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LIJST MET AFKORTINGEN
ADEPS

Administration de l'Éducation physique, du Sport et de la Vie en Plein Air

BBC

Beleids- en beheerscyclus

BES

Bloso Expertenplatform Sportpsychologie

BLOSO

Agentschap ter Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport
en de Openluchtrecreatie

BOIC

Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité

CANO

Centrum voor Actieve Netwerk - en Omgevingsondersteuning

CJSM

Cultuur, Jeugd, Sport en Media

DSKO

Directeur Sportkaderopleiding

EPAS

Enlarged Partial Agreement on Sports

ESF

Europees Sociaal Fonds

EU

Europese Unie

FOLLO

Flexibele Opdracht Leerkracht Lichamelijke Opvoeding

GES

Gezond en Ethisch Sporten

HEPA

Health-Enhancing Physical Activity

ICES

Internationaal Centrum voor Ethiek in de Sport

ISB

Instituut voor Sportbeheer en recreatiebeleid

KICS

Kennis- en Informatiecentrum Sport

NADO

Nationale antidopingorganisatie

OSV

Organisatie voor Sportieve Vrijetijdsbesteding

SCV

Sociaal-culturele verschuivingen

SNS

Sport Na School

SVA

Sport voor Allen

SVS

Stichting Vlaamse Schoolsport

UNESCO

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

VAPA

Vlaams Actieplan Armoedebestrijding

VDAB

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

VGC

Vlaamse Gemeenschapscommissie

VLABUS

Vlaams Bureau voor Sportbegeleiding

VSF

Vlaamse Sportfederatie

VTE

Voltijdse equivalenten

VTS

Vlaamse Trainersschool

VVS

Vlaamse Vereniging voor Sportgeneeskunde

WADA

Wereldantidopingagentschap

WIJ

Werkinleving voor jongeren
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MANAGEMENTSAMENVATTING
1. Faciliteren van breedtesport via diverse partnerships
Met het oog op een verruiming van het kwalitatieve sportaanbod in Vlaanderen en een
aanbod op maat voor elke levensfase bouwen we de bestaande partnerships binnen de
sector verder uit.
Een nieuw decreet voor de georganiseerde sportsector moet ervoor zorgen dat
sportfederaties performanter, krachtdadiger en efficiënter kunnen werken.
Sportfederaties zullen een integraal, kwaliteitsvol en maatschappelijk toegankelijk
sportbeleid moeten voeren.
De afdeling sport van het Departement CJSM en het agentschap Bloso vormen vanaf 1
januari 2016 samen het agentschap Sport Vlaanderen. De rol van het agentschap
Sport Vlaanderen ten opzichte van de gemeenten wordt geheroriënteerd zodat parallel
aan de invoering van de lokale beleidsautonomie inzake sport toch de nodige
dienstverlening vanuit de Vlaamse overheid zal geboden worden ter ondersteuning
van de gemeenten bij het uitbouwen van hun lokaal sportbeleid. In nauw overleg met
de verschillende niveaus wordt voorzien in de overdracht van de provinciale
bevoegdheid sport naar het Vlaamse of lokale niveau.
We streven vanuit Vlaanderen naar een aanbod op maat van elke levensfase. Zowel
schoolsport-evenementen als projecten in het kader van een naschools sportaanbod
worden verder uitgebouwd en op elkaar afgestemd. Een aanbod op maat vergt, naast
de optimalisatie van het gestructureerde sportaanbod, ook een verhoogde inzet op het
faciliteren van niet- of anders georganiseerde sportbeoefening. Bijzondere aandacht
gaat uit naar de beroepsactieve bevolking.
Sport ter bevordering van sociale inclusie blijft een belangrijk element binnen het
Vlaamse sportbeleid. We zullen daarom de reeds genomen stappen verder uitbouwen
o.a. in kader van Buurtsport, G-sport, mensen van buitenlandse afkomst, kwetsbare
jongeren en mensen in armoede.
2. Optimaliseren van het aanbod aan sportinfrastructuur
In Vlaanderen hebben we duidelijk nood aan een langetermijnvisie inzake
sportinfrastructuur. In 2016 willen we deze visie vastleggen in een globaal
Sportinfrastructuurplan Vlaanderen dat wordt opgebouwd op basis van drie trajecten:
bovenlokaal, lokaal en topsport. Dit plan krijgt ook een decretale verankering. In 2016
zetten we de inhaalbeweging in zwembadinfrastructuur verder.
In afstemming met het bovenlokale traject van het Globale Sportinfrastructuurplan
Vlaanderen zal een actieplan 2020 voor de Bloso/Sport Vlaanderen-centra worden
opgemaakt. Dit actieplan zal ook de visie bevatten op de investeringen in en het
beheer van deze centra in functie van een toekomstgericht sportbeleid.
Door de bundeling van expertise in het agentschap Sport Vlaanderen ontstaat ook één
aanspreekpunt in functie van sport, infrastructuur en ruimtelijke ordening.
3. Het gezond en ethisch sportklimaat blijvend versterken
Het decreet inzake gezond en ethisch sporten is sinds 1 januari 2015 volledig
inwerking getreden. Het doel is om op een positieve manier samen met de
sportactoren te werken aan een kwaliteitsvolle, veilige en gezonde sportbeoefening.
In 2016 blijven we investeren in de integratie van de principes van gezond en ethisch
sporten in de groep van risicovechtsporten. De ondersteuning van een organisatie
inzake risicovechtsporten wordt decretaal verankerd.
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We brachten de sportsector samen in een strategisch lerend netwerk ethisch sporten.
Gezond sporten blijft natuurlijk een prioriteit. In 2016 zal een programma rond
blessurepreventie ontwikkeld worden die makkelijk toepasbaar zal zijn in het veld en
de Vlaamse Aanbeveling voor Sportmedisch Onderzoek zal omgezet worden in een
Praktijkrichtlijn voor huisartsen.
4. Streven naar een dopingvrij Vlaanderen
De antidopingregelgeving is herwerkt in het licht van de nieuwe internationale
antidopingregels die op 1 januari 2015 in werking zijn getreden (WADA-Code 2015).
Elke
sportfederatie
heeft
vervolgens
een
dopingpreventieverantwoordelijke
aangewezen waarmee NADO Vlaanderen bilateraal samenwerkt.
Het dopingpreventiebeleid zal verder ingebed worden in het algemene kwaliteitsbeleid
van de sportfederaties en NADO Vlaanderen. Het in 2015 voorgestelde
Antidopingcharter voor de fitnesssector vormt de basis voor een positieve
samenwerking tussen de fitnesssector en de overheid. Een antidopingbeleid werd als
prioriteit naar voren geschoven voor de Algemene Cel Drugsbeleid en maakt ook deel
uit van de werkzaamheden in het kader van het Vlaams vervolgingsbeleid.
In 2016 wordt NADO Vlaanderen binnen het agentschap Sport Vlaanderen praktisch
uitgebouwd, met respect voor de operationele autonomie.
In 2016 is het 25 jaar geleden dat het decreet van 27 maart 1991 inzake medisch
verantwoorde sportbeoefening in werking trad, en de Vlaamse dopingbestrijding
officieel van start ging. Om deze verjaardag de nodige luister bij te zetten, zal in het
najaar een colloquium over 25 jaar Vlaamse Dopingbestrijding georganiseerd worden.
5. Investeren in kwaliteit, professionalisering en tewerkstelling
Investeren in de kwaliteit van de sportomkadering, de professionele werking van
sportorganisaties en de opportuniteiten voor tewerkstelling in de sportsector, blijft een
absolute must. Om de kwaliteit van het aanbod aan opleidingen en bijscholingen en
het niveau van trainers en sportbegeleiders in onze sportclubs te verhogen, wordt in
overleg met alle relevante partners van de Vlaamse Trainersschool gewerkt aan een
strategische visienota 2025. Sportclubbestuurders worden blijvend ondersteund vanuit
de verschillende pijlers van Dynamo en we overleggen met het federale niveau voor
de uitwerking van een statuut semi-agorale arbeid.
Om de tewerkstelling in en via de sportsector te stimuleren, zal Vlabus de coördinatie
en tewerkstelling op zich nemen van een pool van sportbegeleiders en
ondersteunders, met bijzondere aandacht voor het tweetalige gebied BrusselHoofdstad. Het kenniscentrum ‘Sport en Tewerkstellling’ wordt verder uitgebouwd. In
samenwerking met de VDAB bieden we via sport een hefboom aan laaggeschoolden
om de nodige competenties en arbeidsattitudes te ontwikkelen en zo hun kansen tot
de arbeidsmarkt te verhogen.
