5.2.2. Prognose 2011 
 
Het is de bedoeling dat de VSF, door middel van het ‘Dynamo Project’, ook in 2011  de sportclubs 
verder zal begeleiden op basis van de huidige btw-regelgeving. 
 
In het kader van het Overlegplatform Sport voor Allen zal op basis van de visietekst een actieplan 
worden opgesteld ten behoeve van de minister met concrete beleidsaanbevelingen inzake btw-
regelgeving voor de sportsector.  
 
De aanpak van de btw-regelgeving zelf is een federale materie en moet dan ook op dat niveau 
aangepakt worden. De huidige bevoegdheidsverdelingen bij de verschillende regeringen in België 
bieden op dit ogenblik enkele unieke opportuniteiten. Zowel op het niveau van de Vlaamse Regering 
als aan de andere kant van de taalgrens vallen de bevoegdheden sport en financiën onder dezelfde 
minister. Ik zal in het licht van de heersende BTW-problematiek in de sportwereld inspanningen 
leveren om een transversale dialoog op te starten tussen mijn Waalse collega, de federale minister van 
Financiën en mezelf. Het is mijn intentie om de beleidsaanbevelingen vanuit de werkgroep ‘btw-
regelgeving voor de sportsector’ op dit transversaal overleg ter sprake te brengen.   
 
 

5.2. Opvolging van de btw-problematiek 
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6. Het voeren van een planmatig sportinfrastructuurbeleid 
 
 
6.1. Goed onderhouden, duurzame en functionele sportaccommodaties in de 

onmiddellijke omgeving 
 
6.1.1. Realisaties 2010 

 
Binnen het ‘Vlaams Sportinfrastructuurplan’ werd de opdracht voor het ontwerpen, bouwen, 
financieren en gedurende tien jaar onderhouden van de eerste cluster van 29 kunstgrasvelden door de 
Vlaamse Regering gegund aan Krinkels Holding BV. De start van de aanleg van de eerste 
kunstgrasvelden werd aangevat in september 2010. Tegen juli 2012 dient de totale opdracht 
gerealiseerd te zijn. 
De gunningsprocedure voor een eerste cluster van negen eenvoudige sporthallen voor een DBFM -
overeenkomst (Design, Build Finance and Maintenance) met terbeschikkingstelling gedurende 30 jaar 
en de gunningsprocedure voor een tweede cluster van zes kunstgrasvelden voor een DBFM-
overeenkomst met terbeschikkingstelling gedurende tien jaar werden opgestart. 
Individuele begeleiding van acht multifunctionele projecten en twee eenvoudige zwembadprojecten, 
waarbij in eerste instantie de reeds opgestarte gunningsprocedure van zes multifunctionele sportcentra 
en één eenvoudig zwembad door de Vlaamse overheid werden overgenomen en waarbij de nog op te 
starten gunningsprocedures door de Vlaamse overheid zullen worden opgestart voor de twee andere 
multifunctionele sportcentra en voor één eenvoudig zwembad. 
 
Er werd in het najaar een tussentijdse evaluatie van het Vlaams Sportinfrastructuurplan opgestart, die 
tevens kaderde in een bredere bevraging over de noden aan sportinfrastructuur bij alle lokale besturen.  
 
Hoewel de budgettaire ruimte beperkt is en naast het Vlaams sportinfrastructuurplan nieuwe grote 
infrastructuurprojecten niet meteen realiseerbaar zijn, werden dank zij het aanwenden van de FFEU- 
kredieten van 2003 en 2004 toch nog enkele topsportinfrastructuurprojecten of bovenlokale 
sportaccommodaties ondersteund én in 2010 voltooid. Dit zijn meerbepaald een regionale Vlaamse 
sportinfrastructuur in Brussel-Noord, de overkapping van de ijsbaan in Herentals en een topsporthal in 
Antwerpen-Noord. 

 
6.1.2. Prognose 2011 
 
Binnen het ‘Vlaams Sportinfrastructuurplan’ (grootschalige inhaalbeweging van sportinfrastructuur 
via alternatieve financiering) zullen in 2011 verschillende gunningsprocedures gevoerd en afgerond 
worden. Zo wordt verwacht in het voorjaar van 2011 de opdracht voor het realiseren van een tweede 
cluster kunstgrasvelden te kunnen gunnen. Ook de opdracht voor een eerste cluster eenvoudige 
sporthallen zal tegen eind 2011 kunnen worden gegund. Naar het einde van 2011 zal ook de 
gunningsprocedure voor een tweede cluster van eenvoudige sporthallen worden opgestart. De 
gunningsprocedure voor twee eenvoudige zwembaden zal worden opgestart en onderhandelingen 
zullen worden gevoerd. Al deze projecten zullen worden  gerealiseerd in DBFM-formule (Design, 
Build Finance en Maintenance). Verder wordt ingestaan voor een individuele begeleiding bij de 
onderhandelingen en gunning van aantal multifunctionele sportcentra, meestal in DBFMO-formule 
(Design, Build Finance, Maintenance and Operate). 
 
Voor de tussenkomst van 30% in de jaarlijkse beschikbaarheidsvergoeding die de lokale besturen aan 
de private projectvennootschap dienen te betalen, in ruil voor het beschikbaar zijn en houden van hun 
sportinfrastructuur, werd op de begroting 2011 een bedrag van 454.000€ voorzien op BA HF033 4322. 
Daarnaast werd 724.000€ werkingsmiddelen voorzien op BA HF009 1211 voor het opmaken van 
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DBFM-overeenkomsten, de bestekken, het voeren van de verschillende gunningsprocedures, het 
inhuren van externe financiële, juridische en technische expertise, enz. 
     
Op basis van de resultaten van de bevraging rond sportinfrastructuur bij alle lokale besturen, zal het 
Sportinfrastructuurplan waar nodig bijgestuurd worden en aan het Vlaams sportinfrastructuurbeleid in 
het algemeen vorm gegeven worden. 
 
 
6.2. De Vlaamse Regering stimuleert een optimaal gebruik van de aanwezige 

sportinfrastructuur 
 
De bevraging rond het ‘Vlaams Sportinfrastructuurplan’ evenals de alomvattende en continue 
inventarisatie van de beschikbare sportinfrastructuur in Vlaanderen door het Bloso zal mij als bevoegd 
Vlaams minister, net als het gemeentelijke beleidsniveau, een beter inzicht geven in de spreiding en 
bijgevolg ook in de eventuele behoefte aan nieuwe bijkomende sportinfrastructuur of renovatie van de 
bestaande sportinfrastructuur. 
 
6.2.1. Realisaties 2010 

 
In het najaar werd via de VVSG een bevraging van de lokale overheden en sportdiensten rond het 
‘Vlaams Sportinfrastructuurplan’ en nieuwe lokale behoeften doorgevoerd.  
Tijdens het voorbije jaar werd ook de Bloso-databank Spakki van de in Vlaanderen publiek 
toegankelijke sportaccommodaties (19.500), permanent geactualiseerd. Bovendien werd via een GIS-
applicatie de informatie van deze sportaccommodaties ruimtelijk verwerkt. Deze informatie wordt via 
de Bloso-website ter beschikking gesteld van de sportbeleidsactoren en het grote publiek. 

 
6.2.2. Prognose 2011 

 
De beschikbare informatie zal worden gebruikt voor de actualisatie van de behoeften en de planning 
van sporthallen, overdekte zwembaden en grasportvelden in Vlaanderen. 
Deze info kan ook ingeschakeld worden bij beleidsdomein-overschrijdend overleg en adviesverlening 
inzake de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen op lokaal, provinciaal en Vlaams niveau. 
Indien nodig kan de verworven informatie ook aangewend worden om het ‘Vlaams 
Sportinfrastructuurplan’ bij te sturen en het Vlaams sportinfrastructuurbeleid op middellange termijn 
te oriënteren. 
 
 
6.3. Ter beschikking stellen van de Bloso-centra aan sportfederaties, sportclubs, scholen, 

individuele sportbeoefenaars, beloftevolle jongeren en topsporters 
 

De 13 Bloso-centra bezitten een bovenlokale, Vlaamse uitstraling. Sommige Bloso-centra zijn ook 
internationaal bekend als topsportcentrum. In eerste instantie zijn de Bloso-centra uitgebouwd om de 
sportparticipatie van de Vlaamse jeugd te verhogen door de organisatie van sportkampen en 
sportklassen. Hierbij worden de deelnemers gesensibiliseerd om blijvend te sporten.  
 
De bij het Bloso geregistreerde elitesporters, beloftevolle jongeren en geïdentificeerde 
topsporttalenten, sportfederaties en sportclubs verkiezen steeds meer de Bloso-centra voor de 
organisatie van hun trainingen en stages.  
 
De verblijfs- en sportaccommodatie van de Bloso-centra werden de laatste jaren ingrijpend 
gerenoveerd waardoor de kwaliteit van het sportaanbod sterk verbeterde. Teneinde de Bloso-centra 
maximaal te exploiteren worden aanvullend ook recreatieve sport- en fietsweekends georganiseerd en 
kunnen ook lokale clubs en individuele sporters in de Bloso-centra terecht.  
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Om dat alles te realiseren is de verdere uitvoering nodig van het investeringsprogramma voor de 
uitbouw en renovatie van de Bloso-centra.  
6.3.1. Realisaties 2010 

 
Zoals in de voorgaande jaren werden bij de uitbouw van de Bloso-centra in 2010 diverse 
samenwerkingsakkoorden afgesloten met andere publieke en private partners (Brugge, Herentals en 
Waregem). 
Volgende infrastructuurwerken werden in de Bloso-centra gerealiseerd (of zijn in uitvoering): 

• De verdere omgevingsaanleg in Blankenberge, Hofstade en Waregem. 
• De bouw van een gymnastiekhal in Brugge. 
• De bouw van een sporthal in Brugge. 
• De uitbreiding van het sporthotel in Genk. 
• De overdekking van de openlucht ijsbaan in Herentals. 
• De renovatie van de manege in Waregem. 
• De renovatie van de gebouwen in Woumen. 

De totale investering vanwege het Bloso bedraagt 4.573.000 euro. 
 

6.3.2. Prognose 2011 
 
Conform het voor de periode 2007-2014 goedgekeurde investeringsprogramma voor de uitbouw en 
renovatie van de Bloso-centra, wordt in 2011 de verdere voltooiing beoogd van projecten die in 2010 
werden opgestart, zoals de bouw van een sporthal in Brugge, de verdere renovatie van de omgeving in 
Hofstade, Blankenberge en Waregem. 

 
Anderzijds worden de uitbouw en de verbetering  nagestreefd van een aantal deelaccommodaties, 
zoals de renovatie van de sportvelden en de openlucht paardenrijbaan in Genk, de renovatie en 
uitbreiding van de sporthal in Gent, de bouw van een gymnastiekhal in Hofstade, schilder- en 
dakwerken in Herentals en de bouw van een restaurant en een administratief gebouw in Woumen. 
De voorgestelde projecten zullen  een maximale exploitatie en kwaliteitsverbetering van de Bloso-
centra mogelijk maken. 

 
Zoals in de voorbije jaren zal bij de realisatie van dit investeringsprogramma maximaal worden 
samengewerkt met andere partners. Daarom wordt een financiële inbreng beoogd voor de realisatie 
van o.m.: 

• De sporthal in Brugge (vanwege de stad Brugge). 
• De renovatie en uitbreiding van de sporthal in Gent (vanwege GO!). 
• De bouw van een gymnastiekhal in Hofstade ( vanwege de gemeente Zemst). 

De voorziene investering vanwege het Bloso  bedraagt 4.542.000 euro. 
 
 
6.4. Elke topsporter heeft de mogelijkheid om te trainen in kwalitatief hoogstaande 

topsportinfrastructuur 
 
Op basis van bilaterale gesprekken met alle Vlaamse topsportfederaties in juni 2010, werden de acute 
noden van Vlaamse topsporters inzake accommodatie ad hoc ingevuld, zonder evenwel in deze fase 
een systematische, toekomstgerichte uitbouw van de topsportinfrastructuur in Vlaanderen te beogen.  
 
In 2011 zullen, in het kader van een langetermijnvisie, de toekomstige noden inzake 
topsportinfrastructuur in nauw overleg met de sector bepaald worden. Aansluitend zal een 
‘Topsportinfrastructuurplan Vlaanderen’ uitgewerkt worden. 
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6.5. De Vlaamse Regering levert via alternatieve financiering een bijdrage voor de 
vernieuwing van de voetbalstadions 

 
6.5.1. Realisaties 2010 

 
De Vlaamse Regering besliste op 23 oktober 2009 om een nieuwe projectoproep te lanceren voor 
multifunctionele voetbalstadions in het Vlaamse en Brusselse hoofdstedelijke gewest. Deze nieuwe 
projectoproep kwam er in het licht van de kandidatuurstelling van België en Nederland voor het WK 
2018/2022 en had de bedoeling om het reeds opgestarte dossier omtrent de steun van de Vlaamse 
overheid aan de bouw van voetbalstadions bij te sturen en te verzoenen met de stadionvoorwaarden 
van de WK-kandidatuurstelling. De oproep is een aanvraag voor hefboomfinanciering via een 
achtergestelde lening bij de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen nv. De hefboomfinanciering is 
geplafonneerd op 10 miljoen euro voor een wedstrijdstadion en op 5 miljoen euro voor een 
oefenstadion.  
 
Alle Vlaamse en Brusselse clubs uit eerste en tweede klasse en de desbetreffende lokale 
overheden ontvingen de nieuwe projectoproep. Men kreeg de mogelijkheid zich kandidaat te stellen als 
eventueel wedstrijd- of oefenstadion voor het WK 2018/2022. Vijf clubs of lokale overheden dienden 
een dossier in voor een wedstrijdstadion. Voor een oefenstadion waren er zes aanvragen. 
 
De Vlaamse Regering besliste op 11 december 2009 dat zij vier dossiers voor een wedstrijdstadion 
(stad Brugge, stad Antwerpen, KAA Gent en KRC Genk) wenst te ondersteunen in hun 
kandidatuurstelling voor het WK 2018/2022. 
 
Op 5 maart 2010 nam de Vlaamse Regering kennis van het advies van de hiertoe opgerichte 
‘Overlegcommissie Voetbalinfrastructuur Vlaanderen’ betreffende de oefenstadions. Rekening 
houdend met de voorwaarden zoals geformuleerd in bovengenoemd advies werd aan de 
overlegcommissie gevraagd om binnen afzienbare termijn en na meer gedetailleerde informatie te 
hebben ingewonnen, een nieuw advies voor de Vlaamse Regering voor te bereiden. 
 
De Vlaamse Regering besliste uiteindelijk op 23 april 2010 dat de zes ingediende dossiers in 
aanmerking kunnen komen voor ondersteuning.  

 
6.5.2. Prognose 2011 
 

Aan de Participatie Maatschappij Vlaanderen werd opgedragen om de reeds opgestarte 
onderhandelingen met de vier dossiers voor een wedstrijdstadion en de zes dossiers voor een 
oefenstadion in 2011 verder te zetten of op te starten. 
 
 

 
6.6.1. Realisaties 2010 
 
Op basis van de beslissingen die de Vlaamse Regering in de vorige legislaturen (2002-2009) heeft 
genomen werd een stand van zaken opgemaakt inzake de terreinen voor sporten met een hinderlijk 
karakter. 
Vervolgens werden de besprekingen met de provincies hervat en geactiveerd.  De provincies 
engageerden zich om in de loop van 2010 via hun sportdiensten en hun RWO-administraties een 
nieuwe screening naar mogelijke locaties door te voeren. Hierbij worden eveneens locaties gelegen in 
militaire domeinen, brownfields en bedrijventerreinen onder de loep genomen, deze laatsten weliswaar 
gerelateerd aan een beperkt tijdelijk karakter van de sportactiviteiten. Hierbij zal ook nauw overleg 
worden gepleegd met mijn collega van Leefmilieu. 

6.6. Het sportinfrastructuurbeleid vraagt een beleidsdomeinoverschrijdende aanpak 
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Ook de besprekingen met de betrokken diensten van defensie rond de vrijkomende militaire gebieden, 
werden vanuit het departement CJSM en het Bloso opgestart. 
 
Via de ‘Technische Werkgroep Golf’ werd verder invulling gegeven aan de realisaties van de 
golfterreinen zoals voorzien in het Vlaams golfmemorandum. 
 
In het kader van de heroprichting van het Sport voor Allen-platform werden 2 werkgroepen ingevuld 
met name één rond sportinfrastructuur en één rond ruimtelijke ordening. Deze werkgroepen werden 
ruim ingevuld met vertegenwoordiging van al de betrokken stakeholders. Ook hier zal een visienota 
met bijhorend actieplan omtrent sportinfrastructuur in het algemeen en de sporten met een groot 
ruimtelijk beslag in het bijzonder worden uitgewerkt en aan mij worden overgemaakt in de loop van 
2011. 

 
6.6.2. Prognose 2011 
 
De resultaten van de provinciale screenings worden ingewacht en zullen mij hopelijk in staat stellen 
om in een aantal provincies oplossingen te vinden voor de infrastructuurnoden voor de sporten met een 
hinderlijk karakter. 
 
Ruimtelijke ordening is in wezen de ruimtelijke afweging van maatschappelijke keuzen en belangen. 
Het partnerschapmodel dat ik als minister van Ruimtelijke Ordening hanteer voorziet dat alle 
ruimtevragende sectoren op een gelijkaardige wijze in de ruimtelijke afweging aan bod komen. Ook de 
sportsector is één van de ruimtebehoevende partners. Er wordt vastgesteld dat deze thans te weinig 
betrokken wordt in de verschillende processen en overlegorganen. Als minister bevoegd voor sport en 
ruimtelijke ordening zal ik nagaan op welke wijze deze sector meer structureel en volwaardig kan 
betrokken worden in het algemeen ruimtelijk ordeningsverhaal. 
 

 

V L A A M S  P A R L E M E N T

63Stuk 756 (2010-2011) – Nr. 1 



 

7. De Vlaamse overheid voert een efficiënt en effectief sportbeleid 
 
 
7.1. Voeren van een kennisgebaseerd sportbeleid 
 
7.1.1. Realisaties 2010 

 
Ik hecht veel belang aan onderzoek voor en een degelijke evaluatie en outputmonitoring van het 
sportbeleid zodat de beleidseffecten duidelijk zichtbaar en meetbaar worden en het gevoerde beleid 
waar nodig op een gefundeerde manier kan bijgestuurd worden. In 2010 werden hiertoe reeds de eerste 
stappen gezet. Het departement CJSM is gestart met de ontwikkeling van een tool  om beleidsacties op 
de voet op te volgen en bij te sturen indien nodig. Op het vlak van outcomemonitoring zal het 
Departement CJSM een meting organiseren van de effecten van twee beleidsdoelstellingen, met name 
‘het verhogen van de participatiegraad’ en ‘het bevorderen van de interculturaliteit’.  
 
Om de proeftuinen sport zo optimaal mogelijk te laten renderen, wordt in het najaar van 2010 een 
grondige tussentijdse evaluatie uitgevoerd. Over deze tussentijdse evaluatie is meer informatie 
gegeven in paragraaf 1.2.1.1. 
 
Investeren in wetenschappelijk onderzoek 
Het steunpunt voor beleidsrelevant onderzoek Cultuur, Jeugd en Sport heeft in 2010, naast de andere 
lopende onderzoeksprojecten, de databank opgeleverd van de participatiesurvey, die onder meer het 
sportparticipatiegedrag van de Vlaming meet. Begin 2011 zullen de eerste resultaten van dit onderzoek 
ook op andere manieren dan via de website worden gecommuniceerd naar de sportsector. Zo wordt de 
mogelijkheid onderzocht om een congres te organiseren waarin de resultaten zouden worden 
voorgesteld.  

 
7.1.2. Prognose 2011 

 
Er zal verder geïnvesteerd worden in beleidseffectenmetingen. Concreet zal er onderzocht worden 
welke nieuwe beleidsdoelstellingen kunnen opgenomen worden in de monitor, zodat ook van deze 
doelstellingen de effecten gemeten kunnen worden.  
 
Investeren in wetenschappelijk onderzoek 
In Vlaanderen werd de laatste jaren zowel door de overheid, de steunpunten en de universiteiten sterk 
geïnvesteerd in wetenschappelijk onderzoek met als doel kennis te vergaren binnen de thema’s van het 
Vlaamse sportbeleid. Om de output van dit wetenschappelijk onderzoek nog beter te laten renderen is 
een goede doorstroming van de resultaten naar de sector noodzakelijk. Daarom zal ik ervoor instaan 
dat er extra inspanningen geleverd worden om de informatie over en de resultaten van alle gevoerde 
wetenschappelijk onderzoeken maximaal toegankelijk te maken voor de sportsector en andere 
geïnteresseerden. In eerste instantie zal dit gebeuren via de bestaande communicatiekanalen. Zo loopt 
eind 2011 het huidige steunpunt voor beleidsrelevant onderzoek Cultuur, Jeugd en Sport af. De 
definitieve resultaten van de verschillende onderzoeksprojecten zullen kenbaar gemaakt worden via de 
bestaande communicatiekanalen en raadpleegbaar zijn via de website van het steunpunt. Daarnaast 
vindt men op de website van Bloso, onder VTS-redactioneel, een steeds groeiend aanbod aan 
praktijkgerichte artikels, die op een eenvoudige manier de bevindingen weergeven van recent gevoerd 
of lopend onderzoek aan onze Vlaamse universiteiten met een opleiding lichamelijke opvoeding. In 
een later stadium zal ook bekeken worden op welke manier deze informatie op een gestructureerde 
manier toegankelijk gemaakt kan worden voor de sector. 
 
Vanaf het najaar van 2010 voorziet de Vlaamse Regering de opstart van de evaluatie van de 
steunpunten voor beleidsrelevant onderzoek. Ik zal hieraan meewerken voor wat betreft de evaluatie 
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van het steunpunt voor beleidsrelevant onderzoek Cultuur, Jeugd en Sport. Er zal alvast strategisch 
nagedacht worden over de mogelijke verlenging van het Steunpunt Sport.  
Eind 2010 is reeds een oproep gelanceerd om projectvoorstellen in te dienen bij het Steunpunt Sport 
rond de beleidsrelevante thema’s ‘gehandicaptensport’, ‘meting van het topsportklimaat’ en ‘ethisch 
verantwoord sporten’. Hieruit zullen 1 à 2 onderzoeksprojecten geselecteerd worden die binnen het 
jaar 2011 dienen gerealiseerd te worden. 
 
 
7.2. Voeren van een meerbeleidsdomein- en bestuurslaagoverschrijdend sportbeleid 

 
7.2.1. Realisaties 2010 

 
Binnen de huidige Vlaamse Regering wordt sterk ingezet op de uitwerking van transversale thema’s 
door een beleidsdomein-overschrijdende aanpak. Zo werkt het beleidsdomein sport actief mee aan de 
realisatie van de monitoring van het regeerakkoord en ViA doelstellingen gecoördineerd door de 
DAR. Daarnaast heb ik me ook geëngageerd om  mee in vulling te geven aan de doelstellingen van het 
Vlaams ouderenbeleidsplan en het Vlaams actieplan armoede en Gelijke kansenbeleid via de 
Opencoördinatiemethode.   
 
Bijkomend wil ik via de werkgroep ‘Transversale samenwerking’ die opgestart is in het kader van het 
Overlegplatform Sport voor Allen beter zicht krijgen op enerzijds de doelstelling en de efficiëntie van 
de reeds bestaande samenwerking en anderzijds op de opportuniteiten tot nieuwe en verdere 
samenwerking. Sport kan een belangrijke maatschappelijke meerwaarde genereren.  

 
In het kader van het EU-voorzitterschap is een maandelijkse diaoloog opgestart tussen de kabinetten 
en administraties van de drie verschillende gemeenschappen. Tijdens dit gemeenschapsoverleg werden 
meningen en opinies op een constructieve manier uitgewisseld om tot een optimaal standpunt te 
komen inzake de verschillende relevante thema’s op EU-niveau. Daarnaast was er ook een 
gemeenschapsdialoog met betrekking tot het op elkaar afstemmen van het dopingbeleid van de 
gemeenschappen in de ‘Coördinatieraad Doping’. 

 
7.2.2. Prognose 2011 
 
De bestaande dialoog tussen de verschillende gemeenschappen mag na het einde van het Belgisch 
voorzitterschap van de EU niet zomaar opgeborgen worden. Dit overleg kan ook naar de toekomst toe 
een meerwaarde betekenen op verschillende niveaus en ik zal er dan ook werk van maken om dit 
onder een vernieuwde vorm verder te zetten.  
 
 
7.3. Evaluatie en optimalisatie van de regelgeving in functie van meer transparantie 

 
7.3.1. Realisaties 2010 

 
Het (historisch gegroeide) groeperen van alle regelgeving inzake dopingbestrijding, sportmedische 
keuring, leeftijds- en opleidingsvereisten en recent ethisch verantwoord sporten in één decreet heeft 
geleid tot een onoverzichtelijk decreet, waarin de bepalingen inzake dopingbestrijding, die regelmatig 
geactualiseerd moeten worden, verweven zijn. 

De regelgeving moet daarom eenvoudiger en toegankelijker gemaakt worden zodat we snel kunnen 
anticiperen op de internationale ontwikkelingen en zodat we sporters en verantwoordelijke 
sportfederaties  optimaal kunnen informeren inzake dopingbestrijding. Hiervoor moet de 
dopingregelgeving in de eerste plaats afgezonderd worden in een apart decreet.  

Deze aparte behandeling van de antidopingregels ten aanzien van de algemene regels inzake medisch 
en ethisch verantwoord sporten zal uitgevoerd worden via een nauwgezette screening van de huidige 
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regelgeving waarbij het verzoenen van de vereisten van een effectieve internationale dopingbestrijding 
met de vereisten van de Belgische rechtsorde primordiaal is. Hiertoe is tevens de realisatie van een 
nieuw samenwerkingsakkoord inzake de dopingbestrijding tussen de verschillende gemeenschappen 
van België wenselijk en noodzakelijk. Bij het schrijven van deze beleidsbrief was dit nieuw 
samenwerkingsakkoord in een finale fase beland. 
Financiering is voorzien op basisallocatie HBO HF 008 1211 waar een totaalbudget van 963.000 euro 
voorzien is. 

 
7.3.2. Prognose 2011 
 
Afhankelijk van het tijdsverloop van het omzetten van een nieuw samenwerkingsakkoord tussen de 
verschillende gemeenschappen in een decretaal kader, zal het ontwerp van een nieuw apart 
antidopingdecreet zijn rechtsgang kennen in 2011. Tevens zal dan een aanvang worden genomen met 
het opstellen van het restdecreet inzake het medisch en ethisch verantwoord sporten. 
 
 
7.4. De Vlaamse overheid informeert de sportsector en de bevolking via een actieve 

communicatie 
 
7.4.1. Realisaties 2010 

 
Sport voor Allen 
Om de sportsector en de bevolking zo goed mogelijk te informeren over het Vlaamse sportbeleid, 
werd een ontwerp van een communicatieplan Sport voor Allen voorgelegd. Eén van de 
vooruitgeschoven actiepunten van dit ontwerp was het opstarten van een werkgroep communicatie die 
ervoor instond dat er vanaf augustus 2010 opnieuw een maandelijkse e-nieuwsbrief Sport voor Allen 
uitgestuurd werd. 
 
De uitwerking van de regelgeving over ethisch verantwoord sporten werd via allerhande media en 
kanalen onder de aandacht gebracht. Er werd ondermeer een ruime communicatieactie opgezet 
waarmee het overgrote deel van de bij de erkende sportfederaties aangesloten clubs en verenigingen 
werd bereikt. Daarbij werd een eerste oproep gelanceerd om aandacht te hebben voor meer ethiek in 
de sport. Via de website www.vlaanderen.be/ethischsporten werd een enquête over ethiek in de sport 
afgenomen. Op de sociale netwerksite Facebook werd een pagina over het thema gelanceerd, waardoor 
er snel op de ethische sportactualiteit kan ingespeeld worden. 
 
Sinds 1 april 2010 is het Bloso online met een volledig vernieuwde website. De Bloso-website kreeg 
een nieuwe look en werd herwerkt tot een gids voor het volledige Vlaams sportlandschap. 
Sportbeleidmensen op elk niveau vinden op deze website overzichtelijke info over beleidsvisies, 
regelgevingen, subsidiëring- en erkenningsprocedures. De vernieuwde Bloso-website biedt 
gebruiksvriendelijke informatie over alle sportpromotionele acties en campagnes. Voor enkele van die 
acties en campagnes zijn er ook specifieke websites ontwikkeld om de mogelijkheden tot werven en 
sensibiliseren nog beter te benutten. Acties als ‘Sporttak in de kijker’, ‘De Gordel’, ‘Week van de 
Sportclub’, ‘Watersportdag’ ‘Senior Games’ en de campagne ‘Sportelen’ zijn daarvan voorbeelden. 
De website rond ‘Sportelen’ motiveert senioren om deel te nemen aan sportactiviteiten en tegelijk een 
sociaal netwerk uit te bouwen. Bij zowat alle activiteiten en campagnes worden ook folders en affiches 
verspreid, doorgaans via de gemeentelijke sportdiensten, om meer mensen aan te zetten meer  aan 
sport te doen. Die inspirerende en motiverende boodschap is ook het uitgangspunt bij de radio- en tv-
spots die ter ondersteuning van de sportpromotionele acties en campagnes via nationale en regionale 
tv-kanalen en radiozenders uitgezonden worden.   
 
Topsport 
Een voorstel van communicatieplan werd voorgelegd aan de Taskforce Topsport alsook een werktekst 
over het gebruik van de juiste communicatiemiddelen. Het label ‘Topsport Vlaanderen’ zal uniform 
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dienst doen als uithangbord voor de werking van het Vlaamse topsportbeleid. Alle organisaties en 
atleten die steun krijgen van de Vlaamse overheid in het kader van topsport zullen in de toekomst dit 
label dragen. Daarnaast zal  er meer aandacht gaan naar de digitale nieuwsinformatie met onder andere 
visueel beeldmateriaal van bekende en minder bekende topsporters die ondersteund worden door de 
Vlaamse Overheid. De communicatie rond topsport zal gevoerd worden met oog voor de actuele 
trends in het medialandschap.  
 
De website www.topsportvlaanderen.be werd regelmatig geüpdate en kreeg eveneens een nieuwe look 
en een nieuwe functie. De nadruk werd vanaf 2010 meer gelegd op specifiek beeldmateriaal van onze 
Vlaamse atleten via opnames en een beknopte verslaggeving. Verder werd  de topsportkalender beter 
uitgebouwd, waardoor er werd beantwoord aan de vraag om tot een internationale topsportkalender 
van Vlaamse topsporters te komen. Door de opstart van de nieuwe Bloso-website met een uitgebreid 
informatieaanbod rond topsport werd de detailinformatie op www.topsportvlaanderen.be in het licht 
van de één-loket-functie teruggeschroefd en vervangen door links naar de respectievelijke infopagina’s 
op www.bloso.be. 

 
7.4.2. Prognose 2011 
 
Sport voor Allen 
Het is de bedoeling in 2011 via de geëigende communicatiekanalen zowel de sportsector als het brede 
publiek te informeren over de sportpromotionele initiatieven, om op die manier nog efficiënter te 
sensibiliseren en stimuleren tot sportbeoefening.  Naast de ‘Sport voor Allen’-praktijk is het ook nuttig 
dat zowel de sector als het brede publiek zicht heeft op het gevoerde ‘Sport voor Allen’-beleid. Om 
deze informatie te coördineren zullen in de werkgroep ‘Communicatie’ de nodige initiatieven 
genomen worden in overleg met de betrokken partners.  Inzake ethisch verantwoord sporten 
moet verder ingezet worden op communicatie- en sensibilisatieacties via verschillende kanalen en bij 
verschillende doelgroepen. 
 
Topsport 
In 2011 zal een communicatieplan Topsport finaal uitgewerkt worden. Het label ‘Topsport 
Vlaanderen’ heeft doorheen de jaren zijn plaats verworven als kwaliteitslabel bij vele organisaties, 
atleten en projecten. Alle topsporters, topsporttrainers en topsportfederaties die door de Vlaamse 
overheid ondersteund worden, zullen voldoende return op het gebied van visibiliteit voor Vlaanderen 
moeten garanderen. In 2010 werden de eerste stappen gezet om dit voor te bereiden. Dit wordt in het 
najaar 2010 verder geconcretiseerd en progressief ingevoerd vanaf 2011 (nieuwe en/of 
verlengde/aangepaste contracten met topsporters en topsporttrainers, convenanten met alle 
topsportfederaties inzake de topsportsubsidies 2011, …). Alle topsporters en topsporttrainers die een 
contract met de Vlaamse overheid hebben (Bloso of departement CJSM) en/of financieel ondersteund 
worden door de Vlaamse overheid zullen voortaan Vlaanderen promoten via het logo ‘Topsport 
Vlaanderen’, voor zover dit binnen de competities, die door de internationale federaties worden 
georganiseerd, toegelaten is.  
 
Vlaamse topsporters met een tewerkstelling als topsporter of een deeltijds contract als 
topsporter/student bij het Bloso/Departement CJSM, zullen vanaf 2011 een contractueel vastgelegde 
return t.a.v. de Vlaamse overheid moeten bieden, die bestaat uit een combinatie van (1) de geleverde 
prestaties, zoals opgenomen in de resultaatsverbintenis in het contract, (2) een beperkt aantal 
representaties voor de Vlaamse overheid, passend in het programma van trainingen, stages en 
wedstrijden, (3) portretrecht ten behoeve van (niet commerciële) publicaties en campagnes van de 
Vlaamse overheid en (4) het tonen/dragen van het logo ‘Topsport Vlaanderen’ op de eigen website, 
kledij en materiaal, in zoverre dit reglementair toegelaten is.  
Afhankelijk van de sporttak en de individuele situatie zal de Vlaamse overheid uitzonderingen 
toestaan en/of een individueel aangepaste return opleggen, rekening houdend met de reglementaire 
restricties en/of de belangen van de individuele topsporter.  
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Ik zal in overleg met mijn collega, bevoegd voor Media, onderzoeken hoe al onze Vlaamse topsporters 
maximaal aan bod kunnen komen binnen het Vlaams medialandschap. 
Ik wil ook de mogelijkheden laten onderzoeken om een nieuwe televisiewebsite te lanceren, nl. 
www.topsportvlaanderen.tv, waarbij bijzondere aandacht zal geschonken worden aan die topsporten 
die klassiek minder mediabelangstelling genieten. 
Op basisallocatie HB0 HF050 1211 is er voor 2011 een budget voorzien van 420.000 euro voor de 
uitwerking van allerlei initiatieven in verband met topsport en communicatie. 
 
 
7.5. Technologische vernieuwing ten behoeve van een betere dienstverlening op maat 

van de klant 
 
Uiteraard wil ik de nieuwe technologieën optimaal benutten om ook in het sportbeleid de efficiëntie in 
de communicatie met de burger te verbeteren. Dat gebeurt zowel voor de informatieve opdracht van de 
overheid (o.a. door het ontwikkelen en verbeteren van algemene en specifieke websites) als in functie 
van het verbeteren van de dienstverlening (o.a. elektronische inschrijvingen voor opleidingen VTS, 
Bloso-kampen of allerlei andere activiteiten). Ook het inventariseren en bijgevolg consulteren van het 
sportaanbod (o.a. opleidingen, infrastructuur) wordt dank zij technologische vernieuwing 
vergemakkelijkt en bijgevolg gestimuleerd. 
 
7.5.1. Realisaties 2010 
 
De Vlaamse Trainersschool heeft voor het cursusjaar 2010 een volledig nieuwe databank (VOTAS) 
uitgewerkt waarbij de cursist heel wat extra mogelijkheden krijgt. Dit levert tal van voordelen op voor 
de cursist. Enkele van de belangrijkste zijn de inzage in de actuele stand van zaken van het eigen 
opleidingstraject, de mogelijkheid tot het opladen van allerlei documenten in de eigen portfolio en de 
beschikbaarheid van een ‘MyBloso-pagina’ waar de cursist heel wat persoonlijke gegevens zelf kan 
beheren. Ook voor de medewerkers van de Vlaamse Trainersschool zijn er heel wat voordelen. Zo 
krijgen zij via VOTAS onder andere inzage in gegevens van de cursusorganisatie, op basis van 
leesrechten conform de privacy-wetgeving en hebben ze de mogelijkheid om online scores in te 
voeren. 
 
Het Bloso heeft in 2010 bij de ontwikkeling van de Sportdatabank Vlaanderen vooral gewerkt aan de 
technische uitbouw van de databankstructuur voor personen en organisaties, data die nu reeds intern 
gebruikt worden voor andere databanken (VOTAS, Topsportervolgsysteem). Specifiek voor de 
VOTAS-databank werden ook een aantal extra organisatietypes aan de Sportdatabank toegevoegd, 
zoals universiteiten en hogescholen L.O. en opleidingsverstrekkers zoals de sportregio’s of 
buurtsportdiensten. Tevens werd het systeem onderzocht waarmee de toegangscontrole van personen, 
die opereren in naam van organisaties, tot de Sportdatabank Vlaanderen zal worden geregeld, in 
functie van de privacy-wetgeving. De problematiek van het up-to-date houden van de Sportdatabank 
Vlaanderen dient nog verder onderzocht te worden. 

 
7.5.2. Prognose 2011 
 
De Sportdatabank Vlaanderen zal als één centrale databank voor personen en organisaties via een 
webapplicatie ter beschikking worden gesteld aan de relevante sportactoren. Hierbij wordt 
nadrukkelijk rekening gehouden met de privacy-wetgeving. 
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8. De Vlaamse overheid wil via een onderbouwd en duurzaam sportbeleid 
wegen op internationale discussies en het internationale sportbeleid 
 
 

8.1. In 2010 vult de Vlaamse Regering het Belgische voorzitterschap van de Europese 
Unie voor sport actief in 

 
8.1.1. Realisaties 2010 
 
In de eerste helft van 2010,  gedurende het Spaans EU-voorzitterschap, nam ik als Vlaams minister 
bevoegd voor sport het woordvoerderschap voor België op tijdens de informele en formele 
bijeenkomsten van de EU ministers Sport. Er werd nauw overleg gepleegd met de andere 
gemeenschappen om een gemeenschappelijk Belgisch standpunt te formuleren over de prioriteiten 
voor toekomstig EU optreden inzake sport.  
 
Als woordvoerder van België, nam ik als één van de drie vertegenwoordigers van de Europese Unie 
actief deel aan de WADA Foundation Board op 9 mei 2010 en zal dit ook doen op 21 november 2010 
in Montreal, waar onder meer de problematiek van de whereabouts aan bod kwam. Onder mijn impuls 
slaagden we er in om al de Europese vertegenwoordigers een gemeenschappelijk standpunt te laten 
innemen. 
 
Ter voorbereiding van het Belgisch EU-voorzitterschap werden contacten gelegd met de relevante 
actoren en instellingen (Europese Commissie, Europees Parlement, Raadssecretariaat en Raad van 
Europa).  
 
Om ook de Vlaamse sportsector te informeren over en te sensibiliseren voor het Belgisch EU-
voorzitterschap sport, werd op 9 juni 2010 een infomoment over het Belgisch EU-voorzitterschap 
sport georganiseerd: ‘Europa uit de startblokken’. Verschillende vertegenwoordigers uit de Vlaamse 
sportsector en enkele parlementsleden van de commissie Sport waren hierop aanwezig. 
 
Vanaf 1 juli 2010 tot 31 december 2010 nam België het EU-voorzitterschap waar. Vlaanderen nam 
voor sport de coördinerende rol op zich in nauw en constructief overleg met de andere 
gemeenschappen.  
Op 16-17 september werd door de Franse Gemeenschap de informele meeting van de Directeurs van 
de Sport georganiseerd in Genval. De inhoudelijke invulling gebeurde evenwel door mijn 
sportadministaties. De thema’s die aan bod kwamen waren ‘Opleiding en training’, 
‘Carrierebegeleiding in de topsport’, ‘Vrijwilligerswerk en professionalisering in de sport’ en de 
‘Internationale strijd tegen doping’. Op 21-22 september vond te Baku (Azerbeidjan) de informele 
ministerconferentie plaats van de Raad van Europa waar ik gevraagd was om namens het 
voorzitterschap een visie te vertolken over de toekomstige samenwerking tussen de Europese Raad 
van de 27 lidstaten en de Raad van Europa (47 aangesloten landen). 
 
De informele meeting van de EU ministers sport vond plaats op 21-22 oktober 2010 in Antwerpen en 
behandelde de volgende onderwerpen: opleiding en training in de sport, de strijd tegen doping, sociale 
inclusie in en door sport en het toekomstig EU sportbeleid.  
Tijdens de Formele Raad Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport van 18 november te Brussel zal een 
voorstel op tafel  liggen over een Resolutie inzake de toekomstige gestructureerde dialoog met de 
sportsector. Tevens zullen er Conclusies van de Raad inzake de rol van sport bij sociale inclusie ter 
goedkeuring worden voorgelegd. Tenslotte zal het EU-voorzitterschap een debat modereren over de 
rol die sport kan spelen op het vlak van sociale inclusie in de maatschappij. We mogen terecht fier zijn 
dat onder ons voorzitterschap en dank zij onze impuls aan de benaming van deze raad de bevoegdheid 
Sport expliciet werd toegevoegd. 
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 In het kader van het Belgisch EU-voorzitterschap sport gaf ik ook de opdracht tot het organiseren van 
twee Europese expertconferenties. 
Het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB) organiseerde op 13-14 oktober 2010 
in Leuven het “Europees Congres Lokale Sportparticipatie, sociale inclusie en armoedebestrijding”. 
Hier kregen zowel Vlaamse als Europese sprekers de mogelijkheid om enerzijds hun expertise te delen 
met de aanwezigen en anderzijds om met hen in debat te gaan . De aanbevelingen van dit Congres 
werden verwerkt in de themabespreking rond sociale inclusie tijdens de informele ministerraad te 
Antwerpen. 
De Vlaamse Trainersschool (VTS)/Bloso organiseert op 18-19 december 2010 de Europese Dag van 
de Trainer, waar zowel Europese als Vlaamse trainers aan kunnen deelnemen. Hiertoe werden voor 
alle 27 lidstaten telkens 3 experts (topsportcoach, jeugdsportcoach en beleidsmaker) uitgenodigd. 
 
Tenslotte wordt in overleg met de administraties en ministeriële vertegenwoordigers van Hongarije en 
Polen, die in 2011 het EU-voorzitterschap zullen waarnemen, bekeken in hoeverre de objectieven van 
het Belgische EU-voorzitterschap verder kunnen worden gerealiseerd. 

 
8.1.2. Prognose 2011 
 
In de eerste helft van 2011 neem ik als Vlaamse minister bevoegd voor sport het woordvoerderschap 
voor België op tijdens de informele en formele ministerbijeenkomsten van de EU ministers sport 
onder Hongaars voorzitterschap. In het kader van het teamvoorzitterschap met Spanje en Hongarije 
blijft België nauw betrokken bij de opvolging van sport in het EU beleid en bij het Hongaars EU-
voorzitterschap. In het licht van een mogelijke reactie van de Raad op de inhoud van de ‘Mededeling 
van de Commissie’ zal in nauw overleg met de andere gemeenschappen een gemeenschappelijk 
Belgisch standpunt geformuleerd worden. Tevens zal de gewone wetgevingsprocedure betreffende het 
voorstel voor een ‘EU-Sportprogramma’  van nabij opgevolgd worden. 
In het licht van het ‘Europees Jaar van de vrijwilliger’ in 2011, zal Vlaanderen dit actief mee opvolgen 
en onderzoeken in welke mate dit ook voor de Vlaamse sportsector relevant kan zijn.  
 
Als woordvoerder van België, zal ik als één van de drie vertegenwoordigers van de Europese Unie 
aanwezig zijn op de WADA Foundation Board op 14-15 mei 2011.  
 
Er zal voldoende aandacht besteed worden aan de ontwikkelingen op EU niveau inzake sport en de 
mogelijkheden die dit kan bieden voor de Vlaamse sportsector. Het toekomstige ‘EU-
Sportprogramma’ wordt van nabij opgevolgd en zal aan de Vlaamse stakeholders in de sportsector 
gecommuniceerd worden. 
 
 
8.2. Vlaanderen streeft naar een verhoogde en actieve betrokkenheid op multilaterale 

fora of binnen internationale instellingen, teneinde de Vlaamse impact op de 
besluitvorming van deze organisatie te versterken 

 
Vlaanderen heeft steeds een voortrekkersrol gespeeld op de internationale fora. Daarom hecht ik 
tijdens deze legislatuur een groot belang aan het onderhouden en verder uitbouwen van goede 
internationale contacten, zowel op multi- als bilateraal niveau. Door op het internationale niveau 
aanwezig te zijn en samen te werken met de internationale partners, houdt Vlaanderen voeling met wat 
er in de internationale sportwereld beweegt. 

 
8.2.1. Realisaties 2010 

 
Europese Unie 
Over het beleid rond een verhoogde en actieve betrokkenheid binnen de Europese Unie, wordt meer 
informatie gegeven in paragraaf 8.1. 
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Raad van Europa 
Het Enlarged Partial Agreement on Sports (EPAS) van de Raad van Europa biedt een kader aan de 
Europese landen om een gezamenlijke benadering van sport na te streven. Gezien de pioniersrol die de 
Raad van Europa speelt in het denkmatig proces rond toekomstige evoluties in de sportsector en het 
grote belang dat gehecht wordt aan een Sport voor Allen-beleid, dat ook in Vlaanderen een prioritair 
aandachtspunt is, werden de verschillende mogelijkheden bekeken voor toetreding tot het Enlarged 
Partial Agreement on Sports (EPAS).  
Hoewel Vlaanderen nog geen lid is van het EPAS, heb ik mijn medewerkers de opdracht gegeven om 
zo actief mogelijk de activiteiten van het EPAS op te volgen. Vlaanderen was dan ook aanwezig op de 
voorbereidende informatieve meeting van de ‘18th Council of Europe Informal Conference of 
Ministers responsible for Sport’ te Straatsburg op 28 juni 2010, alsook op de effectieve ‘18th Council 
of Europe Informal Conference of Ministers responsible for Sport’ in Baku op 22 september 2010. 
Vlaanderen, als voorzitter van de Raad van ministers van de Europese Unie, leverde een bijdrage aan 
het thema ‘toekomstige samenwerking tussen de Europese Unie en de Raad van Europa op gebied van 
sport’. 
 
8.2.2. Prognose 2011 
 
Europese Unie 
Over het beleid rond een verhoogde en actieve betrokkenheid binnen de Europese Unie, wordt meer 
informatie gegeven in paragraaf 8.1. 
 
Raad van Europa 
In overleg met de andere gemeenschappen zal ik bekijken hoe Vlaanderen op een actieve manier 
betrokken kan worden binnen het Enlarged Partial Agreement on Sports van de Raad van Europa. Ik 
heb me immers voor de huidige beleidsperiode geëngageerd om een toetreding tot dit akkoord te 
bewerkstelligen. Deze toetreding zal in nauw overleg gebeuren met de andere gemeenschappen  
 
 
8.3. Bestaande bilaterale samenwerkingsverbanden met prioritaire partners verdiepen, 

innoverende samenwerkingsvormen exploreren en relaties met nieuwe partners 
verkennen, gestoeld op een maximale afstemming van de behoeften en expertise in 
Vlaanderen 

 
8.3.1. Realisaties 2010 
 
Zuid-Afrika 
Zuid-Afrika blijft een prioritaire partner op het vlak van internationale samenwerking, ook voor sport. 
Na een periode waarin de samenwerking door omstandigheden praktisch was stilgevallen, worden 
signalen opgevangen om de samenwerking te herdynamiseren. 
In dit kader wordt het werkprogramma in 2010-2011 verlengd. 
Het samenwerkingsproject met de provincie Vrijstaat rond sport kaderde in dit culturele 
samenwerkingsakkoord en beoogde een intensere samenwerking op het gebied van sport o.m. in 
samenwerking met het Bloso en met de Vlaamse Trainersschool in het bijzonder. 
 
2010 was het laatste operationele jaar van het Batsha-programma, het Vlaams-Zuid-Afrikaans 
samenwerkingsverband rond Cultuur, Jeugd en Sport, dat in 2007 werd opgestart. Voor de periode 
2007-2010 werd het luik sport ingevuld door Buurtsport. In twee van de vier gemeenschapscentra 
werd een sportwerking opgezet door middel van een uitleendienst, het aanbieden van laagdrempelige 
sportactiviteiten en het opleiden van lokale medewerkers voor het organiseren van deze 
sportactiviteiten zodat een lange termijnwerking en zelfredzaamheid mogelijk zijn.  
In april 2010 werd in Zuid-Afrika een slotconferentie georganiseerd waarop alle betrokken partners 
aanwezig waren en waar alle aspecten van het project uitgebreid onder de loep werden genomen. De 
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Vlaamse partners konden een input aanleveren voor de evaluatie van het project waarbij zowel de 
successen als de leerpunten aan bod kwamen. 
 
 
Catalonië 
In het kader van het werkprogramma Vlaanderen-Catalonië werden in samenwerking met de 
Katholieke Universiteit Leuven en met de Vrije Universiteit Brussel in het najaar 2009 twee 
studiedagen georganiseerd over topsport. Deze studiedagen werden georganiseerd in nauw overleg en 
in samenspraak met het High Performance Centre in Barcelona.  
Catalonië organiseerde in november 2009 tevens een ‘International World Congress on School Sport’ 
in Barcelona, waar ook Vlaanderen actief vertegenwoordigd was (Departement Cultuur, Jeugd, Sport 
en Media) en in overleg met Bloso en SVS een inhoudelijke input leverde aan het thema ‘Sport 
Countries on School Sports’. In 2010 werden een aantal overlegmomenten gehouden tussen Vlaamse 
en Catalaanse actoren om een eventuele voortzetting van de samenwerking te bekijken. 
 
 
Marokko 
Er werd tijdens de vorige beleidsperiode geen structurele samenwerking met Marokko op het vlak van 
sport opgestart. Er werden wel een aantal eenmalige sportprojecten in Marokko in samenwerking met 
Vlaamse actoren ondersteund. Het project van de stad Hasselt, dat ondersteuning kreeg voor de aanleg 
van een multifunctioneel sportterrein, gekoppeld aan een sociaal project door middel van capacity 
building in Outat-Oulad-El-Haj, werd in 2010 afgerond. 
 
In het najaar van 2010 zal een algemene evaluatie van de lopende samenwerkingsakkoorden 
doorgevoerd worden. Op basis van het resultaat hiervan wordt een eventuele verdere samenwerking 
met voor het Vlaamse sportbeleid prioritaire partnerlanden bekeken. 
 
Het structurele overleg op het vlak van internationaal cultuur-, jeugd-, media, maar ook sportbeleid 
werd in 2010 doorheen de verschillende beleidsniveaus door CJSM geoptimaliseerd. 
 

 
8.3.2. Prognose 2011 
 
Een aantal lopende en net afgelopen projecten en samenwerkingsakkoorden, zoals het Batsha-project 
in Zuid-Afrika en de samenwerking met Catalonië, werden in de loop van 2010 aan een evaluatie 
onderworpen. Op basis van de resultaten van deze evaluatie zal nagegaan worden in hoeverre een 
eventuele voortzetting en/of uitbreiding van de bestaande projecten en samenwerkingsakkoorden 
wenselijk en haalbaar is.  
 
Bij elke vorm van samenwerking is het de ambitie om te streven naar een respectvol en 
gelijkwaardig partnerschap dat aan de betrokken partijen de mogelijkheid biedt op wederzijdse 
capaciteitsopbouw. Dergelijk partnerschap vormt de basis om te bouwen aan een duurzame 
ontwikkeling. Het is belangrijk en noodzakelijk om te benadrukken dat enkel tweerichtingsverkeer kan 
leiden tot een succesvolle en leerrijke samenwerking.  
 
Bij voortzetting van bestaande of opzetten van nieuwe projecten in het kader van 
ontwikkelingssamenwerking zal steeds een afstemming gebeuren met het Vlaamse beleid voor 
ontwikkelingssamenwerking en met de principes en doelstellingen zoals opgenomen in het 
kaderdecreet ontwikkelingssamenwerking.  
 
Met Zuid-Afrika wordt in 2011 verder gewerkt aan de implementatie van het strategische plan ‘Sport 
en sportieve recreatie’ voor de provincie Vrijstaat. De uitwisseling van atleten, coaches en 
deskundigen zal worden voortgezet, net als de verdere uitwerking van opleidingscursussen voor 
trainers en coaches in het kader van de samenwerking tussen de Vlaamse Trainersschool, de afdeling 
Topsport en het Free State Sport Institute. 

V L A A M S  P A R L E M E N T

Stuk 756 (2010-2011) – Nr. 172



 

 
 
Catalonië 
Tijdens het voorjaar van 2011 wordt een nieuwe ‘Vaste Gemengde Commissie Vlaanderen-Catalonië’ 
georganiseerd. Afhankelijk van de naderende verkiezingen in Catalonië en de voorbereidende 
gesprekken met sportinstanties in Catalonië zal vorm gegeven worden aan een nieuw 
samenwerkingsprogramma 2011-2013. Hierbij wordt gestreefd naar een maximale afstemming van de 
noden en de behoeften voor het Vlaamse sportbeleid.  
 
Op basisallocatie HBO HF 018 3300 wordt een bedrag van 93.000 euro aan projectsubsidies voorzien 
voor de (verdere) uitbouw van (internationale) projecten ter ondersteuning van lokale 
sportmogelijkheden en het voortzetten van de opgebouwde expertise die voornamelijk gericht is op 
capacity building van sportactoren in voor het Vlaamse sportbeleid prioritaire partnerlanden. Op 
basisallocatie HB0 HF049 1211 worden 60.000 euro aan werkingsmiddelen voorzien  die ingezet 
worden om uitvoering te geven aan het internationaal sportbeleid zoals het in de beleidsdocumenten 
uittekend is. 
 
De bestaande bilaterale sportakkoorden, zoals met Australië en zijn Australian Institute for Sport 
(AIS), blijven behouden. 
 
 
8.4. Versterken van de zichtbaarheid van Vlaanderen en het Vlaamse sportbeleid in het 

buitenland 
 
8.4.1. Realisaties 2010 
 
In 2010 werden afspraken gemaakt dat alle topsporters, topsporttrainers en topsportfederaties die door 
de Vlaamse overheid ondersteund worden, voldoende return op het gebied van visibiliteit voor 
Vlaanderen zullen moeten garanderen. In 2010 werden de eerste stappen gezet om dit voor te bereiden. 

 
8.4.2. Prognose 2011 

 
De afspraken inzake return door de atleten, die meer uitgebreid wordt omschreven in hoofdstuk 4, 
zullen ervoor zorgen dat zij als sportambassadeurs voor Vlaanderen kunnen fungeren.  
 
De criteria om ondersteuning van ‘Topsport Vlaanderen’ te kunnen genieten zijn strenger gemaakt. Dit 
zal ervoor zorgen dat internationale evenementen die nog in aanmerking komen de Vlaamse 
topsportwerking en Vlaanderen in zijn geheel in de spotlights zullen plaatsen. 
 

 
 

Philippe MUYTERS, 
 

Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport 
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Bijlagen 
 

volgende begrotingsjaar 
 
Dit punt is geïntegreerd in het beknopte managementoverzicht aan het begin van 
deze beleidsbrief. 

Bijlage 1a: Samenvatting van de beleidsopties en initiatieven voor het 
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Titel initiatief Betrokken 

regelgeving 
Eventuele 
wettelijke 
deadline 

Korte 
samenvatting 

beleidsdoelstellingen 

Te doorlopen 
fases en hun 

timing 

Vereenvoudiging? RIA
? 

Contact- 
persoon 

Antidopingdecreet Decreet van 13 
juli 2007 inzake 
medisch en 
ethisch 
verantwoorde 
sportbeoefening 

 De bestaande regelgeving 
inzake dopingbestrijding 
wordt omwille van de 
nood aan transparantie en 
flexibiliteit afgezonderd 
van de algemene 
regelgeving inzake 
medisch en ethisch 
verantwoord sporten 

Eerste fase: 
algemeen 
onderzoek, 
input- 
vergaderingen, 
bespreken en 
finaliseren 
knelpuntennota. 
Tweede fase: 
logistieke 
implementatie  
 

ja ja Patrick 
Ghelen 

Nieuw decretaal 
samenwerkings- 
akkoord inzake 
dopingpreventie en   
-bestrijding 

Huidig 
samenwerkingsak
koord van 19 juni 
2001 

 Betere coördinatie 
dopingbestrijding binnen 
België 

Onder- 
handelingen 
binnen de 
huidige 
coördinatieraad 

ja ja Patrick 
Ghelen 

 

Bijlage 1b: Regelgevingsagenda 
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Moties parlement:  
 
Stuk 297 (2009-2010) – Nr. 2 (17 december 2009)  
 
De strenge uitspraken van het Vlaams Doping Tribunaal ten aanzien van twee toptennissers, over de schorsing van twee toptennissers ten 
gevolge van de strikte toepassing van het Vlaamse antidopingdecreet, over de schorsing van drie topsporters in het kader van de medisch 
verantwoorde sportbeoefening, en over de voorstellen met betrekking tot het antidopingbeleid na de schorsing van twee Vlaamse toptennissers 
Vraag 1: 
Om het antidopingbeleid te continueren om zo in het belang van allen te komen tot een dopingvrije sport; 
 
Gevolggeving 1: 
Het toepassingsgebied en de inhoud van de verplichting tot het meedelen van verblijfsgegevens wordt momenteel geëvalueerd in het kader van de 
opmaak van een gemeenschappelijke definitie van elitesporters. Hierbij zal rekening worden gehouden met de vereisten van het 
wereldantidopingagentschap (WADA), de efficiëntie van de dopingbestrijding en de proportionaliteit van de informatie die aan de sporters wordt 
gevraagd. Ten einde snel te kunnen anticiperen op de internationale ontwikkelingen en de sporters en verantwoordelijke sportfederaties goed te kunnen 
informeren inzake dopingbestrijding zal de decretale regelgeving transparanter worden gemaakt. Hiervoor moet de dopingregelgeving in de eerste 
plaats afgezonderd worden in een apart decreet. 
 
Vraag 2: 
Ervoor te zorgen dat alle relevante informatie over het Vlaamse dopingbeleid, alle informatie over het Anti-Doping Administration & Management 
System (ADAMS) en over de wijze waarop het systeem dient te worden toegepast, steeds zo snel mogelijk en met inbegrip van alle courante 
hedendaagse communicatiemiddelen wordt meegedeeld aan de betrokken sporters en sportfederaties; 
 
Gevolggeving 2: 
Een proactieve communicatie via verschillende communicatiekanalen, inclusief een specifiek ontwikkelde website www.dopinglijn.be, werd hiertoe 
opgezet. Tevens werden op ruime schaal infosessies voor elitesporters georganiseerd. Tijdens deze sessies werd een uitgebreide demo omtrent het 
ADAMS-systeem gegeven en werden de aandachtspunten en belangrijkste elementen inzake de whereabouts-verplichtingen toegelicht. 
 
Vraag 3: 
De opgestarte bevraging van de huidige groep elitesporters over hun ervaringen met het ADAMS tegen het einde van het jaar af te ronden en de 
bevindingen over te maken aan het WADA; 

Bijlage 2: Overzicht van wijze waarop gevolg gegeven werd aan resoluties en moties van het Vlaams Parlement 
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Gevolggeving 3: 
De resultaten van de bevraging werden toegezonden aan het WADA. De whereabouts problematiek werd tevens voor bespreking geagendeerd op de 
vergadering van de Foundation Board van dit WADA van 9 mei 2010. 
 
Vraag 4: 
De mogelijkheid tot getrapte strafmaat voor administratieve inbreuken te onderzoeken, wetende dat deze nooit strijdig kan of mag zijn met de van 
toepassing zijnde internationale WADA-code; 
 
Gevolggeving 4: 
De regels inzake (bijkomende) beroepsmogelijkheden worden mee geanalyseerd bij de opmaak van het nieuw apart antidopingdecreet. 
 
Vraag 5: 
Overleg met de verschillende sportactoren om na te gaan of het wenselijk is initiatieven te nemen om te komen tot een beroepsprocedure in 
Vlaanderen, die nooit strijdig kan of mag zijn met de geldende internationale WADA-code; 
 
Gevolggeving 5: 
De regels inzake beroepsmogelijkheden worden, na overleg met deze sportactoren, verder onderzocht bij de uitvoering van de opmaak van een apart 
antidopingdecreet. 
 
Vraag 6: 
Het Belgisch voorzitterschap van de Europese Raad, waarbij Vlaanderen de coördinatie van het onderdeel sport voor zijn rekening neemt, en de 
voorbereiding van dit voorzitterschap benutten om binnen de Europese Raad te streven naar eensgezindheid en uniformiteit over de toepassing van de 
internationale antidopingregels. 
 
Gevolggeving 6: 
Doping vormt een steeds weerkerend onderwerp op de EU sportagenda. Dat de strijd tegen doping ook in het kader van het Belgisch EU-
voorzitterschap een belangrijke prioriteit vormt, sluit bovendien aan bij deze motie van het Vlaams Parlement. Concreet zal dit binnen het Belgisch 
voorzitterschap vorm krijgen door een EU-studie te laten uitvoeren aangaande de implementatie van de WADA-code in de 27 EU-lidstaten. Centraal 
staat hierbij de vraag in hoeverre het streven van WADA naar een geharmoniseerde aanpak van de strijd tegen doping binnen de EU gerealiseerd is. 
Een debat omtrent een sterkere rol voor de EU in de internationale strijd tegen doping zal eveneens gevoerd worden. Met de sterkere rechtsgrond voor 
het EU optreden inzake doping lijkt het aangewezen na te gaan hoe de rol van de EU in de internationale strijd tegen doping kan versterkt worden.  
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Stuk 200 (2009-2010) – Nr. 7 (24maart 2010) 
 
Beleidsnota Sport 
Vraag 1: 
De sportparticipatie te verhogen zodat meer mensen levenslang sporten door: 
a) het Sport voor Allen-platform met alle sportactoren opnieuw op te starten en een nieuw Sport voor Allen-actieplan op te stellen;  
b) de diverse projecten voor kansengroepen te evalueren en te stroomlijnen en innovatieve projecten op te starten; 
c) te overleggen met Onderwijs en Jeugd in het kader van de brede school en de Follo’s (Flexibele Opdracht van de Leerkacht Lichamelijke 

Opvoeding); 
d) een onderbouwd en coherent seniorensportbeleid met verbreding naar beweging en fysieke activiteit uit te werken; 
e) de verschillende sportpromotionele en breedtesportevenementen te stroomlijnen; 
 
Gevolggeving 1: 
a) Aan het Bloso werd in 2010 de opdracht gegeven om het Overlegplatform Sport voor Allen met alle relevante Vlaamse Sport voor Allen-actoren 

terug op te starten met het oog op het uittekenen van een nieuw Sport voor Allen-actieplan. Het Overlegplatform Sport voor Allen dat is 
samengesteld uit vertegenwoordigers van: de Vlaamse Sportfederatie (VSF), de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), het 
Instituut voor Sportbeheer (ISB), de Vereniging van de Vlaamse Provincies (VVP), de Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS), de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie (VGC), de Vlaamse Trainersschool (VTS), het Vlaams Bureau voor Sportbegeleiding vzw (Vlabus), het departement 
Cultuur, Jeugd, Sport en Media, het Bloso en het Kabinet Sport, kwam in 2010 verschillende malen samen. Op deze plenaire vergaderingen werd 
een aanzet gegeven voor het opstellen van een Visienota Sport voor Allen. Er werden  verschillende werkgroepen opgericht die de opdracht kregen 
om voorbereidende nota’s op te maken rond 8 thema’s, die de basis vormden voor discussie en beslissingen in de plenaire vergadering. 

b) De proeftuinen sport die specifiek gericht zijn naar een verhoging van de participatie van bepaalde kansengroepen en de experimentele projecten in 
het kader van sociale toegankelijkheid voor mensen met een beperking en de projecten in het kader van toeleiding van kansengroepen (jongeren in 
armoede en jongeren van etnisch-culturele diverse afkomst) naar sportkampen werden in het najaar van 2010 aan een evaluatie onderworpen. 

c) Wat de Follo’s betreft wordt via het Vlaams Bureau Schoolsport maandelijks overleg georganiseerd tussen het Bloso en de Stichting Vlaamse 
Schoolsport. Dit overleg zorgt voor de inhoudelijke begeleiding van dit project van waaruit enkele succesvolle en innoverende “sportproducten” 
zijn ontstaan met name SNS ( Sport Na School) en Sportsnack (een project rond naschoolse sportieve kinderopvang in het basisonderwijs). 

d) Om de sportparticipatie van senioren te verhogen werd in 2010 gestart met een beleidsvoorbereidend traject. Dit stelt tot doel de strategische en 
operationele doelstellingen te bepalen voor een beweeg- en sportbeleid voor alle senioren in Vlaanderen en moet resulteren in het opstellen van een 
innovatief en coherent beleidsactieplan, gedragen en uitgevoerd door een breed interventienetwerk. 
De in 2009 opgestarte sensibilisatiecampagne voor 50-plussers ‘Sportelen, beweeg zoals je bent’ werd in 2010 onverminderd voortgezet. Naast een 
mediacampagne waarin de boodschap werd verspreid werden ook concrete acties op het terrein gerealiseerd. Naast specifieke provinciale 
seniorensportdagen en de organisatie van de Senior Games werd een ‘Sportelteam’ operationeel gemaakt dat de fysieke fitheid van de 50-plussers 
op het terrein meet en promoot. Er werd een specifieke website ontwikkeld waarop een aanzet werd gegeven om zoveel mogelijk sportinitiatieven 
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die voor 50-plussers in Vlaanderen worden georganiseerd, op 1 centrale website te groeperen. Aan de gemeentelijke sportdiensten werden tools 
aangereikt om de lokale sportactiviteiten voor 50-plussers te promoten. De Vlaamse sportfederaties werden via de facultatieve opdracht 
prioriteitenbeleid seniorensport (2009-2013) gestimuleerd om meer aandacht te besteden aan deze doelgroep. 
In het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 januari 2009 betreffende het prioriteitenbeleid van de Vlaamse Regering kunnen de 
gesubsidieerde Vlaamse sportfederaties een project indienen waarbij de participatiekansen van 55-plussers en hun aansluiting bij een sportclub 
bevorderd worden. Ook het Sport voor Allen-decreet voorziet op gemeentelijk niveau in de ondersteuning en stimulering van het sportaanbod voor 
senioren. 

e) Het subsidiereglement ‘massasportevenementen met een bovenlokaal karakter’ werd in het najaar van 2009 ‘on hold’ gezet gezien het dalende aantal 
ondersteuningsaanvragen en de overlappende subsidiemogelijkheid voor grootschalige cultuur-, jeugd- en sportevenementen binnen het 
participatiedecreet. In de loop van 2010 werd dit reglement geëvalueerd en werd besloten om geen nieuwe oproep te lanceren, maar dit te vervangen 
door een nieuwe criterialijst waardoor evenementen die traditioneel minder media-aandacht kunnen genieten en niet in aanmerking voor 
ondersteuning vanuit ‘Topsport Vlaanderen’, toch een duw in de rug kunnen krijgen.  
Het sportpromotionele programma van Bloso is gebaseerd op 4 pijlers waarbij samenwerking een primordiale rol speelt. Zo werd en wordt 
samengewerkt met de Provinciale en gemeentelijke sportdiensten en VGC, met de Vlaamse sportfederaties, met de Stichting Vlaamse Schoolsport 
en ten slotte zijn er een aantal specifieke sportpromotionele initiatieven zoals de sportpromotiecampagnes waarbij de medewerking van alle 
sportactoren van belang is. In functie van elke sportpromotionele actie of evenement wordt bilateraal overlegd met de betrokken Sport-voor Allen-
actoren. 
Dit overleg zal geformaliseerd worden via de oprichting van een permanente stuurgroep Sportpromotie belast met het maximaal op elkaar 
afstemmen van het door de minister van sport jaarlijks goedgekeurd sportpromotieprogramma op Vlaams niveau enerzijds en de sportpromotionele 
activiteiten van de andere Sport voor Allen-actoren anderzijds. 

 
Vraag 2: 
De kwaliteit van het sportaanbod te verhogen met alle actoren en op alle niveaus door: 
a) het uitvoeren van het nieuwe Sport voor Allen-beleid met alle betrokken actoren van de georganiseerde en anders georganiseerde sport;  
b) het beleid in het kader van het decreet op de sportfederaties te evalueren; 
c) de heterogeniteit en verschillen in professionaliteit in de werking van de sportfederaties weg te werken; 
d) de ontwikkeling van de Voetbalfederatie Vlaanderen via een realistisch haalbaar stappenplan positief kritisch te volgen; 
e) de Vlaamse Trainersschool te ondersteunen in haar missie om meer trainers beter op te leiden; 
 
Gevolggeving 2: 
a) Het decreet houdende de subsidiëring van de lokale besturen voor het voeren van een Sport voor Allen –beleid is van recente datum (2007). Dit 

beleid wordt bestendigd om de lokale besturen de kans te geven om hun beleid, uitgeschreven in hun sportbeleidsplan uit te voeren. Het decreet 
biedt voldoende instrumenten en impulsen om op lokaal niveau tot een degelijk uitgebouwd, gediversifieerd en kwalitatief verantwoord sportbeleid 
te komen. Ook het thema van het huidig impulsbeleid loopt nog tot en met 2013. eze regelgeving worden clubs gestimuleerd om meer en 
betere sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren aan te stellen. De indicatoren in de verslagen van de lokale besturen 
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en een tussentijdse evaluatie zullen ook hier informatie verstrekken over de doeltreffendheid van dit impulsbeleid. 
Daarnaast zal een visienota en een daaraan gekoppeld nieuw ‘Sport voor Allen-actieplan’ worden uitgetekend met alle relevante Vlaamse Sport 
voor Allen-actoren. De implementatie van dit actieplan is voorzien vanaf 2012.. 

b) Bloso zal het beleid in het kader van het decreet van 13 juli 2001 houdende de regeling van de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse 
sportfederatie, de koepelorganisatie en de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding en de diverse uitvoeringsbesluiten in 2012 opnieuw 
evalueren. Hiervoor zullen intussen de suggesties en pijnpunten van de 3 betrokken sportactoren opgelijst worden en dit zowel op het niveau van de 
basisopdrachten als van de verschillende facultatieve opdrachten. Daarnaast zal Bloso zelf op basis van de administratieve behandeling en 
opvolging van de dossiers, van de inhoudelijke invulling van de vereiste documenten en het beschikbare cijfermateriaal een globaal 
evaluatiedocument opmaken. Aangezien recent, namelijk in 2008 en 2009, aanpassingen aan de uitvoeringsbesluiten gebeurden, zullen de eerste 
resultaten van de impact van deze wijzigingen pas vanaf 2011 effectief kunnen geëvalueerd worden. 

c) Bloso tracht de de heterogeniteit en verschillen in professionaliteit in de werking van de sportfederaties weg te werken  door algemene en 
individuele kwaliteitsscreenings van de door de sportfederaties ingediende sportbeleidsplannen (of onderdelen ervan) uit te voeren. Op basis van 
bovenvermelde algemene screening wordt een ondersteuningstool per basisopdracht uitgewerkt die het opstellen van het sportbeleidsplan voor de 
sportfederaties faciliteert. Tevens worden infomomenten en bijscholingen aan de sportfederaties aangeboden. Bij de individuele 
kwaliteitsscreenings wordt een advies geformuleerd dat bilateraal met de sportfederatie besproken wordt. Het Bloso verzorgt tevens jaarlijks een 
specifieke opleiding voor de coördinatoren die nieuw in dienst van de Vlaamse sportfederatie komen. 

d) De VFV wordt in 2009 en 2010 gesubsidieerd voor haar basiswerking en voor de facultatieve opdrachten Jeugdsport en Topsport in het kader van 
het decreet van 13 juli 2001. Conform het regeerakkoord worden alle kansen geboden aan de VFV om zich in het Vlaams sportlandschap te 
ontwikkelen volgens de structuren die Vlaanderen oplegt. De sporttechnische staf van de VFV  heeft  een beleidsplan opgemaakt voor de lopende 
Olympiade waarin de vijf basisopdrachten en de facultatieve opdrachten zijn opgenomen. Het Bloso heeft dit proces mee ondersteunt en begeleidt. 
Ik stel vast dat de VFV op het sporttechnisch vlak inspanningen levert om een eigen beleid te voeren en dat het beleidsplan op het terrein gebruikt 
wordt als leidraad. Mede door de belangrijke input van het Bloso via de Vlaamse Trainersschool, is er een enorme vooruitgang vast te stellen in de 
basisopdracht kaderopleiding en werd een sterke kwaliteitsverbetering vastgesteld in de kaderopleiding Voetbal. In 2009 werden door de VTS 2.067 
cursisten bereikt op 80 cursuslocaties. Het is duidelijk dat deze kaderopleiding één van de basisfundamenten is voor de verdere ontwikkeling van de 
VFV. Ook op het vlak van de kwaliteitsverbetering van het jeugdvoetbal wordt een specifiek Vlaams beleid gevoerd met de opstart en de verdere 
uitbouw van een Jeugdsportfonds in het kader van de facultatieve opdracht Jeugdsport. Het systematisch auditeren van Vlaamse clubs en het 
stimuleren van kwaliteitsvolle jeugdwerking en omkadering moeten leiden tot het verhogen van de kwaliteit van de jeugdige sportbeoefenaars. 
Door het Bloso werd een gedetailleerd en realistisch haalbaar stappenplan opgesteld om een verdere administratieve en organisatorische ontplooiing 
van de VFV te realiseren ten aanzien van de KBVB. Ik zal dit stappenplan als leidraad gebruiken in de verdere onderhandelingen met de VFV. 
Daarbij wordt ook rekening gehouden met de realisatie op korte termijn van een Franstalige tegenhanger van de VFV. 

e) De Vlaamse Trainersschool heeft in haar reguliere werking op permanente wijze aandacht besteed aan de beide facetten van de missie ‘Meer 
trainers beter opleiden’. 
De belangrijkste initiatieven die werden genomen om meer trainers op te leiden waren: 
• Verder uitbouwen van de opleidingen Aspirant-Initiator; 
• Uitwerken van de opleidingen voetbal op alle opleidingsniveaus in samenwerking met de Voetbal Federatie Vlaanderen; 
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• Organiseren van de vierde Dag van de Trainer; 
• Verder uitbouwen van de opleidingen Jeugdsportcoördinator 
• Intensifiëren van de communicatie en promotie 
• Organiseren van een aantal sessies van het Vlaams Coachesplatform 
• Toepassen van een EVC- en EVK-procedure 

De belangrijkste initiatieven die werden genomen om de trainers beter op te leiden: 
• Systematische kwaliteitscontrole van de aangeboden opleidingen en permanente remediëring 
• Uitwerken van generieke en sportspecifieke competenties 
• Erkenningsprocedure en selectieleidraad voor docenten 

Toegankelijk maken van de databank van de Vlaamse Trainersschool voor alle cursisten  
Vraag 3: 
Te zorgen voor een gezonde sportbeoefening en het vrijwaren van de integriteit van de sport op alle niveaus door: 
a) te overleggen met de minister van Welzijn en Volksgezondheid om via een gecoördineerde aanpak het tekort aan beweging en sport aan te pakken 

en zo de fysieke fitheid te verbeteren;  
b) verder te werken aan een efficiënte dopingbestrijding door: 

1) het samenwerkingsprotocol tussen de gemeenschappen te actualiseren om de harmonisatie van de dopingbestrijding in België te bevorderen; 
2) een apart Antidopingdecreet op te stellen waarbij vooral de sportfederaties op hun verantwoordelijkheid worden aangesproken; 

 
Gevolggeving 3: 
a) De werkgroep voeding en beweging werd opgestart en is operationeel. In deze werkgroep zit zowel een vertegenwoordiger van het Departement 

CJSM als van Bloso. 
b1) Het efficiënter maken van dopingbestrijding verhoogt de nood aan samenwerking tussen de verschillende betrokken partners inzake 

dopingbestrijding. Samenwerking tussen de gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie wordt daarom alsmaar 
belangrijker. De regelgeving moet binnen en buiten Vlaanderen correct toegepast worden en de dopingcontroles moeten efficiënt zijn, zodat de 
eerlijke Vlaamse sporter niet benadeeld wordt. Hiervoor is een vlotte samenwerking tussen de verschillende antidopingorganisaties en een goede 
coördinatie van de dopingcontroles binnen en buiten Vlaanderen vereist. 

b2) Ten einde snel te kunnen anticiperen op de internationale ontwikkelingen en de sporters en verantwoordelijke sportfederaties goed te kunnen 
informeren inzake dopingbestrijding, moet de regelgeving eenvoudiger en toegankelijker gemaakt worden. Hiervoor moet de antidopingregelgeving 
in de eerste plaats afgezonderd worden in een apart decreet. 

 
Vraag 4: 
te bouwen aan een succesvol topsportbeleid door het creëren van een optimaal topsportklimaat en een duidelijk afgebakende organisatiestructuur door: 
a) de ontwikkeling van één loket voor de uitvoering van het topsportbeleid binnen Bloso; 
b) het optimaliseren van de talentdetectie en talentontwikkeling, gericht op jongeren tot 18 jaar; 
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c) de evaluatie van de werking van de topsportscholen; 
d) een behoeftestudie over en de mogelijke ontwikkeling van een Vlaamse topsport(trainings)infrastructuur; 
 
Gevolggeving 4: 
a) Teneinde de bestuurlijke en budgettaire versnippering van het Vlaams topsportbeleid – met de nefaste gevolgen van dien – gaandeweg ongedaan te 

maken, heeft de nieuwe Vlaamse Regering geopteerd voor één Vlaams topsportloket bij het Bloso. Het Vlaams Regeerakkoord (2009 – 2014) stelt 
“voor het topsportbeleid wordt binnen het Bloso gewerkt aan één Vlaams loket voor de topsport en de topsportatleten” (p. 72). 
In mijn beleidsnota Sport (2009 – 2014) heb ik gesteld dat de samenwerking van de verschillende actoren en de één-loket-functie die vanuit het 
Bloso zal worden waargenomen, fundamenteel is in het kader van de beleidslijn “Vlaanderen bouwt aan een succesvol topsportbeleid door het 
creëren van een optimaal topsportklimaat en een duidelijk afgebakende organisatiestructuur” (p. 37). 

b) In 2010 werd bijzondere aandacht besteed aan talentdetectie via bijgestuurde selectiecriteria voor de Vlaamse topsportscholen, alsook aan de 
werking met de jongste groep van geïdentificeerde topsporttalenten. Deze groep werd ondersteund via de subsidies Topsport, via de basisscholen 
voor topsportbeloften en/of via het Be Gold-project.Het sportoverschrijdend wetenschappelijk project ‘Vlaams Sportkompas’ wordt in opdracht van 
het departement CJSM uitgevoerd door de Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen van de Universiteit Gent. 

c) Mijn beleidsnota sport voorziet in een evaluatie van de Vlaamse topsportscholen. Enerzijds werd hiertoe door het departement Cultuur, Jeugd, Sport 
en Media een evaluatieve studie uitbesteed aan de Vrije Universiteit Brussel, waarin door middel van een opinieonderzoek  (bij 
leerlingen/topsporters en talenten buiten de topsportschool) de effectiviteit van de topsportscholen in Vlaanderen wordt geschetst middels een 
vergelijking van het loopbaantraject van topsporters al dan niet in de context van een topsportschool. Deze studie is in 2010 afgerond en het 
eindrapport werd afgeleverd. Tegelijkertijd werd door het Bloso in nauw overleg met de betrokken sportfederaties nagegaan in welke mate de 
bestaande werking binnen de topsportscholen beantwoordt aan de kwaliteitscriteria uit het topsportactieplan Vlaanderen II en waar er desgevallend 
structureel of operationeel bijgestuurd dient te worden. De combinatie van beide heeft in het najaar van 2010 geleid tot een gezamenlijk rapport en 
een plan van aanpak voor 2011. Dit plan van aanpak zal in het voorjaar van 2011 besproken worden met de betrokken partners in de Taskforce 
Topsport en in de begeleidingscommissie van het topsportconvenant. 

d) Op basis van bilaterale gesprekken met alle Vlaamse topsportfederaties in juni 2010, werden de acute noden van Vlaamse topsporters inzake 
accommodatie ad hoc ingevuld, zonder evenwel in deze fase een systematische, toekomstgerichte uitbouw van de topsportinfrastructuur in 
Vlaanderen te beogen. In 2011 zullen, in het kader van een lange termijnvisie, de toekomstige noden inzake topsportinfrastructuur in nauw overleg 
met de sector bepaald worden.. 

  
Vraag 5: 
De omgevingsfactoren te optimaliseren door: 
a) het Vlaams Sportinfrastructuurplan te continueren, met ruimte voor tussentijdse evaluaties; 
b) het gericht zoeken van structurele oplossingen voor de problemen van de gemotoriseerde en andere lawaaierige sporten;  
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a) Het Vlaams Infrastructuurplan werd verder uitgevoerd. Een tussentijdse evaluatie van het Vlaams Sportinfrastructuurplan werd uitgevoerd in het 
najaar van 2010. Deze evaluatie kaderde in een brede bevraging over de noden aan sportinfrastructuur bij alle lokale besturen. 

b) De provincies zijn het best geplaatst om, bij het zoeken naar structurele oplossingen voor gemotoriseerde en andere lawaaierige sporten, de dossiers 
te coördineren. Zij worden in deze rol gesteund door de Vlaamse Regering.  In 2010 werd met elke provincie apart overlegd. Er werd een kader 
afgesproken waarbinnen de provincies nieuwe voorstellen kunnen doen. Dat overleg met de provincies wordt in 2011 verder gezet. Er werd in 2010 
ook gestart met een onderzoek om de wetgeving  inzake ruimtelijke ordening en leefmilieu beter op elkaar af te stemmen en om de bestaande 
procedures binnen dit wettelijk kader te vereenvoudigen. 

 
Vraag 6: 
een efficiënt en effectief sportbeleid te voeren door: 
a) de proeftuinen en de experimentele sportprojecten te evalueren en bij te sturen; 
b) een meer beleidsdomein- en bestuurslaagoverschrijdend sportbeleid te voeren; 
c) de Sportdatabank verder te ontwikkelen en uit te bouwen; 

 
Gevolggeving 6: 
a) In het najaar van 2010 werden de proeftuinen sport (‘Verenigingsondersteuning’, ‘Open Stadion’, ‘Opleiding en vorming van 

Buurtsportbegeleiders’, ‘Sport in Grootsteden’ en ‘Brede School’) die kaderen binnen het participatiedecreet onderworpen aan een grondige 
tussentijdse evaluatie. Deze evaluatie werd uitgevoerd door onderzoekers van de faculteit Economie en Bedrijfskunde en de faculteit Geneeskunde 
en gezondheidswetenschappen van de Universiteit van Gent. Deze tussentijdse evaluatie ging o.a. na in welke mate de concrete doelstellingen van 
de proeftuinen al werden gerealiseerd. 

b) Gezien het belang van een meer beleidsdomein- en bestuurslaagoverschrijdend beleid werd vanuit het Vlaamse sportbeleid actief meegewerkt 
binnen een aantal transversale thema’s en Vlaamse beleidsopties (monitoring regeerakkoord en VIA-doelstellingen, Vlaams ouderenbeleidsplan, 
Vlaams actieplan armoede en OCM Gelijke kansenbeleid). In het kader van een nieuw op te stellen SVA actieplan werd binnen het SVA platform 
een werkgroep ‘Transversale samenwerking’ opgestart met als doel een beter zicht te krijgen op enerzijds de doelstelling en de efficiëntie van de 
bestaande samenwerkingen en anderzijds op de opportuniteiten tot nieuwe en verdere samenwerking. 

c) Het Bloso heeft in 2010 bij de ontwikkeling van de Sportdatabank Vlaanderen vooral gewerkt aan een systeem waarmee de toegangscontrole van 
personen tot de Sportdatabank Vlaanderen wordt geregeld, conform de privacy-regelgeving. Er werden door het Bloso ook een aantal technische 
aanpassingen gedaan zodat de gegevens over personen en organisaties kunnen gebruikt worden in de VOTAS-databank (Vlaamse Trainersschool) 
en het Topsportervolgsysteem (afdeling Topsport van het Bloso). Tot op heden zijn al grote delen van de sportdatabank klaar voor gebruik, maar 
voorlopig zijn deze enkel beschikbaar voor intern gebruik binnen Bloso. 

 

 

 
Gevolggeving 5: 
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Vraag 7: 
Via een onderbouwd en duurzaam sportbeleid te wegen op internationale discussies en het internationale sportbeleid door de Vlaamse inbreng bij het 
Belgische voorzitterschap van de Europese Unie voor sport te maximaliseren, vooral in verband met de thema’s van de sociale inclusie, de 
dopingbestrijding en het belang van de sportkaderopleiding. 
 
Gevolggeving 7: 
Eén van de twee hoofdprioriteiten van het Belgisch EU-voorzitterschap is de maatschappelijke rol van sport. Het Belgisch EU-voorzitterschap 
besteedde binnen dit kader aandacht aan de rol van sport inzake sociale inclusie, het belang van opleiding in de sport en de internationale strijd tegen 
doping. Dit vertaalde zich in de agendasetting van de informele en formele bijeenkomsten in het kader van het EU-voorzitterschap, waar deze thema’s 
aan bod kwamen.  

- Sociale inclusie: het Belgisch EU-voorzitterschap bereidde Conclusies van de Raad over de rol van sport als bron en motor van actieve sociale 
insluiting voor, die op de Raad Sport van 18 november 2010 worden voorgelegd. Daarnaast organiseerde het ISB op13-14 oktober 2010 een 
Europese expertconferentie over sociale inclusie en sport, waar uitwisseling van goede praktijken gebeurde.  

- Dopingbestrijding: dit vormt een steeds weerkerend onderwerp op de EU sportagenda en werd ook tijdens het Belgisch EU-voorzitterschap hoog op 
de agenda geplaatst, wat aansluit aan bij deze motie van het Vlaams Parlement. Concreet kreeg dit item vorm door een EU-studie te laten uitvoeren 
aangaande de implementatie van de WADA-code in de EU. De resultaten van deze studie werden tijdens het Belgisch EU-voorzitterschap 
voorgesteld aan de EU-lidstaten. Tevens werd tijdens de informele bijeenkomst van de EU-ministers bevoegd voor sport een debat gehouden over 
de rol van de EU in de internationale strijd tegen doping, en de eventuele versterking van deze rol van de EU als gevolg van de sterkere rechtsgrond 
voor het EU optreden inzake sport.  

- Sportkaderopleiding: tijdens de informele bijeenkomst van de EU-ministers bevoegd voor sport was dit een agendapunt en werd een 
gedachtewisseling gehouden over het belang van sportkaderopleidingen en de erkenning van sportdiploma’s ook binnen de EU.  
Daarnaast organiseert de Vlaamse Trainerschool/Bloso op 18-19 december 2010 een Europese Dag van de Trainer waarop trainers en coaches uit de 
verschillende lidstaten aanwezig waren. 
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