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Managementsamenvatting
‘Door samenspel scoren’ is een bundeling van acht beleidslijnen om te komen tot een coherent,
gezond, duurzaam en resultaatgericht sportbeleid.
Het bevorderen van het samenspel tussen de diverse actoren in het werkveld van de sport is de rode
draad binnen mijn beleidsnota en dus ook binnen mijn beleidsbrief voor het jaar 2012.
Op microniveau wil ik blijven streven naar efficiëntiewinsten door de samenwerking met de
verschillende sportactoren op het werkterrein te bevorderen. Dit was een aandachtspunt in 2011 waar
ook in de toekomst blijvend wordt op ingezet. Op mesoniveau heb ik verder overleg gevoerd met
verschillende beleidsdomeinen waaronder Welzijn & Gezondheid, Ruimtelijke Ordening, Jeugd,
Onderwijs en Werk, Internationaal Vlaanderen. Zo gaf ik actief input aan het sportbeleid vanuit een
ruim perspectief. Op macroniveau bouwen we verder op de verzamelde ervaring tijdens het Europees
voorzitterschap van België. In 2011 besteden we de nodige aandacht aan het toenemend internationaal
karakter van de sport om Vlaanderen op passende wijze te kunnen promoten.

1. De sportparticipatie verhogen zodat meer mensen levenslang sporten
Sport heeft een belangrijke maatschappelijke functie. Ik wil dan ook de nodige randvoorwaarden
voorzien zodat alle inwoners in Vlaanderen zich aangesproken voelen om in hun directe omgeving
kwaliteitsvol en gezond te sporten. Op die manier wil ik een zichtbaar verschil maken door een
toename in de sportparticipatiegraad en een optimalisering van de context (kwaliteitsvol en gezond
sporten) te bewerkstelligen. Vanuit een breed draagvlak, waarin alle relevante sportactoren elkaar
ontmoeten, wil ik beleidsplannen uittekenen met duidelijke, ambitieuze doelstellingen, processen en
acties. In 2011 werden zo reeds enkele trajecten uitgestippeld die in 2012 een vervolg zullen kennen.
Zo is er het ‘Sport voor Allen Overlegplatform’ dat een ‘Visienota Sport voor Allen (SVA)’
opleverde. Deze moet leiden tot een SVA-Actieplan. Verder loopt er nog een traject rond G-sport in
Vlaanderen, een traject naar een vernieuwd seniorensportbeleid en een traject rond sport en
interculturaliteit. Via deze trajecten worden de competenties van de verschillende experts beter benut.
Naast deze structurele trajecten wil ik ook voldoende impulsen geven via experimentele projecten om
in te spelen op nieuwe tendensen en te komen tot een innovatief sportbeleid. Zo werd het ‘Multimove
voor kinderen’-project opgestart, waar de aandacht gaat naar een breed-motorische ontwikkeling van
onze allerjongsten. Ook de verschillende proeftuinprojecten worden verder uitgebouwd in 2012.

2. De kwaliteit van het sportaanbod verhogen met alle actoren en op alle niveaus
Naast het streven naar innovatie en ontwikkeling is het ook belangrijk een zekere continuïteit te
garanderen om een duurzaam sportbeleid te kunnen voeren. Een structurele ondersteuning via
regelgeving is hierin een belangrijke factor. In navolging van de goedkeuring van het
Planlastendecreet in 2011 werd het huidige Sport voor Allen (SVA)-decreet samen met het Bloso en
het ISB herschreven. Na overleg met het werkveld wordt het decreet eind 2011 voorgelegd aan de
Vlaamse Regering om in 2012 definitief goedgekeurd te worden. In het nieuwe SVA-decreet worden
de Vlaamse beleidsprioriteiten ‘Sport voor Allen’ weergegeven, waarbij de regierol van de lokale
besturen wordt benadrukt.
Ook de sportfederaties hebben een decretaal omschreven opdracht bij het voeren van een Sport voor
Allen-beleid (decreet van 13 juli 2001). Via dit decreet en de bijhorende uitvoeringsbesluiten wil ik de
slagkracht van de sportfederaties vergroten en ervoor zorgen dat ze kunnen inspelen op nieuwe
tendensen. 2012 wordt een belangrijk jaar voor de sportfederaties omdat zij moeten starten met de
voorbereiding van hun nieuwe beleidsplannen voor 2013-2016.
Ik wil investeren in een verdere professionalisering en optimalisering van de omkadering van
sportclubs. De Vlaamse Trainersschool in een belangrijke partner in dit verhaal. Ze moet kunnen
inpikken op de actuele noden en trends. Daarnaast wil ik ook extra inspanningen leveren om van de
sportsector een aantrekkelijke werkgever te maken.
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3. Gezonde sportbeoefening en het vrijwaren van de integriteit van sport op alle niveaus
Ik ontwikkelde een globaal plan ‘gezond sporten’ dat een gezonde sportbeoefening en actieve
bewegingsattitude promoot voor alle inwoners in Vlaanderen. Het plan is opgebouwd rond vier pijlers:
sensibiliseren, screenen, adviseren en monitoren.
Door het ratificeren van de UNESCO-conventie tegen het dopinggebruik in de sport engageert
Vlaanderen zich om de principes van het WADA (wereldantidopingagentschap) uit te voeren en te
implementeren in zijn interne regelgeving. De realisatie van een apart antidopingdecreet en bijhorend
uitvoeringsbesluit inzake de bestrijding van dopingpraktijken finaliseert de afzondering van de
antidopingregels ten aanzien van de algemene regels inzake medisch en ethisch verantwoord sporten
en beantwoordt hiermee aan de noodzaak om flexibel in te spelen op internationaal opgelegde
vereisten met betrekking tot dopingbestrijding. Binnen deze context is ook het samenwerkingsakkoord
met de andere Gemeenschappen in België een onmisbaar instrument.
Sinds 1 januari 2011 werken de erkende sportfederaties in Vlaanderen rond één van de door mij
voorgedragen thema’s in het kader van ethisch verantwoord sporten: de rechten van het kind in de
sport, fairplay, inclusie, respect voor diversiteit, fysieke en psychische integriteit van het individu en
solidariteit.

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
met het oog op de Olympische Spelen in Londen in 2012 op zijn einde loopt. Fundamenteel is de
samenwerking van de verschillende actoren en de één-loketfunctie die door het Bloso wordt
waargenomen, samen met de beleidsafstemming binnen de Task Force Topsport en de Stuurgroep
Topsport. Deze werkwijze zal continu geoptimaliseerd worden en zal blijvend bijdragen tot
efficiëntiewinsten in het Vlaamse topsportbeleid.
In 2012 zal ik de uitwerking van het Topsportactieplan Vlaanderen III finaliseren. Dit zal de weg naar
Rio 2016 uitstippelen voor onze Vlaamse topsporters.
De werkingsmiddelen Topsport worden meer gestroomlijnd benut en het topsportbeleid van de
sportfederaties werd in overeenstemming gebracht met door derden ondersteunde initiatieven.
Via topsport wil ik de zichtbaarheid van Vlaanderen verder uitdragen en vergroten.

5. Het optimaliseren van omgevingsfactoren
Het belang van professionalisering van de sportsector in Vlaanderen is één van de aandachtspunten in
mijn beleid. Een betere omkadering en begeleiding van (top)sporters in Vlaanderen moeten bijdragen
tot een hogere kwaliteit van het sportaanbod en een langdurigere sportbeoefening.
Op het gebied van de arbeidsvoorwaarden werd in 2011 een nieuw VIA-akkoord onderhandeld dat
zowel voor de sociaal-culturele sector als voor de sportsector de contouren uittekent voor het
werkgelegenheidsbeleid in de komende jaren. In 2012 moet de concrete uitvoering van de afspraken
uit het nieuwe akkoord voor de sportsector op punt gezet worden.
Extra duiding aanleveren naar de sportsector inzake btw-regelgeving blijft een aandachtspunt.

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 verder gezet. Dit
Sportinfrastructuurplan dekt echter niet alle behoeften af. Een eerste heroriëntering van het
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sportinfrastructuurbeleid werd reeds in 2011 doorgevoerd en zal ook in de volgende jaren zijn vervolg
kennen.
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. Bovendien zal sport
een actieve bijdrage leveren aan het opgestarte traject Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.

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. Bij de lancering van de derde generatie
steunpunten heb ik geijverd voor een autonoom Steunpunt sport. Via extra investering in dit steunpunt
ten opzichte van de vorige generatie, wil ik de kennisinstroom in het sportbeleid en naar de
sportpraktijk stimuleren.
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 sport gerelateerd onderzoek zal optimaal gebruik gemaakt
worden van geactualiseerde bestaande websites en periodieke e-nieuwsbrieven. De nieuwe portaalsite
sport zal het Vlaamse sportbeleid toegankelijker en overzichtelijker maken voor de Vlaamse burger.

8. De Vlaamse overheid wil via een onderbouwd en duurzaam sportbeleid doorwegen op
internationale discussies en het internationale sportbeleid
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.
Na de sterk gewaardeerde inbreng van Vlaanderen in het Belgisch EU-voorzitterschap in 2010, wil ik
blijven inzetten op het EU-sportbeleid en middels de opgedane expertise en ervaring blijven wegen op
de discussies binnen de Europese Unie met betrekking tot sport. Ik engageer mij om een actieve
bijdrage te blijven leveren aan de uitvoering van het EU-werkplan voor sport en om nieuwe
ontwikkelingen in het EU-sportbeleid van nabij te volgen. Tevens wil ik de kansen die dit biedt voor
de Vlaamse sportsector onder de aandacht blijven brengen van de stakeholders in Vlaanderen.
Daaruit volgend wens ik ook de ontwikkelingen binnen de Raad van Europa met betrekking tot sport,
en meer bepaald het Enlarged Partial Agreement on Sport, meer op te volgen.
Bij het verdiepen van bestaande of het opstarten van nieuwe samenwerkingsverbanden zal steeds
gestreefd worden naar een maximale afstemming van de behoeften voor en expertise in Vlaanderen.
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Strategische en operationele doelstellingen
1. De sportparticipatie verhogen zodat meer mensen levenslang
sporten
BeleidsbriefSport20112012
1.1. Voeren van een integraal en coherent Sport voor Allen-beleid
1.1.1. Realisaties 2011
In 2011 werd in overleg met de Vlaamse Sport voor Allen-actoren een ‘Visienota Sport voor Allen’
opgemaakt, die tot doel heeft de sportparticipatie en de kwaliteit van de sportbeoefening in Vlaanderen
te verhogen. Deze visienota sluit nauw aan bij de inhoudelijke prioriteiten uit mijn beleidsnota Sport
2009-2014.
De door de Vlaamse Sport voor Allen-actoren aangereikte items werden thematisch gegroepeerd en
uitgediept in acht werkgroepen die kunnen gelinkt worden aan vijf Sport voor Allen-pijlers uit mijn
beleidsnota Sport.
De visienota zal eind 2011 vertaald worden in een Sport voor Allen-actieplan waarbij de krachtlijnen
van de visienota omgezet worden in concrete acties. Een aantal van deze acties worden reeds
beschreven onder de specifieke pijlers van deze beleidsbrief.
1.1.2. Prognose 2012
In 2012 zal een aanvang genomen worden met het realiseren van de prioritaire actiepunten die in het
Sport voor Allen-actieplan werden opgenomen. Daarbij zullen de samenwerking van de verschillende
sportactoren en het voeren van een activeringsbeleid met het oog op het verhogen van duurzame
sportparticipatie, prioritair blijven.

1.2. Stimuleren, implementeren en evalueren van innovatieve sportconcepten
In mijn beleidsnota sport gaf ik aan tijdens deze beleidsperiode alert te zijn voor het identificeren van
nieuwe tendensen en noden die zich voordoen in de maatschappij. In het licht hiervan wens ik
innovatieve initiatieven en experimentele projecten, die kunnen bijdragen tot het realiseren van mijn
beleidsdoelstellingen te ondersteunen en te evalueren op hun effecten, met het oog op een eventuele
verankering in het sportbeleid.
1.2.1. Realisaties 2011
De vijf specifieke proeftuinen ‘Verenigingsondersteuning’, ‘Open Stadion’, ‘Opleiding en Vorming
van Buurtsportbegeleiders’, ‘Sport in grootsteden’ en ‘Brede School’ binnen het participatiedecreet
werden in 2011 verder gezet en geëvalueerd. Daarnaast werden een aantal experimentele projecten
opgestart.
1.2.1.1. Proeftuinen binnen het Participatiedecreet
Hieronder volgt een overzicht van de realisaties van de vijf specifieke proeftuinen sport.
Het project ‘Verenigingsondersteuning’ - Dynamo
In 2011 is het project op volle snelheid gekomen en werden een aantal aanvullende nieuwe producten
ontwikkeld, onder meer nieuwe brochures over tewerkstelling in sportclubs, de groene sportclub, een
onthaalbrochure voor sportclubs en een brochure omtrent het intellectueel eigendomsrecht (SABAM
en billijke vergoeding). Daarnaast werden een aantal elektronische documenten gerealiseerd, onder
andere over de structuur van de sportclub, het opstellen van een beleidsplan en drie handleidingen over
de btw wetgeving. Het Dynamo boekhoudprogramma en een btw tool om de btw-administratie te
voeren werd geoptimaliseerd. Er werd gestart met de integratie in een online programma.
Het Dynamoproject werd tevens geselecteerd als Europees proefproject in kader van vrijwilligers in de
sport. Doelstelling is een uitwisseling van goede praktijken over relevante managementthema’s waar
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sportclubbestuurders mee geconfronteerd worden. Dit project loopt van januari 2011 tot en met juni
2012. De uitwisseling van goede praktijken wordt bevorderd door de organisatie van zes symposia met
negen verschillende Europese partners.
In 2011 werd de invulling en de organisatie van de opleidingen voor sportclubbestuurders afgestemd
met Sportac.
In het najaar van 2011 werden de resultaten van het onderzoek naar de typologie van de sportclubs
bekend gemaakt. Op basis van de ontwikkelde identificatie zullen sportactoren zoals bijvoorbeeld
sportfederaties maar ook sportdiensten een tool hebben om beter zicht te krijgen op de diversiteit van
hun respectieve sportclubs. Op basis hiervan kunnen ze dan vervolgens hun dienstverlening beter
afstemmen en optimaliseren.
Binnen Dynamo werden procedures opgesteld om de effectmeting te optimaliseren. Dit om een
antwoord te krijgen op de vraag welke type sportclubs beroep doen op het Dynamo Project.
Het project ‘Open Stadion’
Op basis van de opgedane ervaring en evaluatie werd de proeftuin ‘Open Stadion’ 2010-2011
bijgestuurd en hervormd. De deelnemende voetbalclubs dienden engagementen te formuleren over een
periode van drie jaar in plaats van per jaar. Het nieuwe systeem brengt minder administratieve last met
zich mee en werkt een betere opvolging en evaluatie in de hand. Zestien Vlaamse en Brusselse
voetbalclubs uit eerste en tweede klasse werkten in samenwerking met lokale partners een project uit
om kansengroepen actiever te laten participeren in de maatschappij. De tewerkstelling van een Open
Stadionverantwoordelijke binnen de voetbalclubs zorgde voor de ontwikkeling van de community
werking rond de voetbalstadions en de directe opvolging van de concrete acties.
Het project ‘Opleiding en Vorming van Buurtsportbegeleiders’
De projecten in de acht centrumsteden (Antwerpen, Gent, Mechelen, Aalst, Roeselare, Kortrijk,
Brugge en Hasselt) werden gecontinueerd volgens het opgegeven groeipad. In 2011 ging ook
Turnhout als negende centrumstad van start. De buurtsportmedewerkers werden verder opgeleid via
praktijkgerichte ervaring op de werkvloer, sportieve vorming en beroepsgerichte opleiding. Ze werden
actief ingezet als buurtsportbegeleider in de lokale context. Dit met als doel zoveel mogelijk jongeren
in hun eigen leefomgeving op kwaliteitsvolle wijze te laten sporten. Via de klankbordgroep buurtsport
onder aansturing van het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB) werden de
opgebouwde ervaringen in de verschillende centrumsteden besproken en ervaringen gedeeld.
Het project ‘Sport in Grootsteden’ (‘Vecht en dans’ en ‘Kort op de bal’)
Het project ‘Kort op de bal’ werkte in 2011 verder aan het versterken van de competentieontwikkeling
en organisatievermogen van zes voetbalclubs binnen het grootstedelijke Brussel. Er werd gewerkt aan
verenigingsondersteuning op het bestuurlijk vlak en op het stimuleren van maatschappelijk kwetsbare
jongeren in het opnemen van verantwoordelijkheid en attitudeontwikkeling. Om dit te realiseren is een
competentiemodel ingevoerd wat richtinggevend is voor de vormingen die men opzet.
Voor het vechtsportluik van het project ‘Vecht en Dans’ in Antwerpen werd ook in 2011 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 en oudere
jongeren verhoogd.
Bij het dansproject, waar de focus ligt op het bereiken van meisjes (Roma-meisjes, Afrikaanse
meisjes, autochtone meisjes uit het BSO) die via het klassieke sportaanbod minder gemakkelijk bereikt
worden, werd in 2011 verder gewerkt aan het ondersteunen van de verenigingen, zodat ze hun werking
duurzaam kunnen verankeren, dit in samenwerking met partners zoals scholen en culturele centra.
Het project ‘Brede School’
De inspanningen voor een verhoogde sportparticipatie van alle kinderen en jongeren bij sport- en
spelactiviteiten op school, in interscolair verband, in het sportieve verenigingsleven en in de lokale
sportclubs, werden onverminderd voortgezet. In het schooljaar 2010-2011 werden hiertoe Follo’s
ingezet. Naast een verdere implementatie van de succesformules ‘Sport Na School’ (SNS) en
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‘Sportsnack’, werden ook nieuwe initiatieven uitgewerkt zoals ‘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
BeleidsbriefSport20112012
leerlingen.
Evaluatie proeftuinen
Begin 2011 werden de bevindingen van de evaluatie van de Universiteit Gent via een transversale
werkgroep afgetoetst met de respectieve actoren van de proeftuinen. Op basis hiervan werden
enerzijds een aantal generieke aanbevelingen geformuleerd en anderzijds een aantal specifieke
aanbevelingen per proeftuin. Dit met als doelstelling de proeftuinen waar nodig bij te sturen voor de
laatste twee werkingsjaren binnen dit Participatiedecreet.
Bijkomend heeft het departement CJSM in het najaar 2011 een evaluatie gemaakt over de diverse
hoofdstukken/maatregelen van het participatiedecreet in relatie tot de sector sport.
Allocatie

Libellé

HB0 HF015 3300

Proeftuinen participatiebeleid sport

933.000 €

HB0 HF016 3300

Aanvullende
tewerkstelling
proeftuinen
participatiebeleid sport
Proeftuin Brede School – I.V.A. Bloso

1.190.000 €

HB0 HF029 4140

Kredieten

740.000 €

1.2.1.2. Experimentele projecten
Multimove voor kinderen: een gevarieerd bewegingsaanbod voor jonge kinderen
Om het belang van een breed motorische ontwikkeling te benadrukken, werd in september 2011 het
proefproject ‘Multimove voor kinderen: een gevarieerd bewegingsaanbod voor jonge kinderen’
opgestart. Het project heeft twee strategische doelstellingen. De eerste streeft naar kennisontwikkeling
en brede sensibilisering bij ouders en begeleiders, zodat zij het belang en de mogelijkheden leren
kennen van een motorische ontwikkeling van het kind, met het accent op een brede motorische
vorming en plezierbeleving. De tweede strategische doelstelling slaat op productontwikkeling.
Initiatieven, programma’s en activiteiten gericht op de leeftijdsgroep van 3 tot 8 jaar moeten een
aangepaste inhoud en begeleiding hebben, waarbij de brede motorische basisvorming centraal staat.
De uitvoering van het project zal lopen tot 31 augustus 2014. In een eerste fase zullen kennispakketten
en toolkits ontwikkeld worden die later als ondersteuning zullen gebruikt worden in pilootprojecten bij
federaties en lokale besturen. Deze pilootprojecten zullen opgevolgd worden door de universiteiten in
twee flankerende onderzoeken over de evolutie van de kennis enerzijds en de vooruitgang in de
motorische vaardigheden van de deelnemende kinderen anderzijds. Het project zal gerealiseerd
worden in een samenwerking tussen de Vlaamse Sportfederatie (VSF), de universiteiten met een
opleiding Lichamelijke Opvoeding, het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB) en
de Vlaamse Trainersschool (VTS).
Projecten voor mensen met een gezondheidsbeperking
Aan patiënten met Multiple sclerosis (MS) en Ankylosing Sponylitis-Bechterew (AS) werd tot voor
kort vaak afgeraden om fysieke inspanningen te leveren, wat tot gevolg had dat de fysieke fitheid van
deze mensen nog verder afnam. Ondertussen bleek uit wetenschappelijk onderzoek dat bij personen
die nog kunnen stappen de fysieke inspanning zeker en vast niet moet vermeden worden. Daarom
ondersteun ik het experimenteel project ‘AS-MS in beweging’ dat in 2011 opgestart werd en dat door
een netwerk van geaccrediteerde en kwalitatief opgeleide beweeg- en sportbegeleiders het bestaande
brede sportaanbod medisch verantwoord toegankelijk wil maken voor personen met MS en AS.
Rekening houdend met de gezondheidstoestand van de personen wordt een voor hen haalbare
doelstelling gedefinieerd, waar samen met hiervoor speciaal opgeleide begeleiders naar toe wordt
gewerkt. Hieraan gekoppeld zal ook een wetenschappelijk onderzoek gebeuren dat de effecten van een
verhoogd sportmedisch kwalitatief en laagdrempelig sport- en beweegaanbod voor deze doelgroep zal
meten.
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Sport als middel voor competentieontwikkeling
De mate waarin jongeren intrinsiek gemotiveerd zijn om te sporten voorspelt in belangrijke mate de
kans dat ze ook op latere leeftijd fysiek actief blijven. Recent onderzoek voegt hieraan toe dat de
aanpak van de jeugdcoach mede bepalend is voor de motivatiekwaliteit van BeleidsbriefSport20112012
jeugdige sporters. Een
goed motivationeel klimaat creëert bovendien de ruimte waarbinnen jonge sporters worden uitgedaagd
om niet alleen sportspecifieke competenties te ontwikkelen zoals technische vaardigheden en tactisch
denkvermogen, maar ook levensbrede competenties zoals sociale vaardigheden, probleemoplossend
denken en taakgericht werken.
In 2011 zal een studie worden opgestart die binnen de georganiseerde jeugdsport de relatie tussen het
coachgedrag en het motivationeel klimaat in kaart brengt.
Fitte ondernemer
Het opzet van dit project is om ondernemers en bedrijfsleiders aan te zetten tot een sportieve
levensstijl. Zij hebben immers een voorbeeldfunctie naar hun werknemers en kunnen deze sportieve
levensstijl uitdragen binnen het eigen bedrijf.
Allocatie

Libellé

Kredieten

HB0 HF017 3300

Sociale en experimentele projecten en uitzonderlijke
initiatieven binnen het sportbeleid

1.759.000 €

1.2.2. Prognose 2012
1.2.2.1. Proeftuinen binnen het Participatiedecreet
Het project ‘Verenigingsondersteuning’
In 2012 zal verder gewerkt worden met de bestaande tools, brochures en opleidingen. Waar nodig zal
men deze actualiseren of optimaliseren. De focus zal in dit vierde werkingsjaar echter vooral gelegd
worden op continuering en verdieping van de huidige realisaties en extra aandacht voor afstemming en
communicatie, zowel naar doelgroep als de tussenpersonen en tussenorganisaties van deze doelgroep.
Andere belangrijke actiepunten zijn het vrijwilligersbeleid, het nieuwe online boekhoudprogramma,
vernieuwende thema-avonden, infosessies en het rapport dat zal voortvloeien uit het EU project.
Het project ‘Open Stadion’
De voetbalclubs die op basis van de oproep in 2011 werden geselecteerd, zullen in 2012 de
aanbevelingen uit de tussentijdse evaluatie meenemen in hun project en verder werken in functie van
de verdere realisatie van de vooropgestelde engagementen over drie jaar. Door de maatbegeleiding van
de verschillende clubs door de vzw Open Stadion hoop ik dat dat de communitywerking zich verder
kwaliteitsvol ontwikkelt.
Het project ‘Opleiding en Vorming van Buurtsportbegeleiders’
De projectplannen (2008-2012) van de centrumsteden zullen ook in 2012 verder geïmplementeerd
worden. Centrale doelstelling in 2012 blijft het voorzien van nieuw of bijkomend sportaanbod in de
directe leefomgeving van kansengroepen. Buurtsportmedewerkers zullen zelfstandiger
buurtsportactiviteiten begeleiden en hun sporttechnische en beroepsgerichte opleiding verder
afwerken. Een gerichte samenwerking met andere proeftuinen zoals ‘Brede school’ en ‘Open Stadion’
dient zichtbaar te worden. De monitoring van de concrete resultaten van deze proeftuin in functie van
een duurzame activering van kansengroepen tot sport zal ook een aandachtspunt vormen.
Het project ‘Sport in Grootsteden’ - ‘Vecht en dans’ en ‘Kort op de bal’
In 2012 wil ik met ‘Kort op de bal’ verder werken op de ingeslagen weg. De implementatie van
competentie- en organisatieversterkende initiatieven zal verder geconcretiseerd worden. Met het oog
op het garanderen van de lange termijneffecten van de ondernomen initiatieven zal dit jaar extra
aandacht besteed worden aan de opvolging en de nazorg en dit zowel op clubniveau als op persoonlijk
niveau. Bij het project ‘Vecht en Dans’ in Antwerpen ligt in het vierde projectjaar de nadruk op het
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continueren, consolideren, verfijnen en meer in beeld brengen van de bestaande projecten en
producten.
Het project ‘Brede School’
Rekening houdend met de tussentijdse evaluatie zullen in 2012 initiatieven genomen worden om een
aantal van de geformuleerde aanbevelingen te realiseren teneinde de werking van de proeftuin te
optimaliseren. De Follo’s zullen tijdens het schooljaar 2011-2012 verder worden ingezet om mee een
geïntegreerde sportieve leer- en leefomgeving te realiseren via de verdere uitbouw van een breed
netwerk van scholen, lokale overheden en lokale sportactoren. In 2012 zal onderzocht worden hoe de
succesformule SNS ook geïmplementeerd kan worden in landelijke gebieden.
Naar aanleiding van de evaluatie van het participatiedecreet in 2011 door cultuur, jeugd en sport zal ik
in overleg met mijn collega-ministers van Cultuur en Jeugd nagaan of er nieuwe accenten in het
decreet moeten worden gelegd en of de regelgeving, indien nodig, moet worden aangepast.
Allocatie

Libellé

Kredieten

HB0 HF015 3300
HB0 HF016 3300

Proeftuinen participatiebeleid sport
Aanvullende
tewerkstelling
proeftuinen
participatiebeleid sport
Proeftuin Brede School – I.V.A. BLOSO

949.000 €
1.214.000 €

HB0 HF029 4140

754.000 €

1.2.2.2. Experimentele projecten
Multimove voor kinderen: een gevarieerd bewegingsaanbod voor jonge kinderen
In de tweede fase van het project zullen de geselecteerde sportclubs en lokale initiatieven grondig
geïnformeerd worden en een beknopte opleiding krijgen om in september 2012 van start te kunnen
gaan met de implementatie van het ontwikkelde pakket. Het flankerend onderzoek naar de evolutie
van de kennis van ouders en sportaanbieders en het meten van de vooruitgang in de motorische
vaardigheden van de deelnemende kinderen zal verdergezet worden. Er zal onderzocht worden wat de
rol van andere relevante actoren in het project kan zijn.
Projecten voor mensen met een gezondheidsbeperking
Het in 2011 opgestarte project ‘AS-MS in beweging’ krijgt verder uitvoering in 2012. Ook hier zal
aandacht gaan naar de concrete implementatie binnen het brede reguliere sportveld.
Sport als middel voor competentieontwikkeling
In 2012 zal een begeleidingsproject ‘coach de jeugdcoach’ worden opgestart. Hierbinnen zal de
opgedane kennis omtrent de relatie coachaanpak en motivationeel klimaat vertaald worden naar
concrete tools. Die moeten de jeugdcoach in staat stellen de clubomgeving verder uit te bouwen tot de
ideale leerschool voor sportspecifieke en levensbrede competentieontwikkeling.
Fitte ondernemer
Het pilootproject Fitte Ondernemer wordt geëvalueerd. Op basis van de bevindingen wordt vervolgens
gekeken of dit kan worden verdergezet.
Allocatie

Libellé

Kredieten

HB0 HF017 3300

Sociale en experimentele projecten en uitzonderlijke
initiatieven binnen het sportbeleid

1.696.000 €

1.3. Kinderen en jongeren stimuleren tot bewegen en sporten
1.3.1. Realisaties 2011
In mijn sportbeleid zijn kinderen en jongeren uiteraard een belangrijke doelgroep. Het experimentele
project ‘Multimove voor kinderen’ geeft een eerste aanzet om kinderen van jongs af op een goede
manier aan het bewegen te krijgen, maar ook de initiatieven om kinderen en jongeren op latere leeftijd
aan het sporten te houden zijn minstens even belangrijk. Hiervoor blijf ik de bestaande initiatieven, in
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samenwerking met Stichting Vlaamse Schoolsport, de Vlaamse sportfederaties en de gemeentelijke en
provinciale sportdiensten ten volle ondersteunen, en besteed ik in mijn beleid rond ethisch
verantwoord sporten bovendien speciale aandacht aan de rechten van het kind.
Tijdens het schooljaar 2010-2011 werd een nieuwe, 3 jaar durende, Vlaamse schoolsportactie
opgestart onder de slogan ‘10 voor schoolsport’, ‘Samen-gezond-sporten’.
Allocatie

Libellé

Kredieten

HB0 HF025 4140

Dotatie Schoolsport

789.000 €

1.3.2. Prognose 2012
Het voornaamste aandachtspunt blijft, naast het creëren van een sportieve mentaliteit, de
sensibilisering van kinderen en jongeren voor een levenslange sportbeoefening. Bloso zal hiervoor ook
in 2012 samenwerken met de Stichting Vlaamse Schoolsport, de Vlaamse sportfederaties (en hun
sportclubs) en de gemeentelijke en provinciale sportdiensten. De Follo’s zullen blijvend worden
ingezet om deze doelstelling op lokaal niveau te helpen realiseren door middel van de verdere
ontwikkeling van een laagdrempelig naschools sportaanbod.
Aangezien 2012 een Olympisch jaar is, zal Bloso in samenwerking met de gemeentelijke
sportdiensten, de lokale sportclubs, 10 Vlaamse sportfederaties en de Vlaamse scholen, voor de 3de
maal in heel Vlaanderen, een ‘Jeugdolympiade’ voor jongeren tussen 10 en 14 jaar, organiseren.
Allocatie

Libellé

Kredieten

HB0 HF025 4140

Dotatie Schoolsport

805.000 €

1.4. Het sportbeleid besteedt bijzondere aandacht aan kansengroepen
Vanuit het Vlaamse Sport voor Allen-beleid wens ik de sportparticipatie duurzaam te verhogen, zodat
werkelijk alle inwoners in Vlaanderen zich aangesproken voelen om in hun directe omgeving
kwaliteitsvol en gezond te 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, gehandicaptensport, interculturaliteit, armoedebestrijding en
gelijke kansen, moet de actieve en passieve sportbeleving voor kansengroepen toegankelijker gemaakt
worden.
Door vanuit een breed sociaal draagvlak, waar alle betrokken actoren elkaar ontmoeten, samen te
werken, wordt een integraal beleid ontwikkeld, dat gelijke kansen voor iedereen aanbiedt. Zo wordt
vanuit het Vlaamse sportbeleid ingezet op de doorbraak ‘Warme Samenleving’ zoals bepaald in het
Vlaanderen In Actie plan.
1.4.1. Realisaties 2011
Armoedebeleid
In het kader van de uitvoering van de acties binnen het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding (VAPA)
2010-2014 ondernam ik als bevoegd minister voor Sport in 2011 een aantal initiatieven om vanuit
sport een bijdrage te leveren aan de strijd tegen de armoede in Vlaanderen.
In het voorjaar van 2011 vond het verticaal armoedeoverleg rond sport plaats. Dit gebeurde in
samenspraak met ‘het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen’ en heeft als
doelstelling de specifieke beleidsinitiatieven met betrekking tot sport te toetsen aan de visie en de
ervaring van de doelgroep en om voorstellen tot bijsturing te formuleren.
In 2011 ondersteunde ik voor het derde opeenvolgende jaar het succesvolle project Belgian Homeless
Cup, waar dak- en thuislozen uit verschillende steden gestimuleerd worden om op regelmatige basis te
bewegen en te sporten. Het sportelement – voetbal – fungeert hier naast de plezierbeleving en
verbeteren van fysieke fitheid ook als motivator, structuurschepper en middel tot maatschappelijke
integratie en welzijn.
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Daarnaast wenste ik ook de kennisontwikkeling rond het thema armoede te stimuleren en tools aan te
reiken voor mensen die met deze doelgroep werken. Het ISB werkte in het najaar 2011 een
vormingsaanbod rond sport en armoede uit zodat sportdiensten concreet aan de slag kunnen gaan met
expertise vanuit flankerende beleidsdomeinen.
Toeleiding kansengroepen naar sportkampen
Om sportfederaties te stimuleren tot het voeren een inclusief beleid en het verhogen van hun
competentie op het vlak van het aanbieden van sportkampen voor kansengroepen, heb ik een
projectoproep gelanceerd. Acht sportfederaties hebben het engagement opgenomen om een
onderbouwd beleid uit te werken voor toeleiding van kinderen en jongeren die leven in armoede en/of
personen met een handicap naar sportkampen.
Flankerend werkten Demos vzw en Bloso, in nauwe samenwerking met de VSF en het ‘Vlaams
Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen’, in het kader van het Vlaamse Actieplan
Armoedebestrijding een toolkit uit. Via een website wordt praktische en actuele informatie gebundeld
over de verschillende aspecten van het succesvol toeleiden van kinderen die leven in armoede naar
sportkampen.
In 2011 genoten in de Bloso-sportkampen tot nu toe een 200-tal deelnemers van een korting die in het
kader van een gediversifieerde prijzenpolitiek voor kansarmen wordt toegekend. Dit is 2,3 % van het
totaal aantal deelnemers. Daarnaast genoten in het schooljaar 2010-2011 990 leerlingen die een
studietoelage krijgen van een korting voor sportklassen. Dit is 5,7 % van het totaal aantal deelnemers.
Ook deelnemers met een invaliditeit van minstens 66% krijgen een korting 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.
Gehandicaptensportbeleid
Ik ben me ervan bewust dat er heel veel initiatieven in het kader van G-sport genomen worden maar
stel ook vast dat deze soms onvoldoende op elkaar afgestemd zijn. Het voorbije jaar kwamen de
voornaamste actoren G-sport op regelmatige basis samen om een gestroomlijnd traject voor de G-sport
in Vlaanderen uit te werken. Dankzij de inzet en de competentie van alle betrokken actoren werd
recent een breed gedragen G-sportbeleidsplan voor Vlaanderen opgesteld. De focus ligt op een
integraal en transversaal Vlaams G-sportbeleid waarbij gestreefd wordt de sport- en
bewegingsparticipatie van personen met een handicap zichtbaar te verhogen. Alle bestaande actoren
vinden in dit beleid hun plaats en specifieke rol. Het beleidsplan 2011-2020 is opgebouwd rond vijf
transversale doelstellingen die niet alleen moeten leiden tot de oprichting van een steunpunt G-sport
maar ook tot de uitvoering van acties in flankerende beleidsdomeinen als welzijn, mobiliteit, gelijke
kansen. Die acties kunnen voortvloeien uit de strategische en operationele doelstellingen opgesteld
voor vijf relevante werkgebieden: G-sportaanbod en -promotie, competentieontwikkeling, G-sport in
kader van welzijnsbeleid en toegankelijkheid.
Interculturaliteit
In 2011 boog een werkgroep van 11 experts uit de sportsector en de integratiesector zich over de
participatie van etnisch-culturele minderheden aan sport. Op basis van de thema’s discriminatie,
ouders
betrekken,
participatie
van
vrouwen,
sectoroverschrijdende
samenwerking,
competentieontwikkeling en vrijwilligers werd de huidige stand van zaken besproken en vervolgens
een aantal aanbevelingen geformuleerd om de sport te versterken in het omgaan met etnisch-culturele
diversiteit. De voorstellen uit deze werkgroep kregen hun neerslag in een expertennota. Voor de
verdere uitwerking van de acties sprak ik het Kennisknooppunt Interculturaliseren van het departement
CJSM aan.
Gelijkekansenbeleid
In het kader van het Vlaamse Gelijkekansenbeleid startte ik in 2011 de eerste acties/projecten op
binnen de door mij aangereikte doelstellingen voor sport met betrekking tot toegankelijkheid van
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infrastructuur. Zo werden in het voorjaar van 2011 de door vzw Enter geactualiseerde wenkenbladen
over de toegankelijkheid van sporthallen en zwembaden en de toegankelijkheid van voetbalstadions,
via de e-nieuwsbrief sport actief gecommuniceerd.
Om de betrokkenheid van personen met een handicap als supporter of toeschouwer bij
sportevenementen te verhogen besliste ik om specifiek voor sport een samenwerking met Intro vzw
aan te gaan. Opdracht van Intro is hun knowhow en expertise ter beschikking te stellen van
sportorganisatoren. Ter aanvulling van de structurele subsidiëring van Intro vzw via het
Participatiedecreet werkte Intro een aantal concrete initiatieven uit waardoor bepaalde
(top)sportevenementen meer toegankelijk werden voor bezoekers/supporters met een beperking. De
samenwerking met Intro vzw wordt in het najaar 2011 geëvalueerd.
Naast het opnieuw organiseren van de evenementen ‘Sportmix’ en ‘Sportdoedels’ werden er door
Bloso in 5 centrumsteden (Antwerpen, Gent, Hasselt, Kortrijk en Tienen), in samenwerking met de
plaatselijke sportdiensten, laagdrempelige ‘City events’ met bijzondere aandacht voor kansengroepen
georganiseerd. Door het organiseren van deze evenementen in de stadskern wordt de toegankelijkheid
voor iedereen verhoogd. Hiervoor werd nauw 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.
Sportgemeente van Vlaanderen
In het kader van het Participatiedecreet werd de tweejaarlijks toe te kennen titel Sportgemeente van
Vlaanderen voor 2011 aan de stad Gent toegekend. Doel van ‘Gent 2011: Sportstad van Vlaanderen’ is
de sportparticipatie in de verschillende wijken van Gent te verhogen en te visualiseren.. Er wordt
gewerkt rond vier uitgangspunten: infrastructuur, promotie, toeleiding en ontsluiting, ondersteuning en
uitstraling naar Vlaanderen.
Structureel beleid naar kansengroepen
In het kader van het lokale Sport voor Allen-decreet dienden 297 lokale besturen een sportbeleidsplan
in met een specifiek hoofdstuk toegankelijkheid tot en diversiteit in de sport. Er werden ook vijf
provinciale sportbeleidsplannen ingediend. Hierin is een specifieke hoofdstuk over mensen met een
handicap opgenomen. Voor de VGC startte in 2011 een nieuwe sportbeleidsplanperiode (2011-2015)
waarbij, zoals decretaal voorzien, bijzondere aandacht voor mensen met een handicap aan bod komt.
De resultaten van het monitoringonderzoek m.b.t. het hoofdstuk ‘toegankelijkheid en diversiteit’ in het
kader van het lokale Sport voor Allen-decreet werden begin 2011 beschikbaar gesteld. Vanuit deze
onderzoeksresultaten kan gesteld worden dat zowel inzake kennisopbouw als inzake procesaanpak van opmaak sportbeleidsplan tot de uitvoering ervan - er een positieve evolutie waar te nemen is. De
decretale verplichting om een beleid te voeren in functie van kansengroepen wordt duidelijk als een
meerwaarde aanzien.
Sportfederaties dienden in het kader van de facultatieve opdrachten jeugdsport en sportkampen 51
projecten in met aandacht voor kansengroepen. 30 Vlaamse sportfederaties dienden een
jeugdsportproject in, 7 Vlaamse sportfederaties een dossier sportkampen met bijzondere initiatieven
voor kansengroepen (mensen die leven in armoede en personen met een handicap) en 14 Vlaamse
sportfederaties een project prioriteitenbeleid ‘seniorensport’.
Opleiding voor het begeleiden van kansengroepen
De Vlaamse Trainersschool (VTS) organiseerde in 2011 twee opleidingen voor het begeleiden van
kansengroepen: het begeleiden van sportende senioren en het begeleiden van sporters met een
handicap. Deze laatste opleiding omvat 2 modules: een sporttakoverschrijdende module voor het
begeleiden van sporters met een handicap en specifieke modules voor atletiek, badminton, basketbal,
gymnastiek, judo, paardrijden, ski, tennis, voetbal en zwemmen.
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Daarnaast bestaat ook de specifieke opleiding ‘bewegingsanimator’ die gericht is op het begeleiden en
animeren van bewegingsactiviteiten. Deze opleiding wordt ook mee opgenomen in het traject van de
buurtsportbegeleiders.
Allocatie

Libellé

Kredieten

HB0 HF012 3300
HB0 HF048 4322

Sociale maatregelen toegankelijkheid sport
Sportgemeente van Vlaanderen

440.000 €
200.000 €

1.4.2. Prognose 2012
Armoedebeleid
Het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding (VAPA) 2010-2014 zal ook in 2012 verder worden
uitgevoerd en opgevolgd. Tevens zal nagegaan worden hoe het project ‘Belgian Homeless Cup’ na
drie opeenvolgende jaren experimentele subsidies verankerd kan worden vanuit een transversale
samenwerking met het beleidsdomein welzijn.
Gehandicaptensportbeleid
Op basis van de eerste beleidsnota G-sport Vlaanderen 2011-2020 zal ik voor de periode 2012-2013
de eerste doelstellingen realiseren. De coördinerende rol wordt opgenomen door het op te richten
Steunpunt G-sport Vlaanderen, dat als centraal informatieloket fungeert en een conceptueel kader voor
de afstemming van alle sportieve initiatieven voor personen met een handicap biedt. Het steunpunt
wordt aangestuurd door de groep van G-sportactoren die de eerste beleidsnota opstelden. Overleg en
afstemming, complementariteit en subsidiariteit blijven de sleutelwoorden om tot goede resultaten te
komen. Vanuit het steunpunt wordt ook ondersteunend gewerkt naar de andere beleidsdomeinen zoals
welzijn, mobiliteit, gelijke kansen. Er wordt ook gezocht naar structurele inbedding van het Steunpunt
G-sport Vlaanderen.
Gelijkekansenbeleid
In het kader van het Vlaamse Gelijkekansenbeleid zal ik in 2012 verder uitvoering geven aan de acties
en projecten die opgesteld werden binnen het Vlaams actieplan gelijke kansen.
De acties in het kader van het toegankelijk maken van sportevenementen zullen verder uitgewerkt
worden. Ook in 2012 wil ik beroep doen op de expertise van Intro.
De verhoogde aandacht voor het toeleiden van kansengroepen naar sportpromotionele evenementen in
de stadskernen van centrumsteden via de organisatie van 5 sportpromotionele ‘City events’ wordt
verder uitgebouwd. Uiteraard blijft het uitgangspunt van alle sportpromotionele acties en evenementen
die het Bloso zal organiseren, de participatiedrempels (financieel, informatief, sociaal of praktisch), zo
laag mogelijk te houden.
Interculturaliteit
Op basis van de expertnota van de werkgroep sport en interculturaliteit zullen de komende jaren een
aantal beleidsaccenten ontwikkeld worden die de sportsector moeten versterken in het omgaan met
etnisch-culturele diversiteit.
Ik zal ook mijn actieve medewerking verlenen aan de opmaak van het strategisch plan integratiebeleid
van mijn collega minister van Integratie.
Toeleiding kansengroepen naar sportkampen
Op basis van de evaluatie van het eerste projectjaar over de ‘toeleiding van kansengroepen naar
sportkampen’ zal ik beslissen om het referentiekader van de projectoproep desgevallend bij te sturen
en een nieuwe oproep te lanceren.
In de Bloso-sportkampen zal de gediversifieerde prijzenpolitiek m.b.t. de kortingen voor
kansengroepen worden behouden. Ook in de Bloso-sportklassen zal de korting van 50% voor
leerlingen die een studietoelage genieten, worden toegepast.
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Sportgemeente van Vlaanderen
In het kader van het Participatiedecreet zal in 2012 met de voorbereiding van de Sportgemeente 2013
gestart worden.
Structureel beleid naar kansengroepen
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.
Naar aanleiding van het Planlastendecreet zal in 2012 een aangepast Sport voor Allen-decreet
goedgekeurd worden. In dit nieuwe decreet zal opnieuw een Vlaamse beleidsprioriteit m.b.t.
kansengroepen opgenomen worden met extra aandacht voor transversale samenwerking.
Ook in 2012 zullen diverse sportfederaties via de facultatieve opdrachten inspanningen leveren naar
kansengroepen toe. 32 Vlaamse sportfederaties dienden een aanvraag in voor de FO Jeugdsport, 6
voor de FO Sportkampen en 9 voor de FO prioriteitenbeleid (55+).
Opleiding voor het begeleiden van kansengroepen
De VTS opleidingen voor het begeleiden van kansengroepen worden verder georganiseerd en
geactualiseerd.
Allocatie

Libellé

Kredieten

HB0 HF012 3300
HB0 HF048 4322

Sociale maatregelen toegankelijkheid sport
Sportgemeente van Vlaanderen

440.000 €
200.000 €

1.5. Uitwerken van een seniorensportbeleid voor Vlaanderen
1.5.1. Realisaties 2011
In 2011 werd het traject ‘Naar een vernieuwd beweeg- en sportbeleid voor senioren in Vlaanderen’
verder uitgewerkt. De standpunten van de Delphi-bevraging werden voorgelegd en afgetoetst met
relevante actoren en vertaald naar beleidsdoelstellingen. In het kader van Vlaanderen in Actie en ter
uitvoering van de doorbraak ‘Warme samenleving’ werden deze beleidsdoelstellingen op 17 juni 2011
tijdens een ronde tafel met een 90-tal deelnemers afgetoetst. Het was hierbij de bedoeling in te gaan op
de vraag hoe het seniorenbeleid versus sport/gezondheid/welzijn anno 2020 er idealiter zou moeten
uitzien. De inzichten van het beleidsvoorbereidend onderzoek en de bespreking met een ruimer
publiek via de ronde tafel resulteerden in een rapport dat eind 2011 gepubliceerd werd.
De sensibiliseringscampagne ‘Sportelen’ van Bloso en de organisatie van verschillende
sportpromotionele acties en evenementen op het terrein werden verder gezet. Het ‘Sportelteam’ heeft,
in samenwerking met 37 lokale sportdiensten, meer dan 1800 50-plussers getest op hun fysieke fitheid
via een specifieke mobiele testbatterij, en hen kennis laten maken met een aangepast en plaatselijk
sportaanbod.
De ‘Sportelwebsite’ www.sportelen.be die zich specifiek richt naar de sportactieve 50-plusser werd
geactualiseerd en verder uitgewerkt. In 2011 consulteerden meer dan 35.000 bezoekers de website.
Ook werden 5 Sportelpockets uitgegeven (1 algemene en 4 specifieke publicaties over wandelen,
fietsen, zwemmen en gymnastiek). Hierbij wordt uitgelegd hoe men op een gezonde manier blijvend
kan sporten.
Allocatie

Libellé

Kredieten

HB0 HF017 3300

Sociale en experimentele projecten en uitzonderlijke
initiatieven binnen het sportbeleid

1.759.000 €

1.5.2. Prognose 2012
Op basis van de in 2011 ontwikkelde krachtlijnen in het kader van het vernieuwd beweeg- en
sportbeleid voor senioren in Vlaanderen zullen in 2012 concrete acties ondernomen worden. Door het
realiseren van een optimale samenwerking tussen alle relevante actoren in Vlaanderen en door het
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verhogen van de kwaliteit van omkadering en door het realiseren van een gedifferentieerd aanbod wil
ik een optimale context creëren waardoor zoveel mogelijk senioren actief kunnen blijven of worden.
Hieraan gekoppeld zal het Bloso ook in 2012, in samenwerking met de gemeentelijke sportdiensten,
de Vlaamse sportfederaties en de lokale sportclubs, verder een sportieve levensstijl voor 50-plussers
promoten.
Allocatie

Libellé

Kredieten

HB0 HF017 3300

Sociale en experimentele projecten en uitzonderlijke
initiatieven binnen het sportbeleid

1.696.000 €

1.6. Sportpromotie is een permanente opdracht
1.6.1. Realisaties 2011
De samenwerking met de verschillende Vlaamse Sport voor Allen-actoren bij de realisatie van
sportpromotionele acties en evenementen werd onverminderd voortgezet. Alle sportieve,
sensibiliserende en maatschappelijk relevante sportpromotionele acties en evenementen op Vlaams
niveau werden in 2011 op een systematische manier geëvalueerd. Bij zowat alle activiteiten en
campagnes worden 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 activiteiten
en campagnes via nationale en regionale tv-kanalen en radiozenders uitgezonden worden.
Het netwerk van eenvormig bewegwijzerde mountainbike parcours werd in 2011 verder uitgebouwd
zodat er 123 permanente mountainbike parcours en 8 mountainbike netwerken gerealiseerd werden.
Dit
kreeg
extra
ondersteuning
door
een
actualisering
van
de
webpagina
www.bloso.be/sportpromotie/mountainbikeroutessite/. De Fit-O-Meter werd verder gepromoot.
Voor de ontwikkeling van eenvormig bewegwijzerde gemeentelijke loopomlopen werd een ‘Vlaamse
Stuurgroep Loopomlopen’ opgericht die een algemeen concept ontwikkelde en richtlijnen opstelde
voor de aanleg van dergelijke loopomlopen. In het najaar werd gestart met de promotie hiervan.
In 2011 werd een nieuwe projectoproep gelanceerd voor evenementen ter promotie van een breed
sportaanbod, gericht naar minder mediagevoelige sporten die niet in aanmerking komen voor subsidies
via het bestaande reglement Topsport Vlaanderen. Deze criterialijst ‘breed sportaanbod’ werd in het
najaar 2011 geëvalueerd en bijgestuurd, zonder van de oorspronkelijke filosofie af te wijken. Het doel
blijft om te streven naar een breed sportaanbod ter bevordering van de sportparticipatie van de
Vlaming. Bij de evaluatie van het reglement werd tevens vastgesteld dat topcompetities bij de jeugd en
competitieve evenementen met een bovenlokale uitstraling veelal uit de boot vielen via de bestaande
subsidiëringskanalen. Daarom heb ik bij de heroriëntering voor een opsplitsing gezorgd tussen
evenementen met de nadruk op participatie enerzijds en competitieve elementen met een bovenlokale
dimensie anderzijds.
In 2011 nam ik het peterschap op van de beweegpromotiecampagne Ventourist/Venthousiast dat
steeds een divers publiek probeert aan te spreken.
Allocatie

Libellé

Kredieten

HB0 HF014 3300

Allerlei initiatieven in verband met sport en
sportmanifestaties
Ventourist/Venthousiast

182.000 €

HB0 HF045 3300

53.000€

1.6.2. Prognose 2012
Ook in 2012 zal het Bloso, via de organisatie van sportpromotionele acties en evenementen in
samenwerking met de verschillende Vlaamse sportactoren, het promoten van het levenslang actief
bewegen en duurzaam sporten voortzetten. Door zoveel mogelijk lokale sportclubs bij deze
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sportpromotionele initiatieven te betrekken wordt een optimale doorstroming van occasionele sporters
naar de sportclubs nagestreefd.
De Vlaamse actie ‘Sporttak in de Kijker’ zal in 2012 in het teken staan van badminton. Hiervoor zal
intensief samengewerkt worden met de Vlaamse Badminton Liga (VBL).
In 2012 zal gestart worden met de realisatie van eenvormig bewegwijzerde loopomlopen, in
samenwerking met de lokale overheden. De uitbouw van een kwalitatief loopnetwerk kan gekoppeld
worden aan de inplanting van een Fit-O-Meter, een Finse piste of een Fit-O-Fun park. Voor de
realisatie hiervan zal het initiatief in de eerste plaats moeten uitgaan van de plaatselijke sportactoren
(gemeentelijke sportdienst, sportraad, plaatselijke atletiekclub, start-to-run groep …). De ‘Vlaamse
Stuurgroep Loopomlopen’ zal gratis de wegwijzer- en afstandsplaatjes, het infopaneel, de palen en
dergelijke ter beschikking stellen van de initiatiefnemers.
De aangepaste criterialijst voor evenementen ter promotie van een breed sportaanbod met de
opsplitsing tussen evenementen met de nadruk op participatie enerzijds en competitieve elementen met
een bovenlokale dimensie anderzijds zal in 2012 gelanceerd worden.
In 2012 zal het Ventourist/Venthousiast project inhoudelijk bijgestuurd worden. Omwille van het
maatschappelijk belang van een dergelijk beweegpromotieproject wil ik dit in 2012 opnieuw
ondersteunen.
Allocatie

Libellé

Kredieten

HB0 HF014 3300

Allerlei initiatieven in verband met sport en
sportmanifestaties
Ventourist/Venthousiast

182.000 €

HB0 HF045 3300

53.000€
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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 loopt op kruissnelheid en biedt instrumenten en
impulsen om op lokaal niveau tot een degelijk uitgebouwd, gediversifieerd en kwalitatief sportbeleid
te komen.
2.1.1. Realisaties 2011
Het begeleiden van de besturen bij het vervullen van de decretale verplichtingen met betrekking tot het
lokaal Sport voor Allen-decreet gebeurt door Bloso zowel individueel als collectief. Conform de
beheersovereenkomst met het Bloso werd gestart met een steekproefmatige visitatie ter plaatse bij 10
gemeenten.
De lokale besturen dienden tegen 1 september 2011 een tussentijdse evaluatie van het sportbeleidsplan
uit te voeren. Flankerend heeft het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw (ISB) in
samenwerking met Bloso provinciale intervisies georganiseerd. Daarnaast stelde ISB ook
hulpmiddelen ter beschikking van lokale besturen en werkte een begeleidingstraject ter ondersteuning
uit.
Het nieuwe sportbeleidsplan van de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor 2011-2015 werd
goedgekeurd.
In opvolging van de goedkeuring van het Planlastendecreet werd door het Kabinet Sport een
stuurgroep met het Bloso en ISB opgestart om het huidige Sport voor Allen-decreet aan te passen. Na
consultaties van alle relevante actoren, deskundigen en het werkveld zal ik eind 2011 een nieuw
ontwerp van decreet aan de Vlaamse Regering ter goedkeuring voorleggen om vervolgens in 2012 aan
het Vlaams Parlement voor te stellen. Ondertussen werden in het najaar de besprekingen opgestart
voor de opmaak van het uitvoeringsbesluit.
Het huidige Sport voor Allen-decreet voorziet in een jaarlijkse monitoringopdracht. Voor 2011 werd
een opdracht uitgeschreven in functie van de te verwachten nieuwe Vlaamse Sport voor Allen
beleidsprioriteiten in een aangepast Sport voor Allen-decreet. Via dit onderzoek wil ik een antwoord
krijgen op de vragen welke effecten gegenereerd kunnen worden via deze beleidsprioriteiten en via
welke indicatoren deze effecten kunnen gemeten worden.
Voor de uitvoering van het Sport voor Allen-decreet werden in 2011 volgende middelen voorzien:
Allocatie

Libellé

Kredieten

HB0 HF023 4140

Decreet tot subsidiëring van gemeente-en
provinciebesturen en de VGC voor het Sport voor
Allen beleid

€ 16.476.000

2.1.2. Prognose 2012
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 2011.
Tevens zullen in het voorjaar opnieuw 10 gemeenten gevisiteerd worden.
Tegen oktober 2012 dient het aangepast Sport voor Allen-decreet en het uitvoeringsbesluit definitief
goedgekeurd te zijn zodat de gemeenten en provincies op de hoogte zijn van de Vlaamse
beleidsprioriteiten Sport voor Allen bij de opmaak van hun integrale meerjarenplanning en waarvoor
ze vanaf 1 januari 2014 kunnen gesubsidieerd worden. Bij de opmaak van deze regelgeving zal verder
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overleg gepleegd worden met het werkveld en zal gebruik gemaakt worden van de
onderzoeksresultaten van de monitoringopdracht die eind 2011 beschikbaar zijn.
In 2012 zal ISB in het kader van de beheersovereenkomst verder ondersteuning bieden op het vlak van
anders georganiseerde sport met aandacht voor diversiteit en toegankelijkheid. Tevens zullen de
sportdiensten voorbereid en begeleid worden met het oog op het nieuwe planningsjaar en de inpassing
van het nieuwe Sport voor Allen-decreet in dit proces. Bijzondere aandacht zal gaan naar het
investeren in de competentieontwikkeling van sportdiensten om domein-overschrijdend samen te
werken.
Voor de uitvoering van het Sport voor Allen-decreet worden in 2012 volgende middelen voorzien:
Allocatie

Libellé

Kredieten

HB0 HF023 4140

Decreet tot subsidiëring van gemeente-en
provinciebesturen en de VGC voor het Sport voor
Allen beleid

€16.723.000

2.2. Het bestendigen van de structurele subsidiëring van de sportfederaties voor het
uitvoeren van hun basisopdrachten
2.2.1. Realisaties 2011
In 2011 werden dezelfde 64 Vlaamse sportfederaties (37 unisportfederaties en 27 recreatieve
sportfederaties) als in 2010 gesubsidieerd voor het uitvoeren van hun vijf basisopdrachten net zoals
hun koepelorganisatie (Vlaamse Sportfederatie vzw) en de 4 clusters van organisaties voor de
sportieve vrijetijdsbesteding.
De subsidieaanvragen 2011 van de Vlaamse IJshockey Federatie vzw en de Vrije Vlaamse
Recreatiesporten vzw werden negatief beoordeeld omdat deze nieuwe sportfederaties voor 2011 niet
aan alle subsidiëringsvoorwaarden voldeden.
Voor 2011 bedroeg de totale subsidie voor de basisopdrachten 19.586.000 euro, de subsidie voor de
koepelorganisatie (VSF) 177.000 euro en de totale subsidie voor de organisaties voor de sportieve
vrijetijdsbesteding 551.000 euro.
2.2.2. Prognose 2012
Voor 2012 hebben drie nieuwe Vlaamse sportfederaties een aanvraag tot subsidiëring voor de
basisopdrachten ingediend, twee als recreatieve sportfederatie, namelijk de ‘BRSF Vlaanderen vzw’
en de ‘Vrije Vlaamse Recreatiesporten vzw’en één als unisportfederatie, zijnde de ‘Vlaamse Ijshockey
Federatie’. De ropeskippingfederatie ‘BRSF Vlaanderen vzw’ heeft tevens een aanvraag tot erkenning
als Vlaamse sportfederatie ingediend, de wandelfederatie ‘Vrije Vlaamse Recreatiesporten vzw’ en de
‘Vlaamse Ijshockey Federatie vzw’ waren in 2011 reeds erkend als Vlaamse sportfederatie.
Bijgevolg zullen er in 2012 naast de koepelorganisatie en de vier organisaties voor de sportieve
vrijetijdsbesteding mogelijks 67 Vlaamse sportfederaties (38 unisportfederaties en 29 recreatieve
sportfederaties) gesubsidieerd worden voor de basisopdrachten.

2.3. Subsidiëring van de sportfederaties voor het voeren van hun facultatieve
opdrachten jeugdsport, sportkampen en prioriteitenbeleid
2.3.1. Realisaties 2011
In 2011 werden 30 Vlaamse sportfederaties, waarvan 24 unisportfederaties en 6 recreatieve
sportfederaties, gesubsidieerd voor de facultatieve opdracht jeugdsport. Voor de facultatieve opdracht
sportkampen werden 18 Vlaamse sportfederaties (10 unisportfederaties en 8 recreatieve
sportfederaties) gesubsidieerd.
Verder genoten 9 Vlaamse sportfederaties (5 unisportfederaties en 4 recreatieve sportfederaties)
financiële steun voor de uitvoering van de facultatieve opdracht prioriteitenbeleid (seniorensport).
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Voor de subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties werden in 2011 volgende middelen voorzien:
Allocatie

Libellé

Kredieten

HB0 HF024 4140

Dotatie aan het Bloso m.b.t. de decretale
subsidiëring van de sportfederaties (exclusief
topsport)

22.975.000 €

2.3.2. Prognose 2012
In 2012 wordt bij de betrokken gesubsidieerde Vlaamse sportfederaties via een
klantentevredenheidsonderzoek gepeild naar hun tevredenheid over de Bloso-dienstverlening op het
vlak van de aanvullende subsidiëring voor de facultatieve opdrachten jeugdsport en prioriteitenbeleid.
De resultaten van dit klantentevredenheidsonderzoek zullen vervolgens geëvalueerd en bekend
gemaakt worden.
Voor de subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties worden in 2012 volgende middelen voorzien:
Allocatie

Libellé

Kredieten

HB0 HF024 4140

Dotatie aan het Bloso m.b.t. de decretale subsidiëring
van de sportfederaties (exclusief topsport)

23.402.000 €

2.4. Begeleiden van de sportfederaties bij het implementeren en realiseren van hun
vierjaarlijks beleidsplan
2.4.1. Realisaties 2011
Het decreet beoogt professionalisering en responsabilisering van de sportfederaties. Eén van de
belangrijkste instrumenten is het vierjaarlijks beleidsplan, dat de nodige houvast biedt om
resultaatsgericht invulling te geven aan een onderbouwd doelstellingenkader.
In 2011 werd door Bloso, op basis van de bevindingen van de algemene screening, gestart met het
opstellen van ondersteuningstools voor de verschillende basisopdrachten. Hiervoor werden de
basisopdrachten inhoudelijk afgebakend, een opdracht-overschrijdend stramien voor de tools werd
opgesteld en een eerste tool volledig uitgewerkt.
2.4.2. Prognose 2012
Naast het format met de toelichtingen die permanent ter beschikking staat van de sportfederaties via de
website www.bloso.be, zal er verder gewerkt worden aan de ondersteuningstool per basisopdracht. Dit
om het opstellen van het sportbeleidsplan voor de Vlaamse sportfederaties te faciliteren. In 2012
dienen de sportfederaties conform het decreet een nieuw vierjarig beleidsplan op te stellen. In het
belang van een weldoordacht beleidsplanningsproces als kritische succesfactor zal de VSF specifieke
initiatieven ontwikkelen om de sportfederaties extra te ondersteunen. De nieuwe beleidsperiode start
op 1 januari 2013.
De toelichtingen met betrekking tot de inhoudelijke afbakening van de verschillende basisopdrachten
zullen ook mee geïntegreerd worden in het onderdeel ‘beleidsplanning en rapportering van de VTSmodule voor de coördinatoren van de sportfederaties. In 2012 zullen opnieuw tweedaagse
bijscholingen ‘van missie tot strategie’ worden aangeboden.
Bij de individuele screening zal bijzondere aandacht gaan naar een intensievere begeleiding en
advisering van nieuwe sportfederaties.
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2.5. Verdere professionalisering en optimalisering van de structuur en de werking van
de sportclubs
2.5.1. Realisaties 2011
Tijdens mijn beleidsperiode streef ik naar een verdere professionalisering en optimalisering van de
structuur en de werking van sportclubs. Om dit te realiseren werden de in 2010 opgestarte acties
geëvalueerd en waar relevant verder gezet in 2011.
Zoals hoger reeds vermeld ondersteun ik de proeftuin verenigingsondersteuning die gericht is op
kwaliteitsverbetering en een duurzame professionalisering van de sportbestuurlijk kader.
De evaluatie van het lopende project ‘Kwaliteitszorg in de jeugdsport’ dat de professionalisering van
de jeugdsportwerking van sportclubs moet optimaliseren toonde aan dat de vooropgestelde
doelstellingen gerealiseerd werden en dat verdere uitbreiding in de breedte mogelijk was. De focus lag
in 2011 vooral naar een ruimer bereik van sportclubs uit verschillende sporttakken. Bijkomend
aandachtspunt was de nauwere samenwerking met het Dynamoproject. Dit in functie van het
afstemmen en het versterken van de doelstellingen van beide projecten ten gunste van de sportclubs in
Vlaanderen, zowel op het vlak van bestuurlijke, administratieve als sportieve ondersteuning.
Het pilootproject ‘Gunsttarieven voor sportclubs’ van het Vlaams Bureau voor Sportbegeleiding vzw
(Vlabus), waarbij lokale sportclubs aan een democratisch tarief hun trainers legaal kunnen
tewerkstellen, werd gunstig geëvalueerd. Om de verdere professionalisering van de jeugdsportwerking
van sportclubs te optimaliseren en dit op termijn te integreren in het algemene sportbeleid van de
lokale besturen werkte Vlabus op mijn vraag een visienota uit over de positionering van vzw Vlabus
als steunpunt in het Vlaamse sportlandschap in het kader van de professionalisering.
In 2011 werd gestart met een pilootproject om sportlesgevers op een meer permanente en structurele
basis aan de slag te laten gaan bij sportclubs. In een eerste fase kunnen een aantal sportclubs,
financieel mee ondersteund door de Vlaamse overheid, sportgekwalificeerde lesgevers op halftijdse
basis tewerk stellen in hun club.
Allocatie

Libellé

Kredieten

HB0 HF017 3300

Sociale en experimentele projecten en uitzonderlijke
initiatieven binnen het sportbeleid

1.759.000 €

In 2011 was er verhoogde aandacht voor het op elkaar afstemmen van deze lopende projecten en werd
een overleg georganiseerd met de verschillende actoren om een efficiënte inzet van overheidsmiddelen
te bewerkstelligen die moet leiden tot een zichtbaar resultaat voor de sportclubs in Vlaanderen.
2.5.2. Prognose 2012
In 2012 engageer ik me verder om de inspanningen van de verschillende actoren die zich richten op
het ondersteunen van sportverenigingen nog meer op elkaar af te stemmen teneinde een maximaal
rendement bij de sportclubs te genereren. De nauwere samenwerking tussen het project
‘Kwaliteitszorg in de jeugdsport’ en het Dynamoproject wordt verder gezet en geoptimaliseerd.
In kader van de toenemende professionalisering zal Vlabus als steunpunt en expertisecentrum aan
belang winnen. De huidige beheersovereenkomst loopt tot einde 2012.
Via het nieuw pilootproject ‘Officiële tewerkstelling in sportclubs’ van Vlabus vzw, waarbij trainers
door middel van een halftijdse tewerkstelling in sportclubs ingeschakeld kunnen worden, ondersteun
ik de verdere professionalisering van de jeugdsportwerking van sportclubs. In het najaar zal de eerste
projectfase geëvalueerd worden en is een verlenging van het project mogelijk.
Allocatie

Libellé

Kredieten

HB0 HF017 3300

Sociale en experimentele projecten en uitzonderlijke
initiatieven binnen het sportbeleid

1.696.000 €

21

V L A A M S P A R LEMENT

24

Stuk 1336 (2011-2012) – Nr. 1
2.6. Verhogen van de kwalificatiegraad van sportbegeleiders op het terrein
2.6.1. Realisaties 2011
Via de impulssubsidie in het kader van het lokaal Sport voor Allen-decreet worden de
sportverenigingen aangezet om meer en betere (hogere kwalificatiegraad) jeugdsportbegeleiders 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. Eind 2011 zal op basis
van de jaarlijkse verslagen 2010 een eerste effect kunnen gemeten worden.
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.
Er werden door de Vlaamse Trainersschool (VTS) in 2011 diverse inspanningen geleverd om de
kwalificatiegraad van de sportbegeleiders op het terrein verder te verhogen.
Zo was er onder andere de verdere uitbouw van de opleidingen Aspirant-Initiator, waarbij meer
sporttakken de opleiding aanboden, de inhoud van bestaande opleidingen geoptimaliseerd werd en uit
een grootschalige kwaliteitsbevraging een algemene tevredenheid bleek. Na de opleiding ging ook
ongeveer 70% van de cursisten effectief aan de slag in de sportclub en is ongeveer 60% van de
cursisten van plan een opleiding van een hoger niveau aan te vatten.
Andere initiatieven situeren zich op het vlak van een verdere kwalitatieve uitbouw van de opleidingen
voetbal (Trainer A Voetbal Seniors en Trainer A Voetbal Elite Jeugd) in samenwerking met de
Voetbalfederatie Vlaanderen, de organisatie van de basismodules ‘Algemeen Gedeelte’ Initiator en
Instructeur B voor (ex-)topsporters en trainers van (ex-)topsporters als dagcursus, proefproject
‘geïndividualiseerd opleidingstraject voor (ex-)topsporters’ voor (top)sporten waar de potentiële
instroom zeer beperkt is, structurele samenwerking met andere actoren zoals Syntra, KMILO en
scholen van het secundair onderwijs, enz.
Ook op het vlak van promotie van de sportkaderopleidingen werden door de VTS nieuwe initiatieven
genomen: o.a. de mogelijkheid om opleidingen vanaf niveau 2 met minder dan 12 deelnemers (mits
aanpassing cursusgeld) toch te laten doorgaan, extra promotionele folders of affiches voor specifieke
opleidingen, VTS-website en databank verder optimaliseren zodat een meer efficiënte,
geautomatiseerde en snelle communicatie met de duizenden effectieve en potentiële cursisten mogelijk
werd, enz.. Vanzelfsprekend werden ook de klassieke promotiemiddelen zoals de brochure
sportkaderopleidingen (80.000 exemplaren) massaal verspreid bij alle sportactoren en potentiële
geïnteresseerden.
2.6.2. Prognose 2012
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 Vlaamse Trainersschool (VTS) zal in 2012 een aantal klemtonen leggen. Zo zal op 15 december
2012 de vijfde ‘Dag van de Trainer’ (15 december 2012) georganiseerd worden.
De VTS zal een analyse maken van de doorstromingsgraad van het opleidingsniveau Aspirant-Initiator
naar Initiator en desgevallend remediërende maatregelen uitwerken en implementeren. Verder zullen
maatregelen worden uitgewerkt om de doorstromingsgraad te verhogen van het opleidingsniveau
Initiator naar de hogere opleidingsniveaus. Deze betreffen o.a. de mogelijkheid dat sporttakken met
potentieel minder deelnemers cursusorganisaties kunnen opstarten met een lager deelnemersaantal, de
mogelijkheid van individuele opleidingstrajecten in specifieke sporttakken, de organisatie van de
basismodules ‘Algemeen Gedeelte’ Trainer B en Trainer A voor (ex-)topsporters en trainers van (ex)topsporters, een toenemende sensibilisering van de verschillende partners binnen het
samenwerkingsverband, enz. Er wordt eveneens een actieve inbreng gestimuleerd voor de promotie en
organisatie van bijscholingen voor reeds gekwalificeerde trainers.
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Verdere optimalisatie van de VTS-website en andere VTS-communicatiekanalen worden ook
voorzien, zodat potentiële cursisten op een klantvriendelijkere manier geïnformeerd worden over het
opleidings- en bijscholingsaanbod en zich hiervoor kunnen inschrijven.

2.7. Het aanbod sportkaderopleidingen door de VTS kwantitatief en kwalitatief verder
uitbouwen
2.7.1. Realisaties 2011
Het VTS-opleidingsaanbod omvatte in 2011 meer dan 260 actieve opleidingen die de referentienorm
zijn voor het organiseren of erkennen van cursussen, gelijkstellingen (inschalingen) van Masters of
Bachelors L.O. – waarvan trouwens in 2011 nieuwe afspraken met de denkcelpartners werden
gemaakt – met VTS-kwalificaties, assimilaties, enz..
Het VTS-opleidingsaanbod werd ook in 2011 op permanente basis kwalitatief en organisatorisch
gescreend (schriftelijke kwaliteitsbevragingen en inspecties toonden een globale tevredenheid van
89%) en desgevallend geremedieerd. Een belangrijk aandachtspunt in 2011 was de selectie en
begeleiding van beginnende VTS-docenten.
De inhoud van de sporttakgerichte VTS-opleidingen werd zoveel mogelijk afgestemd op het
goedgekeurde VTS-competentieraamwerk dat de vereiste generieke competenties (kennis,
vaardigheid, attitude, verantwoordelijkheid, context en niveau) voor alle VTS-opleidingsniveaus
bevat. Zo werd in 2011 de inhoud van de basismodules ‘Algemeen Gedeelte’ Instructeur B en Trainer
B aangepast en werd door de VUB verder onderzoek gevoerd naar de competenties van de opleidingen
Trainer B en Trainer A Zwemmen en Gymnastiek. Daarnaast werd door de universitaire liaisons een
competentieonderzoek uitgevoerd van de functie sportfunctionaris, waarvoor bij de VTS een
beroepsgerichte opleiding bestaat.
Er werd eveneens werk gemaakt van de inhoudelijke uitbouw van opleidingen voor risicovechtsporten
waarbij rekening gehouden werd met de richtlijnen opgesteld door de expertcommissie
risicovechtsporten van de cel Medisch Verantwoord Sporten.
Voor sommige vakken van de basismodules Algemeen Gedeelte werd een audiovisueel elearningpakket uitgewerkt.
Daarnaast kunnen topsportfederaties per jaar ook één aanvraag tot ondersteuning indienen bij VTS
voor sporttak-specifieke bijscholingen voor trainers van hoog niveau.
2.7.2. Prognose 2012
De Vlaamse Trainersschool zal in 2012 volgende klemtonen leggen.
De aanvullende module ‘Jeugdtrainer Topsport’ zal verder uitgebouwd worden. Specifieke aspecten
van topsporttraining bij jongeren zullen via praktijkgerichte modules gedoceerd worden aan de trainers
die actief werken met topsporttalenten binnen de verschillende topsportscholen en/of
topsportfederaties. In 2012 zullen maximum 90 lesuren gegeven worden door vakspecifieke experts
uit acht verschillende domeinen.
Verder zal de VTS de vervolgmodule ‘Jeugdsportcoördinator’ inhoudelijk uitwerken en organiseren.
Ook e-learningpakketten voor de basismodules ‘Algemeen Gedeelte’ worden uitgewerkt.
Er zal ook ingezet worden op de ondersteuning en begeleiding van de docenten in de didactische
vakken zodat het leereffect en de didactische vaardigheden bij de cursisten verder kunnen verhogen.

2.8. Implementatie van het opleidingsaanbod in de Vlaamse Kwalificatiestructuur (VKS) in het
kader van het European Qualification Framework (EQF)
2.8.1. Realisaties 2011
Op dit ogenblik beschikt VTS over generieke competentieprofielen voor de verschillende
opleidingsniveaus van de sporttakgerichte opleidingen. Deze competentieprofielen werden opgemaakt,
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conform de verwachtingen van de SERV, maar nog niet bij de SERV ingediend. De belangrijkste
reden hiervoor is dat de COMPETENT-databank waarin de SERV dergelijke competentieprofielen
zou registreren, eerst gefinaliseerd dient te worden.
In 2011 werd het decreet betreffende de Vlaamse Kwalificatiestructuur (30 april 2009) herschreven,
met implicaties voor de Vlaamse Trainersschool. Het ontwerp van decreet bevond zich in het najaar
van 2011 in de laatste fase voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad. De uitvoeringsbesluiten
worden tegen het einde van 2011 verwacht.
2.8.2. Prognose 2012
In 2012 zal VTS op basis van één of meerdere (beroeps)competentieprofielen een voorstel van
beroepskwalificatiedossier – na advies door de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en
Media (SARC) – indienen bij het AKOV.
Nadat een werkgroep (met vertegenwoordigers van de sector en onder leiding van het AKOV) dit
voorstel omvormt tot een beroepskwalificatiedossier, volgen de validatie, inschaling, erkenning en
registratie van de betrokken kwalificatie in de AKOV-databank. De timing hangt af van de finalisering
van de uitvoeringsbesluiten, het openstellen van de procedure door het AKOV (geschat op medio
2012) en de plaatsing van de sportsector op de prioriteitenlijst die de Vlaamse Regering zal opmaken.
In afwachting hiervan zal VTS stappen ondernemen om – voor zover mogelijk – voorstellen van
beroepskwalificatiedossiers voor te bereiden, zodat deze kunnen worden ingediend wanneer dit
mogelijk is. Daartoe zullen op basis van het door de VTS-Stuurgroep goedgekeurde generieke
competentieraamwerk voor de sporttakgerichte opleidingen, sporttakspecifieke vertalingen gemaakt
worden voor de verschillende kwalificaties.
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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 2011
In uitvoering van de intentieverklaring met mijn collega-minister van Welzijn en Volksgezondheid Jo
Vandeurzen over het beleid inzake gezondheid, beweging en sport overlegden we regelmatig om de
respectieve initiatieven op elkaar af te stemmen. De werkgroep voeding en beweging, samengesteld
uit verschillende experten inzake gezondheid, voeding en sport, zette haar werkzaamheden in 2011
verder. Via concrete acties wordt het bereiken van de gezondheidsdoelstelling voeding en beweging
nagestreefd. In deze werkgroep heeft sport vooral een adviserende rol over de uitvoering en de
evaluatiemogelijkheden van het ‘actieplan voeding en beweging’.
3.1.2. Prognose 2012
De werkgroep voeding en beweging zal ook in 2012 haar werkzaamheden verder zetten en zo een
bijdrage leveren aan de gemeenschappelijk vooropgestelde doelstellingen van de intentieverklaring
tegen 2015. Ik zal het overleg met collega-minister van Welzijn en Volksgezondheid benutten om de
acties die ik tussentijds opzet te duiden en de resultaten ervan samen te bespreken.

3.2. Naar een efficiënte dopingbestrijding
3.2.1. Realisaties 2011
In 2011 werd op mijn initiatief een ontwerp van antidopingdecreet uitgewerkt waarbij de
antidopingregelgeving uit het huidige decreet medisch en ethisch verantwoord sporten van 2007 op
een consistente en gestroomlijnde wijze afgezonderd werd in een apart decreet. De controles werden
uitgebreid met onderzoek op groeihormoon en CERA in bloed.
Op internationaal vlak zijn er bij de strijd tegen doping heel wat actoren betrokken met specifieke
taken en verantwoordelijkheden. Daartoe behoren de UNESCO, het Wereld Antidoping Agentschap
WADA, de nationale en internationale sportfederaties, de publieke overheden, de Raad van Europa
maar ook de sporters zélf. Ik heb het Vlaamse beleid inzake dopingbestrijding daarom consequent
afgestemd op het WADA en zijn werkingsinstrument, de WADA Code.
Als mede-vertegenwoordiger van het EU-triovoorzitterschap voor Sport, vertegenwoordigde ik België en
de Europese Unie in de Foundation Board van het WADA van 1 januari 2010 tot 30 juni 2011.
Teneinde het gewicht van Europa in de bestuursorganen van het WADA te vergroten, nam het
Belgische EU-voorzitterschap het initiatief om de EU-vertegenwoordiging, waarvan de samenstelling
momenteel wijzigt bij elke vergadering van de Foundation Board, een structureel karakter te geven,
zodat de opgebouwde expertise niet verloren gaat. Dit aandachtspunt werd in 2011 opgevolgd door het
Hongaarse EU-voorzitterschap en zal beslecht worden onder het Poolse voorzitterschap.
In nauw overleg met de werkveldpartners het BOIC, de Vlaamse Sportfederatie (VSF) en de
Franstalige Sportfederatie (AISF) werd onderhandeld om via een nieuw samenwerkingsakkoord tussen
de gemeenschappen te komen tot een meer efficiënte en gecoördineerde dopingbestrijding. Hierbij
werd doorslaggevend belang gehecht aan een correcte, maar ook een uniforme en efficiëntere
toepassing van de WADA Code, en dit in heel België. Daarbij werd een akkoord bereikt omtrent
welke categorieën van sporters gelden als elitesporters en als dusdanig onderworpen moeten worden
aan de vereisten van de WADA Code en wie van deze elitesporters verblijfsgegevens (de zogenaamde
‘whereabouts’) moet meedelen.
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De onderhandelingen binnen de coördinatieraad medisch verantwoord sporten werden onder Vlaams
voorzitterschap gevoerd en resulteerden in een nieuw ontwerp van samenwerkingsakkoord betreffende
dopingpreventie en -bestrijding in de sport, dat door de Vlaamse Regering goedgekeurd werd op 8
april 2011.
In het kader van mijn preventiebeleid werd de jaarlijkse apotheose van de actie ‘10 voor Schoolsport’
van de stichting Vlaamse Schoolsport actief ondersteund. Aan meer dan duizend leerkrachten L.O.
werd een infopakket bezorgd met daarin onder meer een lesfiche hoe ze dopingbestrijding in hun
lessen L.O. bespreekbaar kunnen maken. Tevens werd informatie aangereikt over een dopingvrije
sport, gezond en verantwoord sporten en sportethiek. Verder werden er tv-spots antidoping
uitgezonden en werd het ‘real winner’- programma op de website www.dopinglijn.be geactualiseerd.
Allocatie

Libellé

Kredieten

HB0 HF008 1211

Algemene werkingskosten-Medisch
verantwoord sporten

en

ethisch

967.000 €

3.2.2. Prognose 2012
Op vlak van dopingbestrijding zullen de decretale regelgevingen, het apart antidopingdecreet, en het
samenwerkingsakkoord aangepast zijn aan de nieuwe regels van de WADA code en zijn internationale
standaarden. Het opstellen van een apart antidopingdecreet en bijhorend uitvoeringsbesluit inzake de
bestrijding van dopingpraktijken finaliseert de afzondering van de antidopingregels ten aanzien van de
algemene regels inzake medisch en ethisch verantwoord sporten.
Allocatie

Libellé

Kredieten

HB0 HF008 1211

Algemene werkingskosten-Medisch
verantwoord sporten

en

ethisch

982.000 €

3.3. Blessurepreventie promoten en gezondheidsschade door sportbeoefening
voorkomen
3.3.1. Realisaties 2011
Ik ontwikkelde een actieplan ‘gezond sporten’ dat gezonde sportbeoefening en actieve
lichaamsbeweging promoot voor alle inwoners in Vlaanderen. Met dit meerjarenplan tot 2015 worden
de voorwaarden gecreëerd voor gezonde en duurzame sportbeoefening op maat van zowel nietsporters als recreatieve en competitieve sporters tot topsporters van alle leeftijden. Het is ieders
individuele verantwoordelijkheid om zijn sport op een gezonde manier te beoefenen. Daarvoor moeten
sporters weten wat het belang is van preventie en sportmedische screening en waar hij hiervoor terecht
kan. Het plan is opgebouwd rond vier processen: sensibiliseren, screenen, adviseren en monitoren.
Met een nieuw ministerieel besluit heb ik de lijst van getalenteerde sporters vastgesteld en de variabele
toelage voor sportmedische keuring en begeleiding voor deze sporters.
De expertencommissie risicovechtsporten heeft generieke richtlijnen ontworpen voor het organiseren
van risicovechtsportmanifestaties. Het scheppen van een uniek referentiekader moet ernstige letsels in
de risicovechtsporten voorkomen. De Vlaamse Sportraad heeft deze generieke richtlijnen inhoudelijk
gunstig geadviseerd, maar stelde vragen bij de mogelijke implementatie. Hiertoe werd gestart met de
voorbereiding van een uitgebreide ronde tafel rond dit thema.

Allocatie

Libellé

HB0 HF008 1211

Algemene werkingskosten-Medisch en
verantwoord sporten
Medisch en ethisch verantwoord sporten

HB0 HF013 3300

Kredieten
ethisch

967.000 €
700.000 €
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3.3.2. Prognose 2012
In 2012 zal het actieplan ‘gezond sporten’ verder uitgevoerd worden. De communicatie en
sensibilisering over letselpreventie en preventie van gezondheidsschade zal voorbereid en opgestart
worden. Ik wil de huisartsen betrekken bij het screeningsbeleid om sportmedische screening op maat
voor alle sporters te organiseren. Om gezond en blijvend te kunnen sporten moeten sporters ook
terecht kunnen voor deskundig advies en begeleiding. Hiervoor wil ik de mogelijkheden creëren. Ik
zal ook een proces van monitoring opstarten om preventieve maatregelen te evalueren en bij te sturen.
De ronde tafel inzake risicovechtsporten zal resulteren in een verzamelnota met een volledige situering
van de problematiek met onder meer een beschrijving van het veld (organisatievormen, spreiding,
aantal beoefenaars), een inventarisatie van de problemen, de probleemstelling en een aantal
beleidsaanbevelingen met gevolgen en voor- en nadelen.
Allocatie

Libellé

Kredieten

HB0 HF008 1211

Algemene werkingskosten-Medisch en ethisch
verantwoord sporten
Communicatie-initiatieven inzake medisch en
ethisch verantwoord sporten
Medisch en ethisch verantwoord sporten

982.000 €

HB0 HF005 1211
HB0 HF013 3300

86.000 €
714.000 €

3.4. Onderzoek naar eventuele maatregelen voor de begeleiding in de fitness
3.4.1. Realisaties 2011
In het voorjaar 2011 vond een overleg plaats met de fitnesssector over hun dopingcijfers en de enquête
bij fitnessuitbaters rond het vermeende dopinggebruik bij hun klanten en hun houding rond
dopingcontroles. Uit dit overleg bleek dat de sector het probleem zelf correct inschat en actief wil
meewerken aan een preventief antidopingbeleid waar regelmatige controles deel kunnen van
uitmaken.
3.4.2. Prognose 2012
Ik zal nagaan in kader van het globaal actieplan ‘gezond sporten’ of er met de fitnesssector een plan
van aanpak kan worden afgesproken waar één van de aandachtspunten de voedingsbegeleiding en het
aanbod aan voedingssupplementen in fitnesszaken zal zijn.

3.5. Ethisch verantwoord sporten promoten
3.5.1. Realisaties 2011
Sinds 1 januari 2011 zijn de erkende sportfederaties in Vlaanderen aan de slag rond één van de zes
door mij bij besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 2010 voorgedragen thema’s: de rechten van
het kind in de sport, fair-play, inclusie, respect voor diversiteit, fysieke en psychische integriteit van
het individu en solidariteit. Hierdoor worden alle sportfederaties aangezet om in hun beleid rekening te
houden met ethische aspecten. Belangrijk is dat de initiatieven en acties op het niveau van de sporter
en de sportclub zichtbaar worden.
De Vlaamse Sportfederatie vzw (VSF) werd via een financiële bijdrage ondersteund voor het
organiseren van workshops rond gedragscodes en het samenstellen van een handleiding rond seksueel
ongewenst gedrag voor de sportsector.
Twee ad hoc onderzoeksprojecten rond ethisch verantwoord sporten werden via het Steunpunt
beleidsrelevant onderzoek ondersteund: één onderzoek betreffende de promotie van het fysiek,
psychisch en sociaal welbevinden van jongeren in de jeugdsportclub en een ander onderzoek ter
analyse van didactische werkvormen rond ethisch verantwoord sporten en sportethiek.
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Het rapport van de federale parlementaire onderzoekscommissie voor de behandeling van seksueel
misbruik en pedofilie binnen een gezagsrelatie toonde aan dat ook de sport met kindermisbruik wordt
geconfronteerd. De aanbevelingen van de Vlaamse Sportraad van 12 juli 2011 aangaande
kindermisbruik in de sport dienen als leidraad voor de concrete invulling van mijn beleid aangaande
kindermisbruik in de sport waarbij ik inzet op breed overleg. Op vraag van de parlementaire
onderzoekscommissie zal via het BOIC door de Gemeenschappen en de bevoegde ministers van Sport
een gezamenlijk symposium gehouden worden op 30 november 2011.
Onder impuls van de Vlaamse minister bevoegd voor Welzijn, en in samenwerking met de minister
bevoegd voor Onderwijs en Jeugd en mijzelf, heeft de Vlaamse Regering beslist één centraal meldpunt
‘misbruik en geweld’ uit te bouwen, binnen de reeds bestaande professionele hulpverlening, zijnde de
centra algemeen welzijnswerk en de vertrouwenscentra kindermishandeling. Daarnaast werd het
startschot gegeven voor de realisatie van een informatie- en sensibiliseringscampagne naar de brede
bevolking toe.
Allocatie

Libellé

Kredieten

HB0 HF008 1211

Algemene werkingskosten-Medisch en ethisch
verantwoord sporten
Medisch en ethisch verantwoord sporten
Sociale en experimentele projecten en uitzonderlijke
Initiatieven binnen het sportbeleid

967.000 €

HB0 HF013 3300
HB0 HF017 3300

700.000 €
1.759.000€

3.5.2. Prognose 2012
In 2012 moeten de erkende sportfederaties voor de eerste maal rapporteren over de ondernomen acties
in het kader van ethisch verantwoord sporten. Belangrijk hierbij is dat binnen de sportsector ‘best
practices’ uitgewerkt worden en met elkaar gedeeld zullen worden. Er zal ook verder ingezet worden
op communicatie, kennisdeling, sensibilisering en bewustmaking aangaande ethiek in de sport.
Inzake acties rond de problematiek van seksueel misbruik is er voor de sportsector en de overheid een
belangrijke rol weggelegd rond duidelijke communicatie, sensibilisering en informatie over waar men
met meldingen of klachten terecht kan, wat als toelaatbaar of ontoelaatbaar gedrag moet beschouwd
worden, hoe men erop moet reageren als het zich voordoet. Er dient overduidelijk ook ingezet te
worden op preventie- en detectie-instrumenten.
De herwerking van het decreet medisch en ethisch verantwoord sporten biedt opportuniteiten om rond
de problematiek van seksueel misbruik en ethiek in de sport structurelere maatregelen te treffen,
uiteraard na overleg met de brede sportsector. Belangrijk zal zijn dat het volledige sportlandschap op
een positieve manier en via een positieve boodschap door het thema aangesproken wordt.
Allocatie

Libellé

Kredieten

HB0 HF008 1211

Algemene werkingskosten-Medisch en ethisch
verantwoord sporten
Communicatie-initiatieven inzake medisch en
ethisch verantwoord sporten
Medisch en ethisch verantwoord sporten
Sociale en experimentele projecten en uitzonderlijke
initiatieven binnen het sportbeleid

982.000 €

HB0 HF005 1211
HB0 HF013 3300
HB0 HF017 3300

86.000 €
714.000 €
1.696.000 €
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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. Realisaties 2011
Eén-loket functie 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”.
In 2011 werd een volgende stap gezet in deze eenmaking. Het pilootproject rond carrièrebegeleiding
dat aan de VUB werd uitgevoerd en via middelen van het departement CJSM werd gefinancierd, is
structureel verankerd in de afdeling Topsport van het Bloso vanaf 1 januari 2011.
Visibiliteit voor Vlaanderen via het logo Topsport Vlaanderen
Het label Topsport Vlaanderen wordt algemeen gebruikt door topsporters, hun omkadering, de
wielerploegen en de Vlaamse topsportfederaties die door de Vlaamse overheid ondersteund worden.
Alle door de Vlaamse overheid tewerkgestelde topsporters worden contractueel verplicht om het logo
Topsport Vlaanderen uit te dragen als return voor de Vlaamse overheid. Dit wordt met ingang vanaf 1
juli 2011 opgenomen in een nieuwe clausule in alle contracten met de Vlaamse topsporters. De return,
die de Vlaamse topsportfederaties en de bij Bloso geregistreerde topsporters dienen te bieden via het
dragen van het logo Topsport Vlaanderen, werd in 2011 voor het eerst vastgelegd in de jaarlijkse
convenanten met de Vlaamse topsportfederaties. Deze return is divers en werd in overleg met de
topsportfederaties vastgelegd, rekening houdend met onder andere de reglementaire bepalingen en
logistieke mogelijkheden (kledij, materiaal, ...) in de betrokken sporttak. Tia Hellebaut was de eerste
topsportster met een dergelijk aangepast contract.
Het promotiemateriaal van Topsport Vlaanderen is bovendien prominent aanwezig tijdens
evenementen die ondersteund worden door de Vlaamse Gemeenschap.
De Vlaamse wielerploegen en Atletiek Vlaanderen
In het Vlaams Regeerakkoord wordt benadrukt dat Vlaanderen zal blijven investeren in Atletiek
Vlaanderen en in de Vlaamse wielerploegen.
In 2011 werd op mijn initiatief een akkoord bereikt tussen de vzw Atletiek Vlaanderen en de Vlaamse
Atletiekliga vzw (Vlaamse topsportfederatie) om Atletiek Vlaanderen uit te bouwen tot een
volwaardig belofteproject, waarvan de atleten dienen door te stromen naar de elitewerking van de
Vlaamse Atletiekliga. Als dusdanig kan de werking van Atletiek Vlaanderen voortaan als een
transitieproject voor beloftevolle jongeren beschouwd worden, kaderend in één Vlaams topsportbeleid
Atletiek.
Inzake wielrennen werden eind 2011 gesprekken opgestart met de Wielerbond Vlaanderen (Vlaamse
topsportfederatie) om de werking van de gesubsidieerde Vlaamse wielerploegen beter te integreren in
één Vlaams topsportbeleid Wielrennen.
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 19.895.000 euro in 2010. In het
preolympisch jaar 2011 was er opnieuw een lichte stijging van het budget tot 20.314.000 euro.
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2005
€ 7.450.000

2006
€ 10.766.000

2007
€ 14.004.000

2008
€ 16.840.000

2009
€ 19.025.000

2010
€19.895.000

2011
€ 20.314.000

Voor de uitvoering van het Vlaams topsportbeleid zijn middelen voorzien op verschillende
begrotingsallocaties. In 2011 gaf dit het volgende concrete beeld:
Allocatie

Libellé

Kredieten

HB0 HF000 1100

Wedden en toelagen topsporters en ondersteunend
personeel
Verwerving van overig materieel – machines,
meubilair, materiaal en vervoermiddelen
Allerhande uitgaven topsport
Algemene
werkingskosten
topsporters
en
ondersteunend personeel
Allerlei initiatieven in verband met topsport en
communicatie
Organisatie van Flanders Classics
Allerlei initiatieven in verband met topsport
Bijzondere dotatie Bloso decreet subsidies topsport
Dotatie Bloso topsport

1.880.000 €

HB0 HF039 7422
HB0 HF003 1211
HB0 HF004 1211
HB0 HF050 1211
HB0 HF019 3300
HB0 HF011 3300
HB0 HF021 4140
HB0 HF022 4140

35.000 €
1.300.000 €
75.000 €
485.000 €
170.000 €
1.895.000 €
8.778.000 €
5.696.000 €

Noodzaak van een overlegmodel en samenwerking tussen alle topsportactoren, rekening
houdend met de internationale organisatie van topsport
a) Een goed overlegmodel voor Topsport
Ook in 2011 bleef de samenwerking inzake topsport tussen de gemeenschappen en het BOIC
belangrijk. Conform het samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap en het BOIC,
werden de voorwaarden voor het BOIC tot het bekomen van een financiering Topsport (ten behoeve
van de Vlaamse topsporters voor deelname aan multidisciplinaire stages en competities in 2011) in een
addendum aan dit akkoord vastgelegd.
In overleg tussen de gemeenschappen en het BOIC werd de mogelijkheid onderzocht om afspraken te
maken tot een intensievere samenwerking over de gemeenschappen heen, waar het projecten betreft
met een gemeenschappelijke doelstelling en nood aan gemeenschappelijke aansturing en werking
(ploegsporten en samengestelde teams) en/of projecten waarbij synergie tot betere resultaten kan
leiden (uitwisseling van trainingsexpertise, gebruik van infrastructuur, …).
b) Samenwerking binnen Vlaanderen
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.
In 2011 werd de Stuurgroep Topsport opnieuw door mij samengesteld en geactiveerd. De Stuurgroep
Topsport zal minimaal 2 keer per jaar vergaderen, met bijkomende vergaderingen in functie van de
noden. Ze zal advies verlenen aan de Vlaamse regering over de samenstelling van de Vlaamse
topsporttakkenlijst en aan mij als minister van sport inzake strategische beleidskwesties met
betrekking tot topsport. In het najaar 2011 werd de werkwijze vastgelegd voor de evaluatie van het
Topsportactieplan Vlaanderen II en de voorbereiding van het nieuwe Topsportactieplan Vlaanderen III
voor de komende Olympiade (2013-2016).
De Taskforce Topsport (Bloso, kabinet Sport, departement CJSM, VSF en BOIC) bleef het
coördinerend overlegorgaan met betrekking tot concrete topsportdossiers. De uitvoering van het
Vlaams topsportbeleid gebeurde, zoals decretaal is vastgelegd, door Bloso.
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4.1.2. Prognose 2012
Visibiliteit voor Vlaanderen via het logo Topsport Vlaanderen
Ook in 2012 zal de ingeslagen weg verder gezet worden en blijvend inspanningen geleverd worden
om de visibiliteit van Vlaanderen zo optimaal mogelijk te verhogen.
De Vlaamse wielerploegen en Atletiek Vlaanderen
Op basis van de bijsturingen in 2011 zal verder gebouwd worden aan een volwaardig beloftenproject
via Atletiek Vlaanderen. De gesprekken met de Wielerbond Vlaanderen (Vlaamse topsportfederatie)
en de managers van de wielerteams zullen in 2012 worden verdergezet. Op basis daarvan zullen er
concrete stappen gezet worden om tot de integratie van de werking van de gesubsidieerde Vlaamse
wielerploegen in één ‘topsportbeleid Wielrennen’ te komen vanaf 2013 voor alle Olympische
disciplines.
Een gestage groei van de Vlaamse middelen voor topsport
Voor de uitvoering van het Vlaams topsportbeleid zijn middelen voorzien op verschillende
begrotingsallocaties. In het Olympisch jaar 2012 geeft dit een totaal van 20.842.000 euro.
Allocatie

Libellé

Kredieten

HB0 HF000 1100

Wedden en toelagen topsporters en ondersteunend
personeel
Verwerving van overig materieel – machines,
meubilair, materiaal en vervoermiddelen
Allerhande uitgaven topsport
Algemene
werkingskosten
topsporters
en
ondersteunend personeel
Allerlei initiatieven in verband met topsport en
communicatie
Organisatie van Flanders Classics
Allerlei initiatieven in verband met topsport
Bijzondere dotatie Bloso decreet subsidies topsport
Dotatie Bloso topsport

2.033.000 €

HB0 HF039 7422
HB0 HF003 1211
HB0 HF004 1211
HB0 HF050 1211
HB0 HF019 3300
HB0 HF011 3300
HB0 HF021 4140
HB0 HF022 4140

36.000 €
1.476.000 €
76.000 €
200.000 €
170.000 €
1.745.000 €
9.325.000 €
5.781.000 €

Noodzaak van een overlegmodel en samenwerking tussen alle topsportactoren, rekening
houdend met de internationale organisatie van topsport
a)
Een goed overlegmodel voor Topsport
In 2012 wens ik te komen tot een intensieve samenwerking over de gemeenschappen heen onder
andere door de werking van ABCD (Adeps, Bloso, BOIC en de Duitstalige Gemeenschap) en ABCDtechniek te intensifiëren op het vlak van gemeenschapsoverschrijdende topsportaangelegenheden
(bijvoorbeeld ploegsporten en samengestelde teams), met het volle respect voor de Vlaamse
autonomie en het uitbouwen van een performant Vlaams topsportbeleid.
b)
Samenwerking binnen Vlaanderen
De Stuurgroep Topsport zal in 2012 de uitvoering van het Topsportactieplan Vlaanderen II (20092012) evalueren en het nieuwe Topsportactieplan Vlaanderen III voor de komende Olympiade (20132016) voorbereiden.
De Taskforce Topsport (Bloso, kabinet Sport, departement CJSM, VSF en BOIC) blijft ook in 2012
het coördinerend overlegorgaan met betrekking tot concrete topsportdossiers. De uitvoering van het
Vlaams topsportbeleid gebeurt, zoals decretaal is vastgelegd, door Bloso.
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4.2. Het voeren van een Vlaams topsportbeleid via de uitvoering van het decreet op de
sportfederaties.
4.2.1. Realisaties 2011
Aanvullende subsidies aan Vlaamse unisportfederaties voor voorbereiding en deelname aan
internationale wedstrijden
In 2011 werden op basis van de topsporttakkenlijst aan 27 unisportfederaties subsidies voor
voorbereiding en deelname aan internationale wedstrijden toegekend voor een bedrag van 5.680.000
euro.
Aanvullende subsidies aan Vlaamse unisportfederaties voor topsportscholen
In september 2010 werd de studierichting Topsport opnieuw aangeboden in zes Vlaamse
topsportscholen. Voor het schooljaar 2010-2011 kregen 765 leerlingen/topsporters in het secundair
onderwijs een topsportstatuut. Hiervan werden er 711 ingeschreven in een topsportschool, allen
aangesloten bij een erkende Vlaamse unisportfederatie.
Naast de topsportstatuten (secundair onderwijs) werden 110 attesten topsportbelofte toegekend aan
leerlingen uit de sporttakken gymnastiek (75) en tennis (35).
In het schooljaar 2010-2011 kwamen zeventien Vlaamse unisportfederaties in aanmerking voor
aanvullende subsidies topsport voor hun participatie in een topsportschool.
In 2011 bedroeg de totale subsidie topsport voor topsportscholen 2.314.000 euro.
Aanvullende subsidies aan Vlaamse unisportfederaties voor de organisatie van WK, EK en WB
in Vlaanderen
In 2011 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. Volgende federaties organiseerden in 2011 een WK, EK
of WB: Gymnastiekfederatie Vlaanderen, Vlaamse Ju-Jitsu Federatie, Vlaamse Liga Paardensport,
Vlaamse Schermbond, Vlaamse Squashfederatie, Vlaamse Tennisvereniging, Vlaamse Yachting
Federatie en Wielerbond Vlaanderen.
De totale subsidie topsport voor de organisatie van WK, EK en WB in Vlaanderen bedroeg in 2011
209.000 euro.
Aanvullende subsidies aan Vlaamse unisportfederaties voor voorbereiding en deelname van
Vlaamse topsporters aan Olympische Spelen, Wereldspelen, Paralympische Spelen en EYOF
In 2011 kwamen elf 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 Ski en Snowboard
Federatie, Vlaamse Tennisvereniging, Vlaamse Zwemfederatie, Waterski Vlaanderen en Wielerbond
Vlaanderen.
Het BOIC kwam in 2011 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 EYOF in Trabzon) en voor de
deelname van Vlaamse elitesporters aan de multidisciplinaire stage in Lanzarote en voor deelname aan
de winter-EYOF (12-19/2/2011, Liberec) en de zomer-EYOF (23-30/7/2011, Trabzon).
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 2011 175.000 euro ten behoeve van de Vlaamse topsportfederaties en
400.000 euro financiering ten behoeve van het BOIC.
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4.2.2. Prognose 2012
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 2012 voorzien.
Aanvullende subsidies Vlaamse unisportfederaties voor topsportscholen
Teneinde te kunnen voldoen aan de in het Topsportactieplan Vlaanderen II vooropgestelde en in het
uitvoeringsbesluit inzake topsport opgenomen maximale subsidiebedragen voor de werking van de
topsportscholen wordt een krediet van 2.445.000 euro in 2012 voorzien.
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 225.000 euro in 2012 voorzien.
Aanvullende subsidies aan 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
2012 een verhoging van het krediet naar 975.000 euro voorgesteld (Olympisch jaar).
175.000 euro zal worden toegekend aan de unisportfederaties in functie van de specifieke noden voor
de voorbereiding van hun topsporters.
In 2012, een Olympisch jaar, zal maximaal 800.000 euro toegekend worden aan het BOIC ter
financiering van gedragen kosten voor Vlaamse topsporters voor deelname aan de multidisciplinaire
stages (Vittel/Mulhouse), aan de winter Youth Olympic Games (13-22/1/2012, Innsbrück) en aan de
Olympische Zomerspelen (27/07-12/08/2012, Londen).

4.3. Uitvoering van het Topsportactieplan Vlaanderen II (2009-2012) via de Vlaamse
werkingsmiddelen Topsport
4.3.1. Realisaties 2011
Het Topsportactieplan Vlaanderen II werd ook in 2011 ten volle uitgevoerd.
Behoud en verdere uitbouw van de Pool van de Toptrainers
In 2011 werd de tewerkstelling van 20 binnenlandse en buitenlandse toptrainers gerealiseerd, waarvan
19 toptrainers werden aangesteld in functie van de voorbereiding van Vlaamse topsporters op selectie
en deelname aan de Olympische Spelen van 2012, meer bepaald in judo (2), tennis (1), basketbal (1),
volleybal (1), roeien (2), gymnastiek (2), zwemmen (2), paardrijden (1), kajak (1), zeilen (1), atletiek
(3) en wielrennen (2). Elk van deze contracten loopt af in 2012. Na evaluatie dienen deze contracten 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
Conform de criteria uit het Topsportactieplan Vlaanderen I werden in 2011 60 voltijdse of deeltijdse
Jeugdtrainers Topsport in de Vlaamse topsportfederaties aangesteld, meer bepaald in basketbal,
wielrennen, tennis, gymnastiek, zwemmen, badminton, boogschieten, judo, tafeltennis, volleybal,
atletiek, schermen, handbal, triatlon, roeien, kajak, ski, zeilen, taekwondo en gehandicaptensport
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(zwemmen, tennis en goalbal). Voor de financiering van deze 23 VTE Jeugdtrainers Topsport werd
1.123.000 euro uitgetrokken binnen de werkingskredieten Topsport van Bloso.
Verhogen van de expertise/competentie van het trainingstechnisch en bestuurlijk kader van de
topsportfederaties
Het Vlaams Coaches Platform werd in 2011 verder uitgebouwd en beter afgestemd op de noden van
de topsporttrainers. Er werden vier sessies georganiseerd met telkens een vijftigtal aanwezigen.
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 (coach the coach). In 2011 gebeurde dit ad hoc en op
aanvraag van de betrokken toptrainers/topsportfederaties.
De module Jeugdtrainer Topsport, aanvullend op de VTS opleiding tot Trainer A, ging eind 2011
zoals gepland effectief van start. De inhoud van de module werd afgestemd op de noden op het terrein
inzake acht topsportrelevante domeinen, enerzijds via een bevraging aan externe experts die actief zijn
in de topsportbegeleiding via een aannemingsovereenkomst met Bloso, anderzijds via overleg met de
coördinatoren Topsport van de Vlaamse topsportfederaties.
Beleidsinitiatieven gericht op jongeren tot 18 jaar: talentdetectie
Het Vlaams sportkompas werd in 2011 verdergezet, en bijkomend werden de normschalen
ontwikkeld, o.a. ten behoeve van selecties voor de topsportscholen (bvb. schermen). Verder werd er
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.
Beleidsinitiatieven gericht op jongeren tot 18 jaar: talentontwikkeling in en/of buiten de
topsportschool
De topsportscholen zijn in 2011-2012 hun veertiende schooljaar ingegaan, met een totaal van 749
ingeschreven leerlingen/topsporters. Conform de timing die ik in mijn beleidsnota Sport had
vooropgesteld, werd een grondige evaluatie van de werking op vlak van sport van de Vlaamse
topsportscholen in 2011 door de Taskforce Topsport afgerond. Na voorafgaand onderzoek door de
VUB en door Bloso, werd de werking van de topsportschool per sporttak doorgelicht aan de hand van
zeven kwaliteitscriteria die in het Topsportactieplan Vlaanderen II werden vermeld. In het
evaluatierapport werden concrete beleidsaanbevelingen op korte termijn per sporttak geformuleerd,
alsook generieke aanbevelingen op middellange termijn. Deze aanbevelingen werden in eerste
instantie gecommuniceerd aan de betrokken topsportfederaties en aan de partners (sectoren onderwijs
en sport) in het globaal topsportconvenant, dat de taken en bevoegdheden inzake het project
topsportscholen regelt.
Aansluitend heb ik beslist om de aanbevelingen te volgen – met de uitzondering van handbal waar de
modaliteiten en timing van het uitdoofscenario werden aangepast en vastgelegd in overleg met de
Vlaamse Handbalvereniging – en heb ik de opdracht gegeven via Bloso aan de betrokken Vlaamse
topsportfederaties om een voorstel tot invulling van de modaliteiten en timing van de uitvoering van
de aanbevelingen op te nemen in hun actieplan Topsport 2012.
Beleidsinitiatieven gericht op beloftevolle jongeren en elitesporters vanaf 18 jaar: topsport en
hoger onderwijs – Bloso-topsportstudentenproject hoger onderwijs
In het academiejaar 2010-2011 werden elf topsporters/studenten (negen Elitesporters en twee
Beloftevolle Jongeren) in het Bloso-topsportstudentenproject Hoger Onderwijs opgenomen (per
30/09/2011).
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Beleidsinitiatieven gericht op beloftevolle jongeren en elitesporters vanaf 18 jaar:
tewerkstellingsprojecten topsport
In 2011 werden in het Bloso-tewerkstellingsproject 39 (per 30/09/2011) Vlaamse topsporters
opgenomen. Voor de wielerploegen en Atletiek Vlaanderen zijn bij het departement CJSM 53
tewerkstellingscontracten (per 1/09/2011) lopende.
Begeleiding van (potentiële) topsporters doorheen de ganse topsportloopbaan
In het kader van de één-loket-functie voor topsport bij Bloso, werd het project carrièrebegeleiding in
2011 functioneel geïntegreerd binnen de afdeling Topsport van Bloso. Het personeel (2 VTE) en de
desbetreffende kredieten inzake personeel en werking werden overgeheveld van het departement
CJSM naar Bloso.
Met veertien coördinatoren topsport en één sporttechnisch coördinator is in 2011 individueel overleg
gepleegd over de wijze van samenwerking en communicatie met de carrièrebegeleiders topsport.
In het schooljaar 2010-2011 werden 35 Vlaamse topsporter/studenten individueel begeleid inzake de
combinatie van topsport en studie. Zestien Vlaamse topsporters met een Bloso-tewerkstellingscontract
werden individueel begeleid inzake de combinatie van topsport en werk. Tot slot werden zes extopsporters ondersteund in de uitbouw van de na-topsportcarrière.
Er werd in synergie met private partners (Unizo en Adecco) en publieke partners (VDAB en De Lijn)
gestreefd naar een optimale begeleiding van de (ex-)topsporters, in functie van de voorbereiding op
hun instap in de arbeidsmarkt. Met VOKA werden gesprekken gevoerd in functie van een nauwe
samenwerking met carrièrebegeleiding Topsport.
Uitbouw van de Vlaamse trainingsinfrastructuur voor topsport
Op basis van bilaterale gesprekken met alle Vlaamse topsportfederaties in juni 2011 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 vast te
leggen.
Wetenschappelijke begeleiding en wetenschappelijk onderzoek inzake topsport
In 2011 werd, aanvullend op de subsidies topsport en na advies van de adviescommissie Topsport en
Wetenschap, 537.000 euro ad hoc gefinancierd aan 12 Vlaamse topsportfederaties voor de uitbouw
van interdisciplinaire sportwetenschappelijke medisch-paramedische begeleidingsprojecten. De
aannemingsovereenkomsten en werkingsbudgetten van zelfstandige experts werden gefinancierd voor
een bedrag van 575.000 euro.
Daarnaast werd sportwetenschappelijk onderzoek ten behoeve van betere resultaten van de Vlaamse
topsporters ondersteund via de volgende projecten: het FAST-project (optimalisatie van de
talentdetectie, talentontwikkeling en periodisering in functie van sprintsnelheid in atletiek), het
wetenschappelijk en begeleidingsproject voor het zeilen en specifieke trainingsbegeleidingsprojecten
vanuit het TopsportABC voor de ondersteunde wielerploegen. Voor deze onderzoeken en
begeleidingsprojecten werd een bedrag van 270.000 euro voorzien.
Organisatie van topsportevenementen
Via de decretale subsidies van topsportcompetities in 2011 werden 16 evenementen in 8 sporttakken
van de Vlaamse topsporttakkenlijst ondersteund: gymnastiek (2), tennis (2),wielrennen (4),
paardensport (4), squash (1), schermen (1), zeilen (1) en ju-jitsu (1).
Voor het subsidiereglement Topsport Vlaanderen werden strikte criteria gefinaliseerd en toegepast
voor de kwalificatie van de topsportevenementen in hun diverse vorm: voor de topsportcompetities
kwamen 14 sporttakken van de Vlaamse topsporttakkenlijst in aanmerking: atletiek (5), badminton (1),
basketbal (1), gymnastiek (4), judo (3), tennis (3), volleybal (2), wielrennen (7 + Flanders Classics),
paardensport (2), triatlon en duatlon (3), zeilen (1), skeeleren (2), tafeltennis (1), zwemmen (1).
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Sporttakken en disciplines (dans/fitness, wielrennen (veldrijden en trial), muurklimmen en motorcross)
die wel op de sporttakkenlijst staan, maar niet als topsport erkend zijn, vormen de uitstralingsgerichte
organisaties waarbij ook strikte criteria naar visibiliteit en aandacht vanuit de media belangrijk zijn.
Voor de ondersteuning van al deze topsportevenementen in 2011 wordt een bedrag geraamd van
900.000 euro.
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) namen in het najaar van 2011 deel aan het
Europees Kampioenschap.
De nationale ploeg basketbal (meisjes U16) heeft een gouden medaille behaald op de EYOF te
Trabzon. De nationale volleybalploegen jongens en meisjes behaalden respectievelijk een achtste en
zesde plaats op de EYOF.
De nationale juniorenploegen volleybal (jongens en meisjes) hebben beiden als één van de zes
geplaatste Europese landen deelgenomen aan het WK, respectievelijk te Brazilië en Peru.
De nationale ploeg basketbal (meisjes U18) heeft deelgenomen aan het EK te Roemenië. De nationale
ploeg basketbal (meisjes U16) heeft deelgenomen aan het EK te Italië.
De nationale ploegen voetbal (jongens U19 en meisjes U19) hebben beiden deelgenomen aan het EK,
respectievelijk te Roemenië en Italië, maar werden uitgeschakeld in de voorrondes. In beide
competities namen de beste 8 Europese landen deel.
Specifiek voor de ploegsporten (basketbal, handbal en volleybal) werden in 2011 afzonderlijke criteria
opgesteld voor de subsidiëring van topsportevenementen waarbij het internationale niveau alsook de
deelname van Vlaamse elitesporters en/of beloftevolle jongeren én de visibiliteit van Vlaanderen (via
Topsport Vlaanderen) een voorwaarde zijn.
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, alsook de aanstelling van drie voltijdse topsportmedewerkers:
coördinator topsport, fysieke trainer en teamsportcoördinator.
Bovenop de decretale subsidies topsport werd in 2011 43.600 euro gefinancierd ten aanzien van de
Vlaamse Liga Gehandicaptensport.
4.3.2. Prognose 2012
De uitvoering van het Topsportactieplan Vlaanderen II zal in 2012 worden verder gezet. Onderstaande
actiepunten zullen worden uitgewerkt met inachtname van de beschikbare kredieten topsport 2012.
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
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tussentijdse doelstellingen, de kans op succes, de expertise van de trainer en de kwaliteit van het
trainings- en wedstrijdprogramma.
Pool van Jeugdtrainers Topsport
Naar aanleiding van de evaluatiegesprekken met de betrokken topsportfederaties zal worden beslist
om de financiering van de reeds bestaande contracten van Jeugdtrainers Topsport 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
In 2012 wordt het aanbod van het Vlaams Coaches Platform geoptimaliseerd en verder uitgebouwd en
afgestemd op de noden van de topsporttrainers. Daarbovenop zullen initiatieven genomen worden om
het doelpubliek nog beter te bereiken.
In het kader van de module “Jeugdtrainer Topsport” worden specifieke aspecten van topsporttraining
bij jongeren via praktijkgerichte modules gedoceerd aan de trainers, actief werkend met
topsporttalenten binnen de verschillende topsportscholen en/of topsportfederaties. In 2012 zullen
maximum 90 lesuren gegeven worden door vak experts uit acht verschillende domeinen.
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. Dit zal opgenomen worden in het Topsportactieplan
Vlaanderen III (2013-2016), dat in 2012 door de Stuurgroep Topsport zal opgesteld worden.
Beleidsinitiatieven gericht op jongeren tot 18 jaar: talentdetectie
In 2012 zullen de resultaten van het Vlaams Sportkompas per sporttak/discipline worden aangewend
om de talentdetectie en -ontwikkeling via de bestaande kanalen (topsportschool, BeGold, Pool van
Jeugdtrainers, …) te implementeren en kwaliteitsvol uit te bouwen.
Beleidsinitiatieven gericht op jongeren tot 18 jaar: talentontwikkeling in en/of buiten de
topsportschool
De beleidsaanbevelingen in het evaluatierapport van de Taskforce Topsport dienen door de betrokken
topsportfederaties omgezet te worden in een voorstel tot invulling in hun actieplan Topsport 2012 van
de modaliteiten en timing van de uitvoering van deze aanbevelingen. Bloso zal mij hierover advies
uitbrengen, kaderend in het jaarlijks advies inzake subsidies Topsport aan de Vlaamse
topsportfederaties. Begin 2012 zal ik beslissingen ter zake nemen, rekening houdend met de mate
waarin de beleidsaanbevelingen per sporttak effectief worden opgevolgd.
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 2012 een stabilisering
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.
Bloso zal de huidige lichting Vlaamse studenten/topsporters bevragen met als doel de reële noden en
behoeften inzake de combinatie topsport en studie beter te leren kennen. Op basis van de resultaten
zullen passende beleidsmaatregelen voorgesteld worden bij de voorbereiding van het
Topsportactieplan Vlaanderen III (2013-2016).
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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
Carrièrebegeleiding Topsport zal in 2012 de begeleiding van de tewerkgestelde topsporters en de extopsporters verder zetten. Naast de bestendiging van de organisatie van infosessies en workshops zal
een informatiebrochure worden ontwikkeld met betrekking tot de werking van carrièrebegeleiding
Topsport en studie. De synergie met de private en publieke sector wordt verder uitgebouwd, in functie
van het aanbieden van (deeltijdse) tewerkstellingsmogelijkheden en stageplaatsen tijdens en na de
topsportloopbaan.
Uitbouw van de Vlaamse trainingsinfrastructuur voor topsport
Niettegenstaande de meest acute noden weggewerkt zijn, dient op langere termijn geïnvesteerd te
worden in trainingsinfrastructuur voor enkele belangrijke Olympische sporttakken. Gezien de
belangrijke financiële consequenties dienen deze investeringen over meerdere budgetjaren te worden
gespreid.
Wetenschappelijke begeleiding en wetenschappelijk onderzoek inzake topsport
Mijn aandacht zal blijven gaan naar de verdere opvolging en uitbouw van zowel de
beleidsondersteunende projecten als de sportwetenschappelijke projecten waarbij telkens de topatleet
en zijn prestaties centraal zullen staan. Met het oog op de Olympische Spelen in 2012 kunnen hier zeer
specifieke projecten aan bod komen.
De Taskforce Topsport/adviescommissie Topsport en Wetenschap zal er verder op toezien dat de
sportwetenschappelijke en medisch/paramedische projecten volgens de geldende kwaliteitscriteria
worden toegekend, rekening houdend met de betrokken topsportpopulatie en hun kansen op succes.
Bloso zal een bevraging doen bij alle trainers die opgenomen zijn in de topsportwerking van de
verschillende topsportfederaties, met als doel de reële noden en behoeften inzake de
sportwetenschappelijke omkadering van de Vlaamse topsporters beter te leren kennen. Op basis van de
resultaten van deze studie zullen passende beleidsmaatregelen voorgesteld worden bij de
voorbereiding van het Topsportactieplan Vlaanderen III (2013-2016).
Organisatie van topsportevenementen
Ook in 2012 dient het consequent en efficiënt gebruik van de criteria te leiden tot een eenduidige
subsidiëring van topsportevenementen in Vlaanderen waardoor de betrokken Vlaamse topatleten meer
slaagkansen krijgen én de visibiliteit van Vlaanderen als sterke topsportregio nog verhoogt.
Olympische ploegsporten
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 trainings- en wedstrijdprogramma, een professionele omkadering en
loopbaanbegeleiding voor de drie generaties sporters (ervaren spelers, generatiespelers, jonge spelers).
Paralympische sporten
De Vlaamse Liga Gehandicaptensport heeft als doelstelling om zeven medailles te behalen op de
Paralympische Spelen in London 2012. Via de subsidies Topsport zullen tien verschillende
Paralympische sporttakken, met zeer reële slaagkansen verder ondersteund worden richting
Paralympische Spelen 2012. Midden 2011 hadden reeds twaalf topsporters in vijf verschillende
disciplines voldaan aan de IPC- en BPC-selectiecriteria voor Londen 2012.
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5. Het optimaliseren van omgevingsfactoren
5.1. De Vlaamse overheid onderzoekt de werkgelegenheidsmogelijkheden in de
sportsector
5.1.1. Realisaties 2011
Het verhogen van de professionalisering van de sportsector in Vlaanderen is één van de
aandachtspunten in mijn beleid. Om dit te realiseren nam ik in 2011 een aantal initiatieven die een
meer professionele omgeving voor de sporter zouden moeten creëren en die van de sportsector op
langere termijn een aantrekkelijke werkgever moeten maken.
In het kader van het Overlegplatform Sport voor Allen, onderzocht de werkgroep ‘professionalisering
en tewerkstelling’ de noden uit het werkveld en selecteerde een aantal pistes om aan de steeds groter
wordende nood aan professionele begeleiding bij sportbeoefening tegemoet te komen. Naast een
aantal mogelijkheden om de reguliere arbeid in de sport uit te breiden, is ook een voorstel
geformuleerd om tot een specifiek ‘statuut semi-agorale arbeid’ voor sportbegeleiders te komen. Deze
vallen in het huidige systeem meestal tussen het klassieke vrijwilligerswerk en de reguliere
tewerkstelling. Dit kan echter niet op het Vlaamse niveau alleen gerealiseerd worden. Daarom zal ik
gesprekken met het Federale niveau omtrent deze materie trachten op te starten.
De onderhandelingen voor het vierde Vlaamse Intersectorale Akkoord voor de Social Profit zijn
afgerond. In budgettair moeilijke omstandigheden is de Vlaamse Regering erin geslaagd aan de sociale
partners een onderhandelingskader te bieden dat toelaat voor de hele Social Profit-sector, ook de
sportsector, de nodige maatregelen te treffen.
De nood aan een voor de organisaties transparante én voor de administratie werkbare subsidieregeling
voor de lopende akkoorden was in de laatste jaren enorm toegenomen. Daarom werd een voorstel van
administratieve vereenvoudiging uitgewerkt met als uitgangspunt het één-loketprincipe. Het voorstel
werd door de betrokken ministers goedgekeurd. Ook de sociale partners hebben hun fiat gegeven. Bij
de begrotingsopmaak 2012 werden alle VIA-middelen van de lopende akkoorden gebundeld op één
basisallocatie zodat een optimale verdeling van de middelen mogelijk is. In een beheersovereenkomst
met het Sociaal Fonds wordt het nieuwe afsprakenkader vastgelegd.
Van de in het totaal 19.382.000 € VIA-middelen, die voorzien zijn op basisallocaties van het
programma cultuur en door het departement worden uitbetaald, is een deel bestemd voor organisaties
uit de sportsector.
Voor de bestaande projecten van ex-DACers sport werd gestart met het onderzoeken van de diverse
mogelijkheden tot integratie. Er wordt bekeken voor welke projecten het wenselijk en haalbaar is om
deze te integreren in een overkoepelende structuur.
Op mijn vraag werkte Vlabus vzw een visienota uit over de problemen en uitdagingen die zich
situeren in het domein van de sporttewerkstelling in Vlaanderen en hoe de specifieke problematiek van
tewerkstelling in de sportclubs op lange termijn en op duurzame wijze een oplossing zou kunnen
vinden. In 2011 werd gestart met een pilootproject om trainers op een meer permanente en structurele
basis in te schakelen bij de sportclubs.

Allocatie

Libellé

Kredieten

HB0 HF040 3300

Aanvullende tewerkstelling in de sector sport

3.719.000 €
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5.1.2. Prognose 2012
In 2012 zal worden gestart met de uitvoering van de eerste prioritaire acties met betrekking tot
professionalisering en tewerkstelling uit het Sport voor Allen-actieplan.
Nu de onderhandelingen voor het vierde Vlaamse Intersectorale Akkoord voor de Social Profit zijn
afgerond, zal werk moeten gemaakt worden van de concrete uitvoering van de verschillende
maatregelen. Dit gebeurt best vanuit een één-loketprincipe, zoals doorgevoerd in het kader van de
administratieve vereenvoudiging van de eerste drie VIA’s. Verder zal ik erop toezien dat daarbij de
nodige aandacht blijft gaan naar de monitoring van de evolutie van de tewerkstelling.
In het kader van het project administratieve vereenvoudiging lijkt het me aangewezen na te gaan in
welke zin het VIA-decreet van 7 mei 2004 dient aangepast te worden.
In 2012 zal voor een totaalbedrag van 22.708.000 € aan de rechthebbende organisaties uit de sector
cultuur, jeugd en sport uitbetaald worden.
Op basis van de conclusies van het onderzoek naar integratie van ex-DACers in de sport zal per
project een concreet plan van aanpak worden uitgetekend.
Het in 2011 opgestarte pilootproject van Vlabus om trainers op een meer permanente en structurele
basis te betrekken bij de sportclubs zal worden geëvalueerd. Op basis hiervan zal bekeken worden hoe
het project kan uitgebreid worden en /of bijgestuurd.

Allocatie

Libellé

Kredieten

HB0 HF040 3300

Aanvullende tewerkstelling in de sector sport

3.793.000 €

5.2. Opvolging van de btw-problematiek
5.2.1. Realisaties 2011
In het kader van het Overlegplatform Sport voor Allen werd de werkgroep ‘btw-regelgeving voor de
sportsector’ opgericht, die de knelpunten die zich binnen de sportsector voordoen inzake BTW oplijst.
Hieruit blijkt dat er vooral nood is aan informatie en deskundigheid, duidelijke richtlijnen en
administratieve lastenverlaging. Alle knelpunten werden opgenomen in de Sport voor Allen visienota
welke eind 2011 vertaald zal worden in een Sport voor Allen-actieplan.
Om de kennis van bestuursleden van sportverenigingen met betrekking tot de btw-problematiek te
verhogen organiseerde Dynamo in 2011 verschillende opleidingen over BTW . Dit thema kwam aan
bod in de verschillende sessies van de Dag van de Sportclubbestuurder. De tool om de btwadministratie van een sportclub efficiënt en correct te voeren werd geoptimaliseerd en online in
gebruik gesteld.
5.2.2. Prognose 2012
In 2012 wil ik starten met de implementatie van het Sport voor Allen-actieplan, waarin ook een
hoofdstuk rond de btw- problematiek opgenomen wordt. Gezien het feit dat de btw-regelgeving een
federale bevoegdheid is en veelal gebaseerd is op Europese Richtlijnen, dienen een aantal aspecten
met de federale instanties besproken te worden.
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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 2011
In het kader van het Vlaams Sportinfrastructuurplan werden in 2011, verspreid over Vlaanderen, 29
kunstgrasvelden aangelegd en ter beschikking gesteld aan de verschillende lokale besturen. De
opdracht voor het ontwerpen, bouwen, financieren en gedurende tien jaar onderhouden van de tweede
cluster van zes kunstgrasvelden werd door de Vlaamse Regering gegund. Tegen eind 2011 zullen ook
deze zes kunstgrasvelden gerealiseerd zijn.
De gunningsprocedure voor het ontwerpen, bouwen, financieren en gedurende dertig jaar onderhouden
van een eerste cluster van negen eenvoudige sporthallen is lopende. Het is de bedoeling om tegen eind
2011 hierover een voorstel van gunningsbeslissing voor te leggen aan de Vlaamse Regering. Voor de
tweede cluster sporthallen zal deze procedure ook nog in 2011 worden opgestart.
Verder werden in 2011 de gunningsprocedures voor acht individuele multifunctionele
sportinfrastructuurprojecten en twee eenvoudige zwembadprojecten individueel opgestart of verder
gezet en intensief begeleid door Sportfacilitator. Alle projecten zitten uiteraard in een verschillende
fase van de gunningsprocedure. Het is de bedoeling om tegen eind 2011 voor een aantal hiervan een
voorstel van gunningsbeslissing voor te leggen aan de Vlaamse Regering.
Eind 2010 organiseerde ik een bevraging bij alle lokale besturen waarbij gepolst werd naar hun visie
over het Vlaams Sportinfrastructuurbeleid, het Vlaams Sportinfrastructuurplan in het bijzonder en naar
de lokale sportinfrastructuurbehoeften en –noden. Op basis van de conclusies van deze enquête en van
de aanbevelingen die werden geformuleerd in de werkgroep sportinfrastructuur van het Sport voor
Allen-platform, aangevuld met deze uit het Memorandum van de SARC-Vlaamse Sportraad, heb ik in
2011 mijn sportinfrastructuurbeleid al gedeeltelijk bijgestuurd.
Er bleek onder meer een uitgesproken behoefte te bestaan voor de aanleg van kleinschalige, ‘lichte’
sportinfrastructuur en voor de renovatie/kwaliteitsverbetering van reeds bestaande
sportaccommodaties. Als Vlaams minister van Sport speelde ik in op die behoeften door in de
begroting 2011 en 2012 financiële middelen vrij te maken voor de aanleg van ‘Finse pistes’ en de
vervanging of de aanleg van moderne sportvloeren in overdekte sportruimten. De ondersteuning
gebeurt onder de vorm van een subsidie à rato van 50% met een maximum van 60.000 euro per
project.
Ik wens op die manier stimuli te geven voor kwaliteitsvolle, eerder kleinschalige sportaccommodaties,
die gelegen zijn in de onmiddellijke omgeving van de bevolkingskernen. Deze initiatieven passen
tevens in de basisdoelstelling omtrent blessurepreventie van mijn actieplan gezond sporten.
Allocatie

Libellé

Kredieten

HB0 HF033 4322

Specifieke bijdragen - aan gemeenten - lokale
besturen m.b.t. het decreet betreffende een
inhaalbeweging
in
sportinfrastructuur
via
alternatieve financiering
Algemene
werkingskosten
sportinfrastructuurprojecten
Samenwerking met de sportfacilitator – I.V.A.
Bloso
Investeringsbijdragen – sportinfrastructuur van
lokale overheden

554.000 €

HB0 HF009 1211
HB0 HF026 4140
HB0 HF037 6331

724.000 €
104.000 €
2.750.000 €
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6.1.2. Prognose 2012
Binnen het ‘Vlaams Sportinfrastructuurplan’ zullen in 2012 verschillende gunningsprocedures
gevoerd en afgerond worden. Zo wordt verwacht om in de loop van 2012 de meeste procedures voor
de individuele multifunctionele sportcentra en voor de individuele zwembadprojecten te kunnen
afronden. Tegen eind 2012 zou ook de allerlaatste gunningsprocedure van het Sportinfrastructuurplan,
namelijk die voor de 2de cluster sporthallen, moeten kunnen afgerond worden.
Voor het nieuwe reglement voor de subsidiëring van de aanleg van ‘Finse pistes’ en de renovatie van
sportvloeren ten behoeve van lokale besturen wordt in 2012 een bedrag voorzien van 3.000.000 euro.
Ik zal verder blijven onderzoeken welke andere bijsturingen van het Vlaams Sportinfrastructuurplan
eventueel aangewezen zijn (b.v. voor kleinere sportaccommodaties en agoravelden, andere
financieringsmechanismen,…).
Allocatie

Libellé

Kredieten

HB0 HF033 4322

Specifieke bijdragen - aan gemeenten - lokale
besturen m.b.t. het decreet betreffende een
inhaalbeweging
in
sportinfrastructuur
via
alternatieve financiering
Algemene
werkingskosten
sportinfrastructuurprojecten
Samenwerking met de sportfacilitator – I.V.A.
Bloso
Investeringskredieten
voor
kleinschalige
sportinfrastructuur – I.V.A. Bloso

853.000 €

HB0 HF009 1211
HB0 HF026 4140
HB0 HF053 9999

475.000 €
106.000 €
3.000.000 €

6.2. De Vlaamse Regering stimuleert een optimaal gebruik van de aanwezige
sportinfrastructuur
6.2.1. Realisaties 2011
Een alomvattende en continue inventarisatie van de beschikbare sportinfrastructuur in Vlaanderen
geeft mij als bevoegd Vlaams minister, net als het gemeentelijke beleidsniveau, inzicht in de spreiding
en bijgevolg ook in de eventuele behoefte aan nieuwe bijkomende sportinfrastructuur of renovatie van
de bestaande sportinfrastructuur.
Zo wordt 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 en op kaart weergegeven. Deze informatie wordt via de
Bloso-website ter beschikking gesteld van de sportbeleidsactoren en van het groot publiek.
6.2.2. Prognose 2012
De beschikbare informatie zal worden gebruikt voor de actualisatie van de behoeften en de planning
van sportinfrastructuur in Vlaanderen en voor beleidsdomeinoverschrijdend overleg en
adviesverlening inzake de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen op lokaal, provinciaal en
Vlaams niveau.

6.3. Ter beschikking stellen van de Bloso-centra aan sportfederaties, sportclubs, scholen,
individuele sportbeoefenaars, beloftevolle jongeren en topsporters
Teneinde de 13 Bloso-centra optimaal toe te laten hun functie te vervullen in het verhogen van de
sportparticipatie van de Vlaamse jeugd en het verbeteren van de kwaliteit van het sportaanbod, en
terzelfdertijd de centra de mogelijkheid te bieden zich verder te profileren als (internationaal) topsporttrainingscentrum, is de verdere uitvoering nodig van het investeringsprogramma voor de uitbouw en
renovatie van de Bloso-centra.
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6.3.1. Realisaties 2011
Volgende infrastructuurwerken werden in de Bloso-centra gerealiseerd (of zijn in uitvoering):
•
De verdere omgevingsaanleg in Blankenberge, Hofstade en Waregem;
•
De aanleg van een Finse piste in Brugge;
•
De bouw van een sporthal in Brugge;
•
De renovatie van de daken in Genk;
•
De bouw van een tennischalet in Herentals;
•
De renovatie van de botenloods in Hofstade;
•
De bouw van een nieuwe loods in Hofstade-Zemst;
•
De renovatie van een cafetaria in Hofstade-Zemst;
•
De opmaak van een inrichtingsplan in Hofstade-Zemst;
•
De renovatie van de gevel in Liedekerke;
•
De renovatie van de steigers in Nieuwpoort;
•
De opmaak van een bestemmingsplan in Nieuwpoort;
•
De bouw van een windsurfchalet in Willebroek;
•
De bouw van een restaurant en een administratiegebouw in Woumen.
Zoals in de voorgaande jaren werden bij de uitbouw van de Bloso-centra in 2011 diverse
samenwerkingsakkoorden afgesloten met andere partners (Brugge en Nieuwpoort).
Allocatie

Libellé

Kredieten

HB0 HF000 9999

Investeringsbijdragen aan administratieve openbare
instellingen – I.V.A. Bloso

4.542.000 €

6.3.2. Prognose 2012
Conform het voor de periode 2007-2014 goedgekeurde investeringsprogramma voor de uitbouw en
renovatie van de Bloso-centra, wordt in 2012 de verdere voltooiing beoogd van projecten die in 2011
werden opgestart, zoals de bouw van een sporthal in Brugge, de verdere renovatie van de omgeving in
Blankenberge, Genk, Hofstade en Waregem.
Anderzijds worden de uitbouw en de verbetering nagestreefd van een aantal deelaccommodaties, zoals
de renovatie en uitbreiding van de sporthal in Gent, de bouw van een gymnastiekhal in HofstadeZemst, de bouw van een sporthal in Nieuwpoort en de bouw van een tweede overdekte paddock in
Waregem.
Bovendien zijn een aantal specifieke onderhouds- en renovatiewerken noodzakelijk in de Bloso-centra
in Genk, Herentals en Liedekerke.
De voorgestelde projecten zullen een maximale exploitatie en kwaliteitsverbetering van de Blosocentra 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 onder meer de sporthal in Brugge (vanwege de stad Brugge en Howest), een gymnastiekhal in
Hofstade (vanwege de gemeente Zemst), een tweede paddock in Waregem (vanwege de stad
Waregem) en de renovatie en uitbreiding van de sporthal in Gent (vanwege GO!);
Allocatie

Libellé

Kredieten

HB0 HF000 9999

Investeringsbijdragen aan administratieve openbare
instellingen – I.V.A. Bloso

4.633.000 €
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6.4. Elke topsporter heeft de mogelijkheid om te trainen in kwalitatief hoogstaande
topsportinfrastructuur
6.4.1. Realisaties 2011
Hoewel de budgettaire ruimte beperkt is en nieuwe grote infrastructuurprojecten bijgevolg niet meteen
realiseerbaar zijn, werden toch inspanningen gedaan om de topsportinfrastructuur in Vlaanderen te
verbeteren.
Zo werd een automatische startinstallatie aangekocht voor kajak en roeien in het Bloso-centrum in
Willebroek die noodzakelijk is voor stages en topatleten en voor de organisatie van internationale
wedstrijden. Tevens werd de topsporthal in Antwerpen-Noord verder voltooid, via de aanwending van
de FFEU-kredieten van 2003 en 2004.
6.4.2. Prognose 2012
Niettegenstaande de meest acute noden weggewerkt zijn, dient op langere termijn geïnvesteerd te
worden in trainingsinfrastructuur voor enkele belangrijke Olympische sporttakken. Gezien de
belangrijke financiële consequenties dienen deze investeringen over meerdere budgetjaren te worden
gespreid.

6.5. De Vlaamse Regering levert via alternatieve financiering een bijdrage voor de
vernieuwing van de voetbalstadions
6.5.1. Realisaties 2011
Nadat de organisatie van het WK Voetbal 2018 niet aan België werd toegewezen , informeerde ik via
brief bij elk van de tien kandidaten of zij geïnteresseerd blijven in een achtergestelde lening via PMV,
binnen de contouren van de eerder gemaakte afspraken. Alleen Brugge gaf te kennen toch te willen
gaan voor een FIFA-wedstrijdstadion van 44.000 of meer toeschouwers en kan in aanmerking komen
voor een achtergestelde lening van 10 miljoen euro, indien hun plannen conform de oorspronkelijke
afspraken zijn. De negen andere stadions zouden in aanmerking kunnen komen voor een
achtergestelde lening van 5 miljoen euro. De onderhandelingen tussen PMV en een aantal
initiatiefnemers werden opgestart.
6.5.2. Prognose 2012
Afhankelijk van de vooruitgang van de concrete plannen van de verschillende initiatiefnemers zal
PMV ook in 2012 de onderhandelingen voor het toekennen van een achtergestelde lening opstarten of
verderzetten. De niet-toekenning van het WK aan België wijzigt niets fundamenteels aan het
engagement die de Vlaamse Regering is aangegaan voor de ondersteuning bij de renovatie van de
verschillende voetbalstadions.
Allocatie

Libellé

Kredieten

HB0 HF041 3300

Flankerende maatregelen in
financiering voetbalstadions

het

kader

van

1.000.000 €

6.6. Het sportinfrastructuurbeleid vraagt een beleidsdomein-overschrijdende aanpak
6.6.1. Realisaties 2011
Op basis van de beslissingen van de Vlaamse Regering in de vorige legislaturen (2002-2009) werd
verder gewerkt aan het dossier van de sporten met hinderlijk karakter.
In eerste instantie werd aandacht besteed aan de gemotoriseerde sporten, waarvoor gereglementeerde
oefenterreinen dienen te worden gevonden. De provincies voerden nieuwe screenings uit naar
mogelijke locaties. Op basis hiervan vond in het voorjaar een provinciale overlegronde plaats. Hieruit
is gebleken dat de meeste provincies het mogelijk achten om enkele geschikte, eventueel tijdelijke,
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locaties te selecteren, maar dan wel in industriegebieden, brownfields, havengebieden en voormalige
militaire domeinen.
De vorige Vlaamse Regering besliste reeds op 8/5/2009 dat een onderzoek naar de mogelijkheden in
industriegebieden en brownfields gevoerd kon worden. Op mijn voorstel bevestigde de huidige
Vlaamse Regering op 5/10/2011 deze stellingname en breidde de mogelijkheid tot onderzoek uit voor
locaties gelegen in havengebieden en vervreemdbare militaire domeinen. Per provincie is wel een
specifiek zoekkader afgesproken. Indien provincies het mogelijk achten een terrein gelegen in
industriegebieden, brownfields of havengebieden in te richten voor sporten met een hinderlijk
karakter, kan onderzocht worden of de realisatie van dit terrein mogelijk is overeenkomstig de
bestaande regelgeving. De terreinen kunnen echter slechts tijdelijk gebruikt worden voor sport en
recreatie en dit in afwachting van de ontwikkeling van de definitieve inrichting van het gebied
waarvoor het oorspronkelijk was bedoeld.
Het onderzoek naar de mogelijkheden voor sporten met een hinderlijk karakter in de te vervreemden
militaire domeinen werd gekoppeld aan het globale onderzoek dat hieromtrent door mijn administratie
ruimtelijke ordening werd gevoerd en waarover binnenkort nog een beslissing door de Vlaamse
regering zal worden genomen.
Het globale onderzoek heeft daarbij duidelijk gemaakt dat het binnen de regelgeving ruimtelijke
ordening op dit moment niet mogelijk is om stedenbouwkundige vergunningen af te leveren voor
tijdelijke activiteiten die niet in overeenstemming zijn met de definitieve bestemming van het terrein.
Ik heb de administratie ruimtelijke ordening de opdracht gegeven te onderzoeken welke aanpassingen
noodzakelijk zijn.
De ‘Technische Werkgroep Golf’ startte in 2010, in opdracht van de Vlaamse regering, met een
evaluatie van de afwegings- en inplantingscriteria die werden opgenomen in het Golfmemorandum.
Deze evaluatie wordt eind dit jaar gefinaliseerd.
In het kader van het in 2010 heropgerichte Sport voor Allen – platform ging in 2011 zowel de
werkgroepen voor sportinfrastructuur, als deze voor Ruimtelijke Ordening aan de slag. De
verschillende werkgroepen hebben inmiddels visienota’s neergelegd die in één globale visienota
werden gegoten.
In uitvoering van Europese wetgeving, startte het Agentschap voor Natuur en Bos met de opmaak van
instandhoudingsdoelstellingen (IHD) in speciale beschermingszones (habitatrichtlijngebieden en
vogelrichtlijngebieden). Gezien de mogelijke ruimtelijke impact op sport en recreatie werden deze
dossiers opgevolgd door het Bloso en het departement CJSM. Er werd echter vastgesteld dat met de
uitgebrachte adviezen te weinig rekening werd gehouden.
Alle ruimtevragende (al of niet hinderlijke) sportsectoren moeten op een gelijkwaardige wijze in de
ruimtebalans aan bod komen. Om dit te bereiken diende de sportsector van bij aanvang nog meer bij
de verschillende beleidsprocessen en overlegorganen te worden betrokken. Op mijn voorstel, nam de
Vlaamse regering in de loop van 2011 reeds de eerste maatregelen. Zo werd het Bloso toegevoegd aan
de lijst van instellingen en administraties die adviseren over voorontwerpen van ruimtelijke
uitvoeringsplannen en over ontwerpen van provinciale ruimtelijke structuurplannen.
Een belangrijk onderdeel van de realisaties 2011 is de betrokkenheid van de sportsector bij de opmaak
van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV, beslissing van de Vlaamse Regering dd. 28/01/2011).
Het departement CJSM wordt dan ook vertegenwoordigd in het kernteam van het BRV dat momenteel
bezig is aan de opmaak van het Groenboek dat nog dit jaar aan de Vlaamse Regering zal worden
voorgelegd.
6.6.2. Prognose 2012
Wat het specifieke dossier van de gemotoriseerde sporten betreft, wens ik in de loop van 2012 op
grond van de resultaten van de provinciale screenings en de nieuwe beslissingen van de Vlaamse
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regering te komen tot het vastleggen van gereglementeerde terreinen voor gemotoriseerde sporten (inen outdoor).
Hieraan gekoppeld zet ik het onderzoek naar de andere gekende sporten met hinderlijk karakter en/of
een grote ruimtebehoefte verder teneinde ook voor deze sporttakken oplossingen uit te werken.
Binnen het Sport voor Allen-platform zal de werkgroep ruimtelijke ordening er bij de opmaak van het
actieplan op toezien dat deze problematiek wordt opgenomen.
Ik hoop dit dossier eindelijk te deblokkeren en tot effectieve realisatie te komen van terreinen voor
sporten met een hinderlijk karakter.
De uitvoering van het golfmemorandum wordt verder gezet. Het gaat hierbij om de uitvoering van de
plan-MER’s voor de realisatie van de reeds vastgelegde bijkomende golfterreinen (18 holes). Voor
sommige dossiers zullen de planmatige processen normaliter in de loop van 2012 kunnen worden
afgerond. Ook zal de ‘Technische Werkgroep Golf’ de nieuw ingediende dossiers onderzoeken. Er
werd namelijk voor een aantal locaties, zoals opgenomen in de beslissing van de Vlaamse regering van
20 juli 2006, nog geen aanvraagdossier ingediend.

Het Bloso en het departement CJSM blijven het dossier aangaande de opmaak van
instandhoudingsdoelstellingen (IHD) in speciale beschermingszones verder opvolgen, teneinde de
belangen van de sportsector te verdedigen. Het is evenwel noodzakelijk dat meer rekening gehouden
wordt met de uitgebrachte adviezen.
De verdere uitwerking van het BRV zal ook vanuit sport verder via rechtstreekse deelname aan het
kernteam worden behartigd. Het is de bedoeling om de in de loop van 2012 te komen tot een ontwerp
van Witboek, waarbij vooral de partnerdialogen en de burgerinspraak belangrijk zullen zijn.
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7. De Vlaamse overheid voert een efficiënt en effectief sportbeleid
7.1. Voeren van een kennis-gebaseerd sportbeleid
7.1.1. Realisaties 2011
Om de krappe overheidsmiddelen optimaal te kunnen besteden moet de politieke besluitvorming
maximaal gebaseerd zijn op grondig gedocumenteerde beleidsrelevante informatie. In 2011
investeerde ik verder in beleidsrelevant onderzoek en besteedde ik extra aandacht aan de kennisdeling
hiervan naar de sector toe. Tevens besteed ik blijvend aandacht aan een degelijke evaluatie en
monitoring van het sportbeleid zodat de effecten duidelijk zichtbaar en meetbaar worden.
Evaluatie gevoerde beleid
Om de proeftuinen sport zo optimaal mogelijk te laten renderen, werd in het najaar van 2010 een
grondige tussentijdse evaluatie uitgevoerd. De resultaten van deze tussentijdse evaluatie werden in
2011 bekend gemaakt en afgetoetst met de betrokken actoren.
Investeren in wetenschappelijk onderzoek
De evaluatie van de steunpunten beleidsrelevant onderzoek werd in 2011 afgerond. Het Steunpunt
beleidsrelevant onderzoek kreeg bij deze evaluatie globaal beschouwd een positieve beoordeling,
waarbij het beter scoorde op wetenschappelijke kwaliteit dan op beleidsrelevantie.
Het Steunpunt voor beleidsrelevant onderzoek Cultuur, Jeugd en Sport presenteerde begin 2011 de
resultaten van de participatiesurvey 2009. De participatiesurvey leverde waardevolle beleidsrelevante
onderzoeksresultaten op. Deze resultaten kunnen een ondersteuning zijn bij het duurzaam uittekenen
van nieuwe beleidslijnen.
Ik leverde extra inspanningen om de informatie over en de resultaten van alle gevoerde
wetenschappelijke onderzoeken en het Steunpunt maximaal toegankelijk te maken voor de sportsector
en andere geïnteresseerden. Zo organiseerde ik in het voorjaar 2011 een studiedag Sport, waar de
resultaten van de voorbije vier jaar wetenschappelijk onderzoek sport van het Steunpunt
beleidsrelevant onderzoek werden voorgesteld aan de sector.
In 2011 werd tevens de oproep gelanceerd voor het nieuw op te richten steunpunt beleidsrelevant
onderzoek Sport. Er werden zes onderzoekslijnen afgebakend voor sport waarbinnen
onderzoeksvoorstellen ingediend konden worden: ‘monitoring en longitudinale opvolging van
participatie’, ‘fitheid en gezondheidsparameters’, ‘optimalisatie van organisatievormen van en
toeleiding naar het sportaanbod in Vlaanderen’, ‘sport op jongerenmaat’, ‘sport en gezondheid’,
‘sportinfrastructuur’ en ‘talent en topsport’. Bij het opstellen van het nieuwe programma voor de
wetenschappelijke steunpunten werd rekening gehouden met de opmerkingen zoals geformuleerd in
het evaluatierapport.
Met het oog op de voorbereidingen van het Topsportactieplan III en in het licht van het voeren van
beleidsondersteunend onderzoek met betrekking tot topsport heb ik opdracht gegeven om een nieuw
onderzoek uit te voeren naar het topsportklimaat in Vlaanderen. In dezelfde optiek werd verder
aandacht besteed aan sportwetenschappelijk onderzoek ten behoeve van betere resultaten van de
Vlaamse topsporters.
Tot slot gebeurde het voorbije jaar het nodige voorbereidend werk om in 2012 een tweede editie van
het Cijferboek gemeentelijk sportbeleid uit te kunnen brengen. Via ISB werd aan de Vlaamse steden
en gemeenten gevraagd om de enquête lokaal sportbeleid 2011 in te vullen. Het is de bedoeling om uit
de evolutie van de cijfers conclusies te kunnen trekken waaraan eventueel beleidsinitiatieven kunnen
worden gekoppeld.
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Allocatie

Libellé

Kredieten

HB0 HF003 1211

Algemene werkingskosten topsport

1.300.000 €

7.1.2. Prognose 2012
Investeren in wetenschappelijk onderzoek
Het nieuw op te richten steunpunt beleidsrelevant onderzoek Sport zal in 2012 operationeel zijn. Naast
de specifieke sport-gerelateerde onderzoeksprojecten zal in samenwerking met de steunpunten
beleidsrelevant onderzoek Cultuur, Jeugd en Media ook de participatiesurvey verder gezet worden, die
door de vier steunpunten gezamenlijk gefinancierd zal worden.
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. Een goede doorstroming van de resultaten naar de sector blijft een belangrijk
aandachtspunt om het wetenschappelijk onderzoek zo optimaal mogelijk te laten renderen.
De verzamelde gegevens uit de enquête lokaal sportbeleid 2011 worden geanalyseerd en besproken in
het Cijferboek Sport 2011-2013. Daarnaast zal op de website www.cijferboek.be ook het
geactualiseerde statistisch onderzoeksmateriaal op het vlak van het lokale sportbeleid worden
aangeboden.
Allocatie

Libellé

Kredieten

HB0 HF007 1211

Algemene
werkingskosten
sport
en
sportwetenschappelijk en beleidsrelevant onderzoek
Algemene werkingskosten topsport
Werkingsmiddelen voor het wetenschappelijk
onderzoekssteunpunt sport

418.000 €

HB0 HF003 1211
HB0 HF052 4150

1.476.000 €
603.000 €
(incl EWI-middelen)

7.2. Voeren van een meerbeleidsdomein- en bestuurslaagoverschrijdend sportbeleid
7.2.1. Realisaties 2011
Zoals ik aangaf in mijn beleidsnota is transversale samenwerking, zowel binnen de sportsector als
beleidsdomeinoverschrijdend, en daaraan gekoppeld de samenwerking op verschillende niveaus een
belangrijk aandachtspunt bij de uitvoering van mijn sportbeleid. Op verschillende plaatsen in mijn
beleidsbrief zijn voorbeelden terug te vinden van de vorderingen op dit terrein (welzijn, gezondheid,
ruimtelijke ordening, onderwijs en jeugd, internationaal beleid, armoedebestrijding, gelijke kansen,
werk, enz…).
De bestaande dialoog tussen de verschillende gemeenschappen, die opgestart werd in het kader van
het EU-voorzitterschap kreeg in 2011 een meer permanent karakter. In april 2011 had ik een
constructieve ontmoeting mijn collega-ministers van de Franse en Duitstalige Gemeenschap. De
Duitstalige Gemeenschap nam, conform de toerbeurtregeling, de coördinatie van dit overleg over in de
tweede helft van 2011. Daarnaast werd ook de gemeenschapsdialoog met betrekking tot het op elkaar
afstemmen van het dopingbeleid van de gemeenschappen in de coördinatieraad doping verder gezet.
7.2.2. Prognose 2012
De bestaande dialoog tussen de verschillende gemeenschappen zal ook in 2012 gecontinueerd 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 actief te blijven ondersteunen.
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7.3. Evaluatie en optimalisatie van de regelgeving in functie van meer transparantie
7.3.1. Realisaties 2011
De samenwerking, afstemming en coördinatie binnen België van het beleid inzake dopingbestrijding
werd efficiënter en effectiever georganiseerd. Daarom werd een geactualiseerd
samenwerkingsakkoord opgesteld dat beoogt het sinds 2001 bestaand samenwerkingsakkoord te
vervangen. Dit nieuwe akkoord opent de weg voor een nieuwe decretale regelgeving inzake
dopingbestrijding in de drie gemeenschappen en het Brussels gewest.
Het Sport voor Allen-decreet wordt aangepast aan het Planlastendecreet alsook aan het proces inzake
interne staatshervorming. Hierbij staan voor de gemeenten en provincies volgende uitgangspunten
centraal: een verlaging van de plan- en rapporteringsverplichtingen, subsidiariteit met meer
beleidsvrijheid, efficiëntie en effectiviteitsverhoging en meer outputcontrole.
7.3.2. Prognose 2012
Het geactualiseerd samenwerkingsakkoord betreffende dopingpreventie en –bestrijding in de sport
wordt decretaal bekrachtigd en de herwerking van het Vlaamse “anti-dopingdecreet” zal zich in de
eindfase bevinden.
Het nieuwe Sport voor Allen-decreet en het uitvoeringsbesluit worden uiterlijk tegen oktober 2012
definitief goedgekeurd.

7.4. De Vlaamse overheid informeert de sportsector en de bevolking via een actieve
communicatie
7.4.1. Realisaties 2011
Sport voor Allen
Ik wens een open en transparante communicatie te voeren over het sportbeleid in Vlaanderen zodat
iedereen die dat wenst er makkelijk en optimaal gebruik van kan maken. Eén van de lopende
initiatieven is de maandelijkse e-nieuwsbrief Sport voor Allen, met een duizendtal abonnees.
In 2011 werd overgegaan tot het ontwikkelen en realiseren van een portaalsite
www.sportvlaanderen.be, waarin de burger op een gebruiksvriendelijke manier wegwijs wordt
gemaakt in het Vlaamse sportbeleid. Deze portaalsite moet algemene informatie bevatten over “het
Vlaamse sportbeleid”, waarbij er linken zijn naar de onderliggende websites (Bloso, departement
CJSM, Topsport Vlaanderen, Gezond Sporten, Dopinglijn,…). Het is de bedoeling om de burger
wegwijs te maken in het landschap van het Vlaamse sportbeleid, zonder aan de eigenheid van de
verschillende entiteiten en hun websites te raken. De portaalsite moet ervoor zorgen dat de burger
sneller en doelgerichter zijn weg vindt naar de bestaande websites van het Vlaamse sportbeleid. Deze
portaalsite gaat in november 2011 online.
De Bloso-website werd verder uitgebouwd in 2011. U vindt er uitgebreide informatie over de
praktische uitvoering van het Vlaams sport- en topsportbeleid. Zo vindt u er gebruiksvriendelijke
informatie over alle sportpromotionele activiteiten en campagnes. Voor enkele van die activiteiten en
campagnes is een specifieke website ontwikkeld om de mogelijkheden tot werven en sensibiliseren
nog beter te benutten. Activiteiten als ‘De Gordel’, ‘Week van de Sport’, ‘Watersportdag’ ‘Senior
Games’ en de campagne ‘Sportelen’ zijn daarvan voorbeelden. Daarnaast werd er tevens een nieuw
luik toegevoegd, namelijk de sportdatabank Vlaanderen, waar de burger informatie kan opzoeken over
sportclubs en sportorganisaties in Vlaanderen.
Allocatie

Libellé

Kredieten

HB0 HF006 1211

Algemene werkingsmiddelen - sportcommunicatie

99.000 €

Topsport
Bloso neemt nu de één-loketfunctie van Topsport op zich. De noodzakelijke beleidsrelevante
informatie inzake Topsport wordt dan ook via de website van Bloso gecommuniceerd. Daarom werd
de inhoud van de website van Topsport Vlaanderen (www.topsportvlaanderen.be) geheroriënteerd
naar een tool voor communicatie en promotie. Inhoudelijk zal de vernieuwde website gericht zijn op
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communicatie via beeldmateriaal en tekstuele verslaggeving over de Vlaamse topsporters en promotie
van topsport in Vlaanderen. Via de topsportkalender kan men op de hoogte blijven van een uitgebreid
gamma aan topsportevenementen en resultaten. Ook aan sport op topniveau die opgenomen is in de
sporttakkenlijst, maar traditioneel minder mediabelangstelling krijgt kan hier de nodige aandacht
geschonken worden. Deze website zal dus complementair zijn aan de website van Bloso/Topsport en
komt eind 2011 online.
In de nieuwe beheersovereenkomst van de VRT is alvast opgenomen dat men de nodige aandacht zal
schenken aan een ruim en gediversifieerd sportaanbod. Dit was voor mij een belangrijk item om de
promotie van diverse sporten veilig te kunnen stellen. Indien zou blijken dat er verder overleg met
mijn collega minister van Media zou nodig zijn, zal dit ten gepasten tijde gepland worden.
Allocatie

Libellé

Kredieten

HB0 HF050 1211

Allerlei initiatieven m.b.t. topsport en communicatie

485.000 €

Medisch en ethisch verantwoorde sportbeoefening
De website www.gezondsporten.be biedt aan sporters en actoren in de sport onderbouwde informatie
over gezond sporten aan en de mogelijkheid om hun vragen te stellen aangaande dit item. In het kader
van mijn beleid rond ethisch verantwoord sporten werd informatie over dit thema toegevoegd:
www.ethischsporten.be, als onderdeel van de website ‘gezond sporten’. Dit geeft een bijkomende
dimensie en invalshoek aan deze website.
Allocatie

Libellé

HB0 HF005 1211

Communicatie-initiatieven inzake
ethisch verantwoord sporten

Kredieten
medisch

en

85.000 €

7.4.2. Prognose 2012
Sport voor Allen
De portaalsite www.sportvlaanderen.be zal continue bijgestuurd en geëvalueerd worden. Om het
Vlaamse sportbeleid toegankelijk te maken voor een internationaal publiek zal de website ook
beschikbaar zijn in het Frans en het Engels. De mogelijkheid om een UiTinVlaanderen-widget te
integreren in de portaalwebsite is reeds voorzien. Overleg met Cultuurnet moet uitwijzen of een
effectieve implementatie van een sportaanbod binnen hun beheersovereenkomst mogelijk is.
De Bloso-website zal in 2012 ook toegankelijk worden voor blinden.
Allocatie

Libellé

Kredieten

HB0 HF007 1211

Algemene werkingsmiddelen - sportcommunicatie

130.000 €

Topsport
De communicatie aangaande de wedstrijden van de Vlaamse topsporters moet zowel naar
verslaggeving als naar beeldmateriaal (via de website www.topsportvlaanderen.be) geoptimaliseerd
worden. Er zal onderzocht worden of de federaties, atleten en/of begeleiders op een efficiënte manier
kunnen geïntegreerd worden in de werking van de website, meer bepaald voor wat betreft
resultatenvermelding, verslaggeving en beeldmateriaal.
Allocatie

Libellé

Kredieten

HB0 HF050 1211

Allerlei initiatieven mbt topsport en communicatie

200.000 €

Medisch en ethisch verantwoorde sportbeoefening
De website www.gezondsporten.be die al in 2003 online is gegaan, zal een volledige restyling krijgen.
De website moet interactiever en aantrekkelijker gemaakt worden. Elke doelgroep (breedtesporter,
getalenteerde sporter, trainer, arts, federatie, enz.) moet op een snelle en eenvoudige manier informatie
op maat kunnen vinden.
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Allocatie

Libellé

HB0 HF005 1211

Communicatie-initiatieven inzake
ethisch verantwoord sporten

53
Kredieten
medisch

en

86.000 €

7.5. Technologische vernieuwing ten behoeve van een betere dienstverlening op maat
van de klant
7.5.1. Realisaties 2011
De Sportdatabank Vlaanderen wordt eind 2011 als één centrale databank voor Vlaamse
sportorganisaties en sportstructuren via een web-applicatie ter beschikking gesteld van het beleid en
het grote publiek. Hierbij werd nadrukkelijk rekening gehouden met de privacywetgeving.
7.5.2. Prognose 2012
Het Bloso zal in 2012 de Sportdatabank Vlaanderen verder ontwikkelen en up-to-date houden.
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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. 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
8.1.1. Realisaties 2011
Europese Unie
In de eerste helft van 2011 nam ik het woordvoerderschap voor België op tijdens de informele en
BeleidsbriefSport20112012
formele ministerbijeenkomsten van de EU ministers sport onder Hongaars
voorzitterschap. Op het EU
Sport Forum in Budapest gaf ik een toelichting over de activiteiten in de Raad tijdens het Belgisch
EU-voorzitterschap en nam ik deel aan het paneldebat over de ontwikkeling van de Europese dimensie
van sport. Tijdens de informele EU-ministermeeting in Budapest vertolkte ik het standpunt van België
inzake de toekomstige financiering voor sport in de EU en de vertegenwoordiging van de EU in de
WADA Foundation Board. Tijdens de formele Raad sport op 20 mei 2011 nam ik, samen met mijn
Europese collega’s, de Resolutie over een EU Werkplan voor Sport aan, die in de periode 2011-2013
uitgevoerd zal worden. In het licht hiervan benoemde ik zes Vlaamse experten die Vlaanderen zullen
vertegenwoordigen in de zes Europese expertgroepen die dit EU Werkplan zullen uitvoeren.
In de tweede helft van 2011 nam de Duitstalige Gemeenschap het woordvoerderschap voor België
waar, maar bleef ik als Vlaams minister bevoegd voor sport het EU sportbeleid actief opvolgen. Zo
vertegenwoordigde ik, op vraag van mijn collega van de DG, Isabel Weykmans, België op 13 en 14
oktober op de informele ministerconferentie te Krakau (Polen). De Conclusies over vrijwilligers en
sport en de Resolutie over de EU-vertegenwoordiging in het WADA vormden een belangrijk
aandachtspunt voor Vlaanderen.
Raad van Europa
Het Enlarged Partial Agreement on Sport (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, werd in overleg met de andere gemeenschappen de procedure opgestart om toe te
treden tot het EPAS.

8.1.2. Prognose 2012
Europese Unie
In 2012, onder het Deens en het Cypriotisch EU-voorzitterschap zullen respectievelijk de Duitstalige
Gemeenschap en de Franse Gemeenschap woordvoerder voor België zijn tijdens de informele en
formele ministerbijeenkomsten van de EU ministers sport. Ik zal echter actief het EU sportbeleid
blijven opvolgen, onder meer de uitvoering van het EU Werkplan voor Sport dat in 2011 werd
aangenomen. Bijzondere aandacht zal gaan naar de werkzaamheden in de EU-expertgroep rond
doping ter voorbereiding van de herziening van de WADA Code. Tevens zal ik de Vlaamse
stakeholders blijven informeren over de ontwikkelingen, initiatieven en mogelijkheden van het EU
sportbeleid voor de Vlaamse sportsector.
Raad van Europa
De toetredingsprocedure tot het Enlarged Partial Agreement on Sport, die eind 2011 werd opgestart,
zal Vlaanderen hopelijk snel in staat stellen om een actieve bijdrage te leveren aan de bijeenkomsten
en de discussies die binnen dit kader plaats vinden.
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Allocatie

Libellé

Kredieten

HB0 HF049 1211

Allerhande uitgaven in het kader van internationaal en
Europees sportbeleid
Internationale sportprojecten

60.000 €

HB0 HF018 3300

93.000 €

8.2. 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
8.2.1. Realisaties 2011
Tijdens het najaar van 2011 werd een nieuw samenwerkingsakkoord met Zuid-Afrika en Catalonië
voorbereid. Er werd gestreefd naar een maximale afstemming van de noden en de behoeften voor het
Vlaamse sportbeleid. In dit nieuwe werkprogramma werd de samenwerking op het vlak van sport
benadrukt, gebaseerd op uitwisseling van expertise en goede praktijken die voor de beide partijen
relevant en nuttig zijn.
8.2.2. Prognose 2012
De samenwerking met een aantal prioritaire landen, zoals Zuid-Afrika en Catalonië wordt verder gezet
en verder uitgebouwd, op basis van de afspraken die gemaakt werden in de nieuwe
samenwerkingsakkoorden 2012-2013.
De bestaande bilaterale sportakkoorden, zoals met Australië en zijn Australian Institute for Sport
(AIS), blijven behouden.
Daarnaast wordt blijvend in het oog gehouden welke opportuniteiten zich voor sport kunnen voordoen
bij de uitvoering van de andere bestaande samenwerkingsakkoorden. 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. Het is belangrijk en noodzakelijk
om te benadrukken dat enkel een tweerichtingsverkeer kan leiden tot een succesvolle en leerrijke
samenwerking.
Allocatie

Libellé

Kredieten

HB0 HF049 1211

Allerhande uitgaven in het kader van internationaal en
Europees sportbeleid
Internationale sportprojecten

61.000 €

HB0 HF018 3300
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93.000 €

8.3. Versterken van de zichtbaarheid van Vlaanderen en het Vlaamse sportbeleid in het
buitenland
8.3.1. Realisaties 2011
Voor alle activiteiten die ondersteund worden door de Vlaamse Overheid (via Bloso of via het
departement CJSM) werd promotiemateriaal Topsport Vlaanderen ter beschikking gesteld. Ook de
atleten die tewerkgesteld zijn binnen de Vlaamse overheid (via Bloso of het departement CJSM)
dragen het label Topsport Vlaanderen. Op die wijze kan ik stellen dat de visibiliteit van Vlaanderen en
van topsport in Vlaanderen via het label Topsport Vlaanderen een zeer belangrijke stap voorwaarts
heeft gezet.
8.3.2. Prognose 2012
Ik wil in 2012 het promotiemateriaal van Topsport Vlaanderen verder uitbouwen. Binnen elke
organisatie die in het kader van topsportaangelegenheden gesteund wordt door de Vlaamse overheid,
moet er een duidelijke en correcte verwijzing naar de Vlaamse overheid aanwezig zijn via het label
Topsport Vlaanderen.

Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport,
Philippe MUYTERS
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Lijst afkortingen
ADEPS
AISF
AKOV
BLOSO
BOIC
BRV
BSO
BTW
DAC
DEMOS
DBFM(O)
CJSM
EPAS
EQF
EU
EVC
EVK
FFEU
GIS
GO
G-Sport
IHD
ISB
KMILO
LO
MS
NQF
OCMW
PMV
SABAM
SARC
SERV
SKS
SNS
SPAKKI
SVA
SVS
SYNTRA
UNESCO
VAPA
VGC
VIA
VIA
VKS
VLABUS
VSF
VTS
VUB
VVP
VVSG
WADA

Administration Générale de l’Aide à la Jeunesse, de la Santé et du Sport
Association Interfédérale du Sport Francophone en Wallonie
Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming
Bevordering voor de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie
Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité
Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
Beroepssecundair Onderwijs
Belasting op de Toegevoegde Waarde
Derde Arbeidscircuit
Kenniscentrum voor Participatie en Democratie
Design, Build, Finance, Maintenance (and Operate)
Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Enlarged Partial Agreement on Sports
European Qualification Framework
Europese Unie
Eerder Verworven Competenties
Eerder Verworven Kwalificaties
Financieringsfonds voor schuldafbouw en eenmalige investeringsuitgaven
Geografisch Informatie Systeem
Gemeenschapsonderwijs
Gehandicaptensport
Instandhoudingsdoelstellingen
Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid
Koninklijk Militair Instituut voor Lichamelijke Opvoeding
Lichamelijke Opvoeding
Multiple Sclerose
National Qualification Framework
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
ParticipatieMaatschappij Vlaanderen
Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers
Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Sociaal-Economische Raad voor Vlaanderen
Sport KwalificatieStructuur
Sport na School
Databank Sportinfrastructuur Vlaanderen
Sport voor Allen
Stichting Vlaamse Schoolsport
Vlaams Agentschap voor Ondernemingsvorming
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
Vlaams Actieplan Armoedebestijding
Vlaamse Gemeenschapscommissie
Vlaams Intersectorieel Akkoord
Vlaanderen in Actie
Vlaamse Kwalificatiestructuur
Vlaams Bureau voor Sportbegeleiding
Vlaamse Sportfederatie
Vlaamse Trainersschool
Vrije Universiteit Brussel
Vereniging van de Vlaamse Provincies
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten
World
Anti
Doping
Agency
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Bijlagen
Bijlage 1a - Samenvatting van de beleidsopties en initiatieven voor het
volgende begrotingsjaar
Dit punt is opgenomen in het beknopte managementoverzicht aan het begin van
deze beleidsbrief.
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Betrokken
regelgeving

decreet van 13
juli 2007 inzake
medisch en
ethisch
verantwoorde
sportbeoefening
, gewijzigd bij
decreet van 21
november 2008

Huidig akkoord
van 19 juni 2011

Decreet van 9
maart 2007
houdende de
subsidiëring van
gemeente-en
provinciebesture

Titel initiatief

Antidopingdecreet

Samenwerkingsakkoord
betreffende
dopingpreventie en
–bestrijding in de
sport

Voorontwerp van
decreet houdende
de subsidiëring
van gemeenten,
provincies en de
Vlaamse

Bijlage 1b - Regelgevingsagenda

Oktober
2012

Eventuel
e
wettelijk
e
deadline

V L A A M S P A R LEMENT
Aanleiding tot
dit
voorontwerp
van decreet is
het
‘Planlastendec

Principiële
goedkeuring door
de Vlaamse
Regering m.h.o.
adviesaanvragen
(VR 2011 1507
DOC.0788)

In uitvoering van het
regeerakkoord en de
beleidsnota sport
wordt de regelgeving
op het gebied van
dopingbestrijding
afgezonderd in een
apart decreet,
teneinde de
regelgeving
eenvoudiger en
toegankelijker te
maken.
Coördinatie
dopingbestrijding
binnen België
Vlaamse
Regering besliste
op 27 mei 2011
om haar
principiële
goedkeuring te
hechten aan het
voorontwerp van
decreet
Eerste fase:
technische
aanpassing,
sectoriële
overlegvergaderingen, bespreken

Te doorlopen
fases en hun
timing

Korte
samenvatting
beleidsdoelstelling
en

ja

ja

ja

ja

ja

ja

RIA?

Vereenvoudi
ging?

Sonia Vanden
Broeck

Patrick Ghelen

Patrick Ghelen

Contactpersoon
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Gemeenschapsco
mmissie voor het
voeren van een
Sport voor Allenbeleid volgens de
Vlaamse
beleidsprioriteiten
sport.

n en de
Vlaamse
Gemeenschapscommissie voor
het voeren van
een Sport voor
Allen-beleid.

reet’ dat op 6
juli 2011
goedgekeurd
werd door de
Vlaamse
Regering en
het Witboek
inzake interne
staatshervormi
ng voor wat de
provincies
betreft.
De
beleidsdoelstelling is
de levenslange
sportparticipatie te
verhogen via
activering en
duurzame
sportbeoefening. De
beleidsdoelstellingen
zijn het voeren van
een activeringsbeleid
en een
participatiebeleid.
Tweede fase:
logistieke
implementatie

en finaliseren.
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Gevolggeving 3:
De resultaten van de bevraging werden in 2010 toegezonden aan het WADA.

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;

Gevolggeving 2:
Sinds 2010 worden de sporters en sportverenigingen via verschillende communicatiekanalen, inclusief een specifiek ontwikkelde website
www.dopinglijn.be, regelmatig geïnformeerd over het Vlaamse antidopingbeleid. Tevens worden specifiek omtrent ADAMS en de
whereaboutsverplichtingen regelmatig persoonlijke en gezamenlijke infosessies voor elitesporters georganiseerd.

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 1:
Teneinde het antidopingbeleid te continueren zal de huidige regelgeving grotendeels behouden worden. Om snel te kunnen anticiperen op de
internationale ontwikkelingen inzake dopingbestrijding maar ook rekening te kunnen blijven houden met het belang van de sporters en
sportverenigingen, zal de antidopingregelgeving wel afgezonderd worden in een apart decreet. Het voorontwerp van dit apart antidopingdecreet werd
op 15 juli 2011 principieel goedgekeurd door de Vlaamse regering.

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;

Moties parlement:
Stuk 297 (2009-2010) – Nr. 2 (17 december 2009)

Bijlage 2 - Overzicht van wijze waarop gevolg gegeven werd aan resoluties en moties van het Vlaams Parlement
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Om de Europese coördinatie van WADA vergaderingen te verbeteren werden onder het Belgische voorzitterschap door de Raad Conclusies

Gezien het WADA de hoeder is van de internationale antidopingregels en als dusdanig de voornaamste speler is in de internationale dopingbestrijding,
lag de focus voornamelijk op twee kwesties: de Europese vertegenwoordiging binnen de WADA Foundation Board en de Europese coördinatie van
WADA vergaderingen.

Gevolggeving 6:
De strijd tegen doping was een prioriteit van het Belgische EU-voorzitterschap. Er werden dan ook verschillende debatten gewijd aan de strijd tegen
doping en de rol van de EU in de internationale dopingbestrijding.

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 te benutten om binnen de Europese Raad te streven naar eensgezindheid en uniformiteit over de toepassing van
de internationale antidopingregels;

Gevolggeving 5:
Het is mogelijk een beroepsprocedure op te zetten in Vlaanderen, maar gezien de WADA Code vereist dat het WADA en de internationale federatie
steeds de mogelijkheid moeten hebben om in laatste instantie in beroep te gaan bij het TAS, betekent dit niet dat de sporter hiermee een
beroepsprocedure voor het TAS kan vermijden. Het ontwerp van antidopingdecreet voorziet hetzelfde als het huidige decreet van 13 juli 2007 inzake
medisch en ethisch verantwoorde sportbeoefening: elke sportfederatie kan een beroepsprocedure in Vlaanderen voorzien, maar dit is niet verplicht. Het
voorzien van een beroepsprocedure voor het TAS is conform de WADA Code wel verplicht.

Vraag 5:
In overleg met de verschillende sportactoren 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 4:
Voor overtredingen inzake whereabouts door sporters die behoren tot de geregistreerde doelgroep (RTP), is conform de Code geen getrapte strafmaat
mogelijk.
Door het wijzigen van de criteria voor opname in deze RTP in het ontwerp van antidopingdecreet, zal twee derde van de sporters die op dit moment tot
de RTP behoren, echter naar een nationale doelgroep (NTP) kunnen verplaatst worden, waar overtredingen inzake whereabouts wel getrapt kunnen
bestraft worden.

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;
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Gevolggeving 4:
Met het globaal plan gezond sporten wenst de Vlaamse Regering zoveel mogelijk Vlamingen levenslang en duurzaam te laten sporten. Dit
preventieplan heeft een heel brede focus en richt zich onder meer op de preventie van sportletsels, de preventie van gezondheidsschade, curatieve
maatregelen en een aantal specifieke sectoren, zoals risicovechtsporten en fitness.
Naar aanleiding van hogergenoemde resolutie worden sporters in gewichtsklassen en ‘lijn’ bewuste sporters als specifieke subdoelgroep opgenomen in
dit beleidsplan gezond sporten.

Voorstel van resolutie betreffende een sensibiliserend en ondersteunend beleid rond eetstoornissen
Vraag 4 :
In het sportbeleid te letten op het verband tussen excessieve sportbeoefening met een extreme focus op gewicht en eetstoornissen;

Stuk 1006 (2010-2011) – Nr.3 (18 mei 2011)

aangenomen inzake de rol van de EU in de internationale dopingbestrijding.
Deze Conclusies vormen nu het kader waarbinnen de Europese vertegenwoordiging binnen de WADA Foundation Board moet werken.
Onder het Belgische EU-voorzitterschap werd ook het initiatief genomen om de werking van deze EU-delegatie binnen het WADA te verbeteren door
de delegatie een structureler karakter te geven. Dit project werd verdergezet onder het Hongaars voorzitterschap en zal beslecht worden onder het Pools
EU voorzitterschap.
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