6. Ontwikkelen en delen van kennis en promoten van de sport
Via het recent opgerichte kennis- en informatiecentrum sport (KICS) zetten we sterk
in op kennisverzameling en kennisdeling. Het KICS bouwt ook een digibib uit en zet in
op innovatie. Via het eerste sportinnovatiecongres werd aan de sportsector een
platform geboden om daadwerkelijk aan de slag te gaan en wezenlijke vernieuwing in
de sport te realiseren.
De Sportdatabank Vlaanderen wordt verder uitgebouwd en is een belangrijk
instrument dat bijdraagt aan de kennis- en informatiedeling met de burger.
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Samen met de sportsector wordt een brede algemene sensibiliseringscampagne
opgezet rond het thema ‘tijd investeren in sport’ met als doel zoveel mogelijk mensen
te bereiken, hen te overtuigen van het belang van sport en hen daartoe ook de nodige
kansen te bieden. We nodigen alle sportactoren uit om hieraan mee te werken en
schakelen de sporters van vandaag in als ‘ambassadeurs’ om niet-sporters te
activeren.
7. Meer rendement halen uit het beschikbare topsportpotentieel
De plaats van topsport in de samenleving is sterk gewijzigd, evenals de
omstandigheden waaronder topsport plaatsvindt. Zo blijkt succes in topsport vaak
internationaal gelinkt aan gerichte inspanningen vanuit de overheid. Finales en
medailles op grote internationale wedstrijden vormen een graadmeter voor het succes
van het topsportbeleid.
Internationaal is het prestatieniveau de laatste jaren sterk gestegen en is de
concurrentie fel toegenomen. Sinds 2010 wordt door het Vlaams topsportbeleid een
maandelijkse voortschrijdende topsportindex berekend voor Olympische en
Paralympische sportdisciplines, die de evolutie van topsportprestaties van Vlaamse,
Waalse en buitenlandse topsporters over de voorbije 3 Olympiades in kaart brengt. In
de lopende Olympiade Rio merken we opnieuw een stijging van topsportprestaties
voor Vlaanderen via deze index.
Het Vlaams topsportbeleid voor de lopende Olympiade wordt gevoerd aan de hand van
het Topsportactieplan Vlaanderen III (2013-2016), dat in 2016 zijn orgelpunt zal
kennen met de Olympische Spelen te Rio. Fundamenteel is de samenwerking van de
verschillende actoren (goed overlegmodel met de Franstalige en Duitstalige
gemeenschap en het BOIC), de één-loketfunctie die door Bloso wordt waargenomen
en de beleidsafstemming binnen de Taskforce Topsport en de Stuurgroep Topsport.
Deze werkwijze zal continu geoptimaliseerd worden en zal blijvend bijdragen tot
efficiëntiewinsten in het Vlaamse topsportbeleid.
In 2016 finaliseren we de opmaak van het Topsportactieplan Vlaanderen IV. Dat
nieuwe topsportactieplan zal de weg naar Tokyo 2020 uitstippelen voor onze Vlaamse
topsporters, met een (nog) meer gestroomlijnde inzet van de Vlaamse
topsportmiddelen en een grote(re) verantwoordelijkheid van de sportfederaties inzake
het voeren van een performant topsportbeleid. Via topsport wens ik de zichtbaarheid
van Vlaanderen verder uit te dragen en te vergroten.
8. Constructief bijdragen aan internationaal sportbeleid
In 2015 hebben we op het niveau van de Europese Unie (EU) ingezet op het bijdragen
aan de beleidsvisieontwikkeling over de rol van sport in het verwerven van
transversale vaardigheden en de implementatie van het tweede EU-werkplan voor
sport. Als vertegenwoordiger van de EU in WADA hebben we opnieuw actief de
belangen van de EU behartigd in het mondiale antidopingagentschap.
In het kader van de Raad van Europa hebben we de procedure verdergezet om toe te
treden tot EPAS, het Uitgebreid Gedeeltelijk Akkoord voor Sport van de Raad van
Europa. We brachten ook alle betrokkenen samen met het oog op samenwerking in de
strijd tegen wedstrijdvervalsing en de Belgische ondertekening van de Conventie van
de Raad van Europa. De herwerking van de Europese Conventie rond
supportersgeweld werd eveneens gevolgd. Ook in 2016 zullen we verder werk maken
van deze twee punten en voorzien we ook de effectieve toetreding tot EPAS .
In 2015 hebben we opnieuw ingezet op het promoten van Europese samenwerking bij
de Vlaamse sportorganisaties via het EU Sport Link-project. Ook in 2016 zullen we via
mijn diensten actief communiceren over de kansen die Erasmus + en andere Europese
subsidieprogramma’s bieden.
9
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I. INLEIDING
Tijdens de vorige legislatuur werd uitgegaan van het motto ‘door samenspel scoren’.
De voorbije jaren werden reeds diverse concrete samenwerkingsverbanden opgezet en
werden er mooie resultaten geboekt.
Deze beleidsperiode willen we vanuit het Vlaamse sportbeleid samen met de
partnerorganisaties nog een stapje verder gaan en leggen we de lat nog wat hoger.
We willen ‘door samenspel winnen’ en nodigen iedereen uit om mee te bouwen aan
een echte sportmentaliteit in Vlaanderen en te werken aan zichtbare, duurzame
vooruitgang in het sportbeleid.
In mijn eigen organisatie werd alvast het goede voorbeeld gegeven en vindt er een
samensmelting plaats tussen het agentschap Bloso en de afdeling sport van het
Departement CJSM. Vanaf 1 januari 2016 is er één duidelijk loket voor het Vlaamse
sportbeleid, namelijk het agentschap Sport Vlaanderen
Het partnership met organisaties zoals ISB, ICES, VSF, Vlabus, … maar ook met de
verschillende sportfederaties en de lokale besturen, wordt ook in deze beleidsperiode
verder uitgewerkt. Verschillende realisaties van deze partnerships worden dan ook in
deze beleidsbrief mee opgenomen.
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II. STRATEGISCHE EN OPERATIONELE DOELSTELLINGEN
0. Transitie sport
Het nieuwe organogram van de Vlaamse overheid, zoals in bijlage opgenomen in het
Vlaamse Regeerakkoord 2014-2019, vermeldt voor het Beleidsdomein Cultuur, Jeugd,
Sport en Media drie entiteiten: het Departement Cultuur, Jeugd en Media, een
agentschap Sport en de Vlaamse Regulator voor de Media. In mijn beleidsnota Sport
bevestigde ik dat de tweeledige structuur van de sportadministratie, met enerzijds het
agentschap Bloso en anderzijds de afdeling Sport van het departement CJSM, zal
samensmelten tot één nieuwe sportadministratie. Op 6 februari hechtte de Vlaamse
Regering haar goedkeuring aan de conceptnota ‘Transitie beleidsveld sport: naar een
vernieuwd agentschap Sport Vlaanderen’ en besliste hiermee dat alle taken
(beleidsondersteunend en beleidsuitvoerend) binnen het beleidsveld Sport aan het
agentschap Bloso worden toevertrouwd, dat de nieuwe naam agentschap Sport
Vlaanderen zal dragen. Om deze hervorming te realiseren tegen 1 januari 2016,
werden er een aantal strategische en operationele werkgroepen opgestart. In 2015
stond, naast de transitieactiviteiten, de continuïteit van de huidige dienstverlening
centraal.
Daarnaast werd er in 2015 ingevolge het Vlaams regeerakkoord 2014-2019 en in
overleg met WADA voor geopteerd om NADO Vlaanderen vanaf 2016 administratief
onder te brengen bij het agentschap Sport Vlaanderen. Daarbij zal de operationele
onafhankelijkheid van de NADO gewaarborgd worden.
Vanaf 2016 kent de Vlaamse overheid nog maar één sportadministratie, veruitwendigd
via de nieuwe naam Sport Vlaanderen en bijhorend logo dat in lijn werd gebracht met
de Vlaamse huisstijl. Sport Vlaanderen zal instaan voor de beleidsvoorbereiding,
-uitvoering en -evaluatie van het Vlaamse sportbeleid. De titel van en de rode draad
doorheen mijn beleidsnota ‘Door samenspel winnen’ geeft duidelijk aan dat ik ook
binnen de Vlaamse sportadministratie nog meer wil inzetten op samenwerking en door
samenspel winsten wil boeken. Het één-loket voor het sportbeleid van Vlaanderen
moet leiden tot een verhoging van de effectieve ondersteuning van en
planlastvermindering voor de sector, een verhoogde transparantie en efficiëntie van
de ingezette middelen en een eenduidige communicatie.
1. Faciliteren van breedtesport via diverse partnerships
1.1.

Een kwalitatief sportaanbod op maat in elke levensfase

1.1.1. Het sportaanbod van de Vlaamse sportfederaties en hun clubs
Realisaties 2015
In 2015 werden belangrijke stappen gezet in de opmaak van het nieuwe decreet op de
georganiseerde sportsector, met het oog op een verruiming van het kwalitatieve
sportaanbod in Vlaanderen. De sporter moet hier centraal staan. Dit nieuwe decreet
moet ervoor zorgen dat federaties tegen 2020 performanter, krachtdadiger en
efficiënter kunnen werken, zodat er binnen de huidige beschikbare middelen meer
ruimte vrijkomt om te investeren in de kwaliteit van hun aanbod en dat van hun
sportclubs. Hiervoor is een verantwoorde rationalisatie van het Vlaamse
sportfederatielandschap noodzakelijk. Ter voorbereiding van dit nieuwe decreet
werden begin 2015 de onderzoeksopdrachten ‘Internationale studie naar de
organisatie en aansturing van sportfederaties’ (KU Leuven en UGent) en
‘Outputanalyse van de Vlaamse sportfederaties’ (Deloitte) gefinaliseerd. De resultaten
van deze studies werden op 1 april 2015 gepresenteerd aan de Vlaamse
sportfederaties. Op basis van de resultaten uit deze studies en eerdere evaluaties van
de huidige regelgeving, hebben we een conceptnota uitgewerkt waarin de
uitgangspunten en basisprincipes voor dit nieuwe decreet voor de georganiseerde
sportsector zijn opgenomen. Die conceptnota werd op 8 mei 2015 goedgekeurd door
de Vlaamse Regering. De conceptnota kreeg een positief advies mee van de VSF en de
11
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Vlaamse Sportraad, wat duidt op een breed draagvlak vanuit de sector. Op basis van
de krachtlijnen van de goedgekeurde conceptnota werkten we een ontwerp van
decreet uit dat in het najaar wordt voorgelegd aan de Vlaamse Regering en het
Vlaams Parlement.
In 2015 werd verder uitvoering gegeven aan het decreet van 13 juli 2001 houdende
de regeling van de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse Sportfederaties, de
koepelorganisatie en de Organisaties voor Sportieve Vrijetijdsbesteding. Er werden 38
unisportfederaties en 27 recreatieve sportfederaties gesubsidieerd voor het uitvoeren
van hun vijf basisopdrachten. Ook hun koepelorganisatie VSF (Vlaamse Sportfederatie
vzw) en de vier organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding werden via dit
decreet ondersteund. Binnen de recreatieve sportfederaties vond met ingang van 1
januari 2015 een fusie plaats tussen Gym & Dans Federatie Vlaanderen en Sportafederatie vzw. De reeds erkende ropeskippingfederatie BRSF Vlaanderen behaalde in
2015 de drempelwaarde qua ledenaantal en kon zo voor het eerst als nieuwe
recreatieve sportfederatie worden gesubsidieerd.
In 2015 werden via de facultatieve opdracht jeugdsport 38 projecten (30
unisportfederaties en 8 recreatieve sportfederaties) gesubsidieerd. Voor de
facultatieve opdracht sportkampen werden 8 uni- en 7 recreatieve sportfederaties
ondersteund. Verder kregen 15 unisportfederaties op basis van hun kandidatuur
subsidies in het kader van de facultatieve opdracht prioriteitenbeleid binnen het thema
‘bevorderen van de sportparticipatie van de jeugd en hun aansluiting bij een sportclub
via het stimuleren en activeren van gezond sporten in de sportclubs’.
In 2015 werd de elektronische aangifte inzake aangesloten leden en sportclubs verder
uitgebreid met het ondernemingsnummer van de sportclubs die hierover beschikken.
In het kader hiervan werd door de aansluiting op de verrijkte kruispuntbank voor
ondernemingen (VKBO) een webapplicatie aangeboden door de coördinatiecel Vlaamse
e-governement (CORVE). Dit laat toe om de vermelde ondernemingsnummers
makkelijk en objectief te verifiëren.
Prognoses 2016
In 2016 wordt het nieuwe decreet voor de georganiseerde sportsector gefinaliseerd. Er
wordt in overleg met de betrokken partners uit het werkveld verder inhoud gegeven
aan de uitvoeringsbesluiten en de verschillende stappen in het parlementaire proces
worden gezet. De georganiseerde sportsector krijgt de nodige toelichting over de
criteria inzake erkenning en subsidiëring en wordt waar nodig ondersteund in de
aanvraagprocedure voor erkenning en subsidiëring. Om het draagvlak voor de
reorganisatie van de Vlaamse sportsector zo maximaal mogelijk te houden, gaat
bijzondere aandacht naar de actieve begeleiding van de sportfederaties die wensen te
fusioneren in functie van de bepalingen in het nieuwe decreet. De nagestreefde fusies
tussen sportfederaties dienen steeds uit te gaan van gelijkwaardigheid en
vrijwilligheid.
Het nieuwe decreet zet duidelijk in op de kwaliteitsprincipes zoals het draagvlak van
de sportfederatie, de kwaliteit van het aanbod en deugdelijk bestuur binnen de
organisatie. Bij de praktische uitwerking van de procedures inzake erkenning en
subsidiëring wordt aandacht besteed aan administratieve vereenvoudiging, onder
meer via de digitalisering van de processen die hiervoor uitgewerkt worden (eplatform).
De Vlaamse sportfederaties worden in het kader van het nieuwe decreet gesubsidieerd
op basis van een korf van kwaliteitsprincipes die naast kwantiteits- ook
kwaliteitsparameters bevat. Eén van de belangrijke kwaliteitsprincipes heeft
betrekking op deugdelijk bestuur. Aangezien dat thema vaak nog onvoldoende gekend
en toegepast wordt, schrijven we ter voorbereiding van de verdere uitwerking in de
uitvoeringsbesluiten een overheidsopdracht uit waarbij de principes van deugdelijk
bestuur naar de praktijk van de Vlaamse sportfederatiesector worden geconcretiseerd
en de implementatie en evaluatie binnen het decreet wordt gefaciliteerd.
12
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De recreatieve wandelfederaties AKTIVIA, Vlaamse Wandelfederatie en Vrije Vlaamse
Recreatiesporten fuseren op 1 januari 2016 tot de wandelfederatie Wandelsport
Vlaanderen.
Voor 2016 dienden 33 unisportfederaties en 8 recreatieve sportfederaties een
subsidiëringsaanvraag
in voor de facultatieve opdracht
jeugdsport. Voor de
facultatieve opdracht sportkampen ontvingen we van 8 unisportfederaties en 6
recreatieve sportfederaties een subsidieaanvraag. Voor het laatste themajaar ‘gezond
sporten bij de jeugd’ hebben 16 unisportfederaties en 1 recreatieve sportfederatie een
subsidieaanvraag prioriteitenbeleid ingediend. Deze aanvragen worden in het najaar
van 2015 beoordeeld.
1.1.2. Het lokaal sportaanbod
Realisaties 2015
In het Regeerakkoord en de beleidsnota Sport 2014-2019 werd reeds vermeld dat
bepaalde sectorale subsidiestromen o.a. voor sport geïntegreerd worden in het
gemeentefonds. Op 30 juni 2015 keurde het Vlaams Parlement het ontwerp van
decreet tot wijziging van diverse decreten houdende de subsidiëring aan de lokale
besturen en tot wijziging van het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels
inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds plenair goed. Dit
heeft tot gevolg dat er vanaf 2016 geen rechtstreekse decretale subsidiestroom meer
is inzake algemeen lokaal sportbeleid van de Vlaamse overheid naar de lokale
besturen (gemeenten en provincies).
Een ‘commissie decentralisatie’ heeft het voorbije jaar onderzocht op welke terreinen
de autonomie van de lokale besturen nog kan verhoogd worden. De subwerkgroep
Vrije Tijd richtte zich, gezien de reeds grote autonomie op dat vlak, meer concreet op
monitoring. In haar conclusies, die op 13 mei bevestigd werden door de centrale
stuurgroep van de commissie Decentralisatie, stelde de werkgroep dat zowel de lokale
besturen als de Vlaamse overheid willen weten wat er leeft en speelt in de
beleidsvelden cultuur, jeugd en sport.
De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) wordt in 2015 verder gesubsidieerd op
basis van het decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en
provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een
Sport voor Allen-beleid.
Op 17 juli 2015 hechtte de Vlaamse Regering haar eerste principiële goedkeuring aan
het voorontwerp van decreet houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde
financiering van de provincies.
Dat voorontwerp regelt o.a. de aanpassing van de omschrijving van de provinciale
taakstelling naast de daaraan verbonden herfinanciering en de overdracht van
personeel. In de toekomst kunnen de provincies niet langer taken of dienstverlening
ontplooien op het vlak van de zogenaamde culturele en persoonsgebonden
aangelegenheden. Van december 2014 tot en met mei 2015 werden de
persoonsgebonden
taken
die
de
provincies
momenteel
nog
uitvoeren,
geïnventariseerd. Op basis van deze eerste inventaris werd door de Vlaamse Regering
een voorstel opgemaakt van welke overheid (Vlaamse of lokale overheid) deze taken
zou kunnen overnemen. Dat voorstel houdt rekening met vier criteria/principes:
subsidiariteitsprincipe, financiële en bestuurlijke slagkracht, doorslaggevende band
met het ontvangende bestuur, uitstraling en reikwijdte van de werking. Dat voorstel
vormt de leidraad voor de gesprekken met de provincies en de betrokken lokale
besturen om tot een definitief voorstel te komen.
Het Instituut voor Sportbeheer en recreatiebeleid (ISB) staat in voor de begeleiding
van de gemeenten, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de provincies in het
kader van de Vlaamse beleidsprioriteiten Sport voor Allen en wordt daarvoor door de
Vlaamse overheid ondersteund zoals bepaald in het decreet lokaal sportbeleid. Naar
13
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aanleiding van de bestuurlijke ontwikkeling van de integratie van sectorale middelen
in een totaal lokaal beleid zal de opdracht van ISB geactualiseerd worden. Verder
staat ISB ook in voor de uitvoering van de bijkomende opdracht “expertisecentrum
Buurtsport”. ISB richtte traditiegetrouw het ISB-congres in waarbij tal van
vormingssessies in verband met het lokale sportbeleid en Buurtsport werden
aangeboden. Er werd een eerste platform Buurtsport georganiseerd en er werd een
nulmeting naar Buurtsport gedaan. Er werden meerdere intervisies gehouden voor de
leden voor het uitwisselen van goede praktijken en rond het indienen van de
jaarrekening 2014. ISB promootte de nieuwe tool “MijnSportindicatoren” en startte
met het begeleidingstraject “Ouderen in Actie”.
Vanuit het sportbeleid nam ISB de voortrekkersrol om samen met diverse andere
partners, waaronder de minister van onderwijs, de nieuwe leerlijn voor zwemmen te
coördineren. Het perspectief van de leerlijn werd sterk verruimd. Zo komt het
‘overleven’ en het aanleren van de fundamenten van doelmatig voortbewegen in het
water nadrukkelijk aan bod, maar gaat tevens ook de nodige aandacht naar de basis
van het technisch correct zwemmen.
Vanaf dit schooljaar en zwemseizoen kunnen alle zwemlesgevers en leerkrachten aan
de slag met één zwembrevettenlijn voor Vlaanderen. De ISB-zwembrevetten zijn
checkpoint voor kwaliteitsvol zwemonderricht gericht op meer veiligheid.
Prognoses 2016
Als gevolg van de heroriëntatie inzake de subsidiëring van gemeenten door de
Vlaamse overheid wordt de ondersteunende rol van Sport Vlaanderen ten aanzien van
de lokale sportdiensten vanaf 2016 aangepast in afstemming met de betrokken
actoren zoals ISB en VVSG. Hierbij komt een sterke focus te liggen op de
ondersteuning via regiowerking.
Daarnaast wordt er ook in opvolging van de werkzaamheden van de commissie
decentralisatie verder werk gemaakt van monitoring van het vrije tijdsbeleid,
waaronder ook sport.
Vanaf 2016 wordt de VGC voor de eerste maal gesubsidieerd op basis van het decreet
van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid.
Naast de ondersteuning van de Brusselse sportclubs en de activering van een
levenslange sportparticipatie, onder andere via transversale samenwerking, is er ook
aandacht voor de G-sporters.
Het proces m.b.t. de overheveling van de provinciale culturele en persoonsgebonden
taken naar het lokale of het Vlaamse niveau wordt verder gezet met het oog op een
definitieve implementatie vanaf 2017. Bijgevolg zal het agentschap Sport Vlaanderen
in afstemming met de betrokken actoren zich voorbereiden op de stroomlijning van
deze taken over Vlaanderen zodat de kennis en expertise opgebouwd binnen de
provincies niet verloren gaat.
De ondersteuning en subsidiëring van ISB voor de begeleiding van de gemeenten en
de Vlaamse Gemeenschapscommissie en voor de uitvoering van de opdracht
“expertisecentrum Buurtsport” wordt verder gezet. Er zal een instrumentarium
ontwikkeld worden omtrent buurtsport. Op basis van eerder ontwikkelde tools wordt
ingezet op terreinondersteuning, begeleidingstrajecten en zichtbaarheid. Het delen
van kennis en het ontwikkelen van ondersteuningsmodellen voor Buurtsport is een
belangrijk onderdeel van de werking van het ISB. Het belang van buurtgerichte
initiatieven neemt steeds toe als antwoord op specifieke maatschappelijke vragen.
Inspelen op de lokale noden en vragen vergt maatwerk en resultaatgerichte
transversale samenwerkingsverbanden.
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1.1.3. Een kwaliteitsvol naschools sportaanbod op maat van kinderen en
jongeren
Realisaties 2015
De inspanningen om 3- tot 18-jarigen aan te zetten en te stimuleren tot een
levenslange gezonde sportbeoefening werden onverminderd voortgezet.
Bestaande succesformules zoals Multimove, Sportsnack, Sport na School (SNS) en
Sport Beweegt je School werden in overleg en in samenwerking met diverse partners
uitgebouwd. In overleg met G-sport Vlaanderen werd een aanzet gegeven om
Multimove ook toegankelijk te maken voor kinderen met een beperking. Er werd een
brochure verspreid met tips en tricks voor lesgevers die met deze doelgroep werken.
Na een proefperiode waarin 67 erkende Multimove-organisaties werden opgestart, zijn
er nu al in totaal 207 initiatieven genomen door 144 sportclubs, 55 gemeenten, 1
opvang-initiatief en 7 andere organisaties.
Samen met de Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS) werden acties en evenementen
voor de schoolgaande jeugd ontwikkeld en uitgevoerd. Sportsnack (lager onderwijs)
en SNS (secundair onderwijs) werden via de inzet van 31 Follo’s (gedetacheerde
leerkrachten LO) uitgerold over Vlaanderen. Er werd een verdere harmonisering
doorgevoerd van de werkwijze, de communicatie en de monitoring van beide
producten. Via een specifieke brochure werd een link gelegd tussen Multimove
(kleuters) en Sportsnack (leerlingen). De brochure wordt gebruikt als werkinstrument
(sport) binnen de basisscholen. Een nieuwe databank werd ontwikkeld om de
efficiëntie van inschrijvingen van SNS en Sportsnack te optimaliseren en een juistere
dataverwerking te kunnen doen.
Prognoses 2016
Na de jarenlange succesvolle organisatie van de schoolsportevenementen ‘Gordel voor
Scholen’ en de provinciale Doe-aan-sportbeurzen zijn deze acties aan vernieuwing toe.
Daarom werd besloten om beide initiatieven vanaf 2016 te vervangen door een
nieuwe schoolsportactie waarbij aan zowel kinderen uit het basisonderwijs (kleuters en
leerlingen) als uit het secundair onderwijs de mogelijkheid wordt geboden om op een
uitnodigende en uitdagende manier kennis te maken met bestaande en nieuwe
sporten en sportvormen. Die actie wordt opgezet in samenwerking met de
sportfederaties en SVS. Scholen zullen bovendien tools aangereikt krijgen om zich op
die schoolsportdagen voor te bereiden.
In 2016 wordt op dezelfde basis rond de omkadering van de naschoolse sport
samengewerkt met SVS. Er worden tools ontwikkeld om de scholen te begeleiden met
het uitwerken van een actieplan voor meer en betere beweeg- en sportkansen op
school via de actie ‘Sport beweegt je school’.
Naast het verder uitbouwen van Multimove op Vlaams niveau wordt een bijzondere
inspanning gedaan om de toegankelijkheid voor kansarme kinderen te verhogen. Voor
kinderen met een beperking wordt een proefproject Multimove opgestart en voor de
organisaties binnen schoolverband wordt verder afgestemd met Sportsnack. Voor
Sportsnack en SNS worden specifieke promotiemiddelen ontwikkeld en ingezet. De
verdere uitrol van beide producten over Vlaanderen wordt ondersteund door een
gerichte Vlaamse promotiecampagne.
In samenwerking met de gemeentelijke sportdiensten wordt verder gezocht om
Multimove en Sportsnack binnen de naschoolse en buitenschoolse kinderopvang te
promoten en uit te bouwen.
1.1.4. Een sportaanbod voor studenten
Realisaties 2015
De vijf Vlaamse associaties en Vlaamse Studentensportfederatie (VSSF) werden
ondersteund in het kader van het decreet Sport in het Hoger onderwijs van 3 april
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2009. Via hun werking streven ze naar een kwaliteitsvol sportaanbod voor de
studenten.
In 2015 werd intern een eerste aanzet gegeven voor de evaluatie van dit decreet,
zoals vooropgesteld in de Beleidsnota Sport.
Prognoses 2016
De ondersteuning van de vijf Vlaamse associaties en de erkende overkoepelende
studentensport-vereniging zal voor hun specifieke taken verder gezet worden op basis
van het decreet Sport in het Hoger Onderwijs van 3 april 2009.
De evaluatie van dit decreet wordt verder gezet en afgerond. Tijdens deze
evaluatietoets wordt afgestemd met het betrokken werkveld, met name de vijf
Vlaamse associaties en de erkende overkoepelende studentensportvereniging.
1.1.5. Een sportaanbod op maat van de beroepsactieve bevolking
Realisaties 2015
De vrije tijd van mensen die studies, werk en gezin moeten combineren, komt steeds
meer onder druk te staan. Daarom willen we tijdens deze beleidsperiode extra
aandacht besteden aan de beroepsactieve bevolking. In navolging van de plannen uit
de beleidsnota werden er met diverse organisaties die reeds actief zijn rond
bedrijfssport, verkennende gesprekken gevoerd. Naast een inventaris om de huidige
toestand in kaart te brengen werd ook gekeken naar de mogelijkheid en wenselijkheid
van samenwerking tussen bijvoorbeeld de bedrijfs- en de sportsector. In het najaar
werd als voorbereiding op de realisatie van een actieplan bedrijfssport in 2016, een
klankbordsessie georganiseerd waar vertegenwoordigers van o.a. grote bedrijven,
KMO’s, steden en gemeenten,… aanwezig waren. In functie van de resultaten van
deze klankbordgroep en in samenwerking met verschillende partners, worden in
Vlaanderen specifieke acties uitgewerkt en uitgerold. Er wordt o.a. gedacht aan het
aanbieden van sportpakketten, ondersteuning inzake communicatie en informatie voor
de werkgevers en werknemers in het kader van bedrijfsport, fitheidsfiches, enz.
Tevens wordt bekeken of een centraal informatieloket bedrijfssport kan worden
opgericht. Kortom, we creëren de mogelijkheid om vraaggestuurd en in partnership
flexibele oplossingen te bieden op maat van de beroepsactieve bevolking.
Prognoses 2016
In het voorjaar van 2016 wordt op basis van alle gebundelde informatie en de reeds
uitgewerkte acties een sectorbevraging georganiseerd, die onder meer peilt naar de
interesse, noden en behoeften in functie van betere beweeg- en sportkansen voor de
beroepsactieve bevolking. In functie van de analyse van deze bevraging kunnen
bijkomende initiatieven worden ontwikkeld.
1.1.6. Een gedifferentieerd sportaanbod voor senioren
Realisaties 2015
Samen met de partners binnen de ‘strategische structuur seniorensport’ werd gewerkt
aan het verhogen van de kwaliteit van de omkadering en aan de realisatie van een
gedifferentieerd aanbod in functie van levenslang sporten en bewegen. Dit resulteerde
concreet in een herwerking van de VTS-opleidingen Initiator Dans voor senioren en
Initiator Gym voor senioren (zie ook 5.1.). Er werd tevens onderzocht hoe goede
praktijken kunnen ingezet worden om het beleid en het werkveld te inspireren in het
ontwikkelen van een gedifferentieerd aanbod. Daartoe werden de kadermethodieken
(of operationele modellen) van Vigez herwerkt tot een bruikbare kapstok voor de
sportsector.
Diverse partners (OKRA-sport, S-Sport, Vlaamse Atletiekliga, Vlaamse Judofederatie,
departement Cultuur, Jeugd Sport en Media en het Bloso) stonden samen in voor de
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organisatie van de eerste conferentie van het nieuwe Europese Netwerk Moving Age.
Dit Europese netwerk heeft als belangrijkste doel om de uitwisseling van kennis over
en goede praktijken van sport en bewegen bij senioren te stimuleren en faciliteren.
Prognoses 2016
In 2016 focust de ‘strategische structuur seniorensport’ hoofdzakelijk op het zoeken,
verzamelen en analyseren van goede praktijkvoorbeelden om zo een frame te creëren
dat het werkveld kan inspireren bij het aanbieden van een gedifferentieerd aanbod in
functie van levenslang sporten en bewegen.
Tevens verlenen we
Ouderenbeleidsplan.
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1.1.7. Afstemmen van het sportaanbod op de noden van alle leeftijds- en
kansengroepen
Realisaties 2015
Binnen het Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek Sport loopt momenteel een
onderzoek naar de kritische factoren om drop-out te voorkomen in sport en fysieke
activiteit van kinderen en jongeren in Vlaanderen. Dit onderzoeksproject wordt in
2015 afgerond, waarna de beleidsaanbevelingen hopelijk tot concrete opvolgacties
kunnen leiden.
In december 2013 hebben we het project ‘motiverend coachen’ opgestart. Bedoeling
van het project is coaches extra opleidingskansen te bieden en hen een motiverende
coachingsstijl aan te leren. Op die manier hopen we de sportparticipatie bij jongeren
te stimuleren, drop-out te voorkomen en een mentaliteit van levenslang sporten te
stimuleren. In het project zijn drie partners betrokken: de UGent, de KU Leuven en
het Bloso Expertenplatform Sportpsychologie (BES). In overleg hebben de
universiteiten en BES en een inhoudelijk opleidingstraject met één initiatiesessie en
drie workshops uitgewerkt. De inhoud (specifieke kennis, vaardigheden en attitudes)
werd vastgelegd op basis van een literatuuroverzicht en nieuw onderzoek van de
universiteiten. In juni en augustus 2015 werden verschillende try-outs georganiseerd
en werd het opleidingstraject gefinaliseerd. Daarnaast werd ook de website
www.mfactor.be opgestart die alle informatie rond dit project bundelt.
In het kader van het project ‘Motiverend Coachen’ worden vanaf het najaar 2015 in
Vlaanderen op 20 verschillende locaties opleidingen georganiseerd. In de
initiatiesessie maken de coaches kennis met de basisconcepten van een motiverende
stijl van coaching. Tijdens de drie workshops ligt de nadruk niet enkel op
kennisoverdracht maar ook en vooral op het aanbrengen van de nodige vaardigheden
en attitudes en hoe die toe te passen zijn op het werkveld. Op deze manier willen we
de Vlaamse jeugdcoaches ondersteunen en de kwaliteit van de jeugdsportparticipatie
verhogen.
Prognoses 2016
Het nieuwe decreet voor de georganiseerde sportsector (zie 1.1.1) dat vanaf 2017 in
voege treedt, voorziet dat alle unisportfederaties, zowel de huidige als de in de
toekomst gefuseerde federaties, over een sportaanbod van a tot z dienen te
beschikken. Dat betekent dat de werking, het aanbod en de strategie van de
sportfederaties zich zal richten op alle leeftijdsgroepen, doelgroepen en alle sportieve
niveaus. Het organiseren van activiteiten en evenementen voor de recreatieve
sporters dient in het aanbod van de sportfederaties voorzien te worden. Iedere sporter
moet volgens eigen kunnen en eigen keuze een sport op passende wijze kunnen
beoefenen.
Op basis van de resultaten van de studie naar de drop-out van kinderen en jongeren
in Vlaanderen wordt nagegaan welke beleidsmaatregelen genomen zouden kunnen
worden om het sportaanbod voor deze leeftijdscategorie te optimaliseren.
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Binnen de bestaande producten en strategische structuren armoede en senioren wordt
de nodige aandacht besteed aan het afstemmen van het aanbod op de noden van
kansengroepen. Zo worden onder andere de reeds opgestarte inspanningen binnen
het bestaande product Multimove om de toegankelijkheid voor kinderen uit
kansengroepen te verhogen, verder uitgebouwd (zie 1.1.3) en wordt vanuit de
strategische structuren seniorensport (zie 1.1.6) en armoede (zie 1.3) gezocht naar
goede praktijkvoorbeelden en manieren om de sportparticipatie van deze doelgroepen
te verhogen.
Het aanbod aan workshops in het kader van het experimentele project ‘Motiverend
Coachen’ (M-factor) wordt verder uitgebreid en het programma wordt gepromoot naar
het brede publiek zodat de M-factor filosofie echt ingeburgerd geraakt in de werkwijze
van onze trainers in de sportclubs.
1.2.

Inspelen op nieuwe trends en faciliteren van nieuwe sportvormen

Realisaties 2015
Via het subsidiekanaal ‘breed sportaanbod’ werden opnieuw verschillende unieke
promotionele sportevenementen van sporten met een beperkte media-aandacht
ondersteund. In 2015 werden zo 60 evenementen ondersteund waarvan 32 met een
recreatieve, participatieve focus en 28 met een competitieve, bovenlokale focus.
In het kader van de oproep naar de federaties rond innovatieve projecten voor
laagdrempelig sporten, werden vijftien innovatieve projecten opgestart en tussentijds
geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. Tijdens een informele bijeenkomst met de
deelnemende federaties werden de beste praktijkvoorbeelden rond thema’s als
promotie, bereiken van doelgroepen, communicatie en andere besproken, zodat de
andere federaties hierdoor de nodige inspiratie kregen om het werkjaar 2015
succesvol in te zetten.
Prognoses 2016
Ook in 2016 worden diverse evenementen ondersteund via het subsidiekanaal ‘breed
sportaanbod’. Zo kunnen ook sporten met een beperkte media-aandacht gepromoot
worden bij een groter publiek. We willen hierbij via een breed sportaanbod de
sportparticipatie van de Vlaming verhogen of de mensen minstens de kans geven om
er kennis mee te maken.
Begin 2016 worden de 15 innovatieve sportprojecten van de geselecteerde federaties
uit de oproep van 2013 finaal geëvalueerd. De beste praktijkvoorbeelden worden
verder gepromoot in Vlaanderen.
In het nieuwe decreet op de georganiseerde sportsector wordt ook extra aandacht
besteed aan innovatie en een laagdrempelig sportaanbod.
1.3.

Vergroten van de sociale inclusie in de sport

Realisaties 2015
Een breedtesportbeleid streeft naar een kwaliteitsvol aanbod dat voor iedereen
toegankelijk is. In 2015 dienden in het kader van de facultatieve opdracht jeugdsport
en/of de facultatieve opdracht sportkampen 37 sportfederaties projecten in met
aandacht voor kansengroepen. 35 Vlaamse sportfederaties dienden een
jeugdsportproject in met aandacht voor kansengroepen en 8 Vlaamse sportfederaties
dienden een dossier sportkampen in met bijzondere initiatieven voor de toeleiding van
kansengroepen naar sportkampen.
De ‘strategische structuur armoede’ zet in op het vergroten van de actieve
sportparticipatie van mensen in armoede vanuit de lokale context. Deze initiatieven
worden afgestemd op het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding (VAPA). Daartoe
focust de strategische structuur op een 4-tal thema’s: nl. een lokaal sociaal
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sportbeleid, de sociale of open sportclub, competentie-ontwikkeling en laagdrempelig
(school)sportaanbod. Dit resulteerde onder andere in de ontwikkeling van de Dynamobrochure ‘De open sportclub’, het ontwikkelen en aanbieden van de vorming sport en
armoede en een samenwerking tussen de SNS-pas en de UiTPAS. In
overeenstemming met het VAPA is er bij de uitwerking van de thema’s bijzondere
aandacht voor de participatie van gezinnen met (jonge) kinderen in armoede.
Naar analogie met de strategische structuren seniorensport en armoede is er tevens
de ‘strategische structuur interculturaliteit’. Ook hier is er maximale aansluiting
gezocht met de doelstellingen van het inburgerings- en integratiebeleid.
G-sport Vlaanderen en al haar actoren werkten verder aan de uitbouw van G-sport. De
taak van informatieloket en kenniscentrum is en blijft een centraal gegeven binnen de
werking
van
G-sport
Vlaanderen
en
het
Steunpunt.
Door
gerichte
informatieverstrekking
werden
sportclubs,
sportfunctionarissen,
scholen,
revalidatiecentra en andere toeleiders vertrouwd gemaakt met de mogelijkheden die
G-sport te bieden heeft. Via een brede sensibiliseringscampagne kwam een ruim
publiek in contact met G-sport. Om mensen op weg te zetten naar een duurzame
sportbeoefening, werd samengewerkt met de Sportdatabank Vlaanderen. Een
aangepaste versie van de sportdatabank met duidelijke aanduiding van G-sportclubs
werd gelanceerd.
De opmaak van de Dynamo-brochure, met het oog op de opstart van nieuwe Gwerkingen (G-sport in je club) en de ontwikkeling van een tips en tricks-brochure over
de begeleiding van sporters met een handicap (100% klaar voor de start), moeten
clubs, trainers, begeleiders, etc. ondersteunen bij hun initiatief om mensen met een
beperking te laten sporten.
In 2015 werd bovendien de opdracht van het Steunpunt G-sport Vlaanderen verlengd
tot eind 2016. De periode tot eind 2016 is nodig om de ontwikkelde expertise verder
te kunnen benutten, voldoende draagkracht te creëren en organisaties verder op
elkaar af te stemmen.
Transgenders, bij wie de genderidentiteit of genderexpressie afwijkt van de
verwachtingen die aan iemands sekse worden verbonden, durven gelukkig meer en
meer op de voorgrond treden. Maar het taboe en de onwetendheid errond blijft groot.
De sportsector, waar in vele sporten en competities nog een strikte scheiding tussen
man en vrouw gehanteerd wordt, staat hierbij voor uitdagingen. Daarom startte dit
najaar een werkgroep binnen de sportsector, met medewerking van het Transgender
Infopunt en Çavaria, om rond dat thema te werken aan een kader, richtlijnen en
sensibilisering voor de sportsector en transgenders.
Het voorbije jaar raakte ook het project sociale clubondersteuning binnen de Football+
Foundation op kruissnelheid. De voornaamste doelstelling van dit project is om de
maatschappelijke meerwaarde voor voetbalclubs uit lagere reeksen (vanaf 3de klasse)
te vergroten. Via een ruime bevraging kwamen de belangrijkste knelpunten van het
amateurvoetbal naar voren: een beperkte ouderbetrokkenheid, een gebrek aan
vrijwilligers en te weinig respect in uiteenlopende vormen en op verschillende
domeinen. Via het project van sociale clubondersteuning tracht de Football+
Foundation hierop een antwoord te bieden en clubs hierbij te ondersteunen. De
Football+ Foundation reikte ook voor het eerst de +award uit voor het beste +project
van een amateurclub. Hierdoor krijgen clubs die zich inzetten op maatschappelijk vlak
de nodige erkenning.
Door de ondersteuning van de Belgian Homeless Cup hebben we mee geïnvesteerd in
de verdere uitbreiding van het initiatief om dak- en thuislozen door middel van
sportbeoefening (voetbal) te integreren in de maatschappij. In 2015 werd verder
ingezet op kwantitatieve uitbreiding door onder meer het bereiken van vrouwen en het
aanbieden van meerdere sporten. Er was ook een kwalitatieve uitbreiding van de
Belgian Homeless Cup door het uitwerken van een kwaliteitsinstrument waarin alle
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teams ingeschaald kunnen worden zodat gericht ingespeeld kan worden op de noden
en mogelijkheden van de diverse homeless teams.
Prognoses 2016
In 2016 werkt de ‘strategische structuur armoede’ de gekozen thema’s verder uit en
informeert/ondersteunt de buitenwereld via informatie en tools. De specifieke
opleiding sport en armoede wordt opnieuw georganiseerd. Daarnaast wordt er
concreet ingezet op een laagdrempelig (school)sportaanbod door onder andere een
verdere operationalisering van de samenwerking tussen de SNS-pas en de UiTPAS en
het actualiseren van de online tooltkit www.krapopsportkamp.be. Maar eveneens
worden Multimove-organisaties gestimuleerd en ondersteund om meer gezinnen in
armoede te bereiken (zie 1.1.3.).
Voor die dossiers die een (mogelijke) impact hebben op mensen in armoede, treden
we in overleg met armoedeorganisaties en organisaties uit de sector via de
strategische structuur armoede en via het VPAO.
Ook het ISB expertisecentrum Buurtsport zal op maat van de gemeenten aandacht
hebben voor de sportbeoefening van kansengroepen (zie 1.1.2.).
Mede in functie van de doelstellingen van het inburgerings- en integratiebeleid focust
de ‘strategische structuur sport en interculturaliteit’ in 2016 op oefenkansen
Nederlands
in
het
sportwerkveld.
VGC-sport
in
Brussel
zette
een
samenwerkingsverband op met het Brusselse Huis van het Nederlands om cursisten
NT2 (Nederlands Tweede Taal) in te zetten als vrijwilliger. Het Huis van het
Nederlands zorgde voor de begeleiding van de cursisten in de sportsettings waar ze
werden ingeschakeld. Op die manier werd de vrijwilligerspool van VGC meer divers en
kregen de cursisten de mogelijkheid om het Nederlands te oefenen. Die werkwijze
willen we in 2016 uitrollen naar andere steden in Vlaanderen.
Daarnaast worden Multimove-organisaties gestimuleerd en ondersteund om meer
gezinnen van buitenlandse herkomst te bereiken (zie 1.1.3.) en is er permanente
aandacht voor diversiteit in de beeldvorming van de diverse sportactoren.
In 2016 staat G-sport aan de vooravond van enkele heel belangrijke wijzigingen. Met
de overdracht van de persoonsgebonden taken van de provincies en de opmaak van
een nieuw decreet op de sportfederaties, verandert er ook voor G-sport heel wat. Gsport wordt opgenomen binnen het nieuwe decreet op de georganiseerde sport,
waarbij 2 organisaties worden erkend voor G-sport. Enerzijds een erkende Gsportfederatie, anderzijds een erkend G-sport service center. Naast de aandacht die
zal uitgaan naar het transitieproces tegen 2017, blijft G-sport Vlaanderen verder
werken ten dienste van de G-sport in Vlaanderen. Niet alleen voor personen met een
beperking maar voor alle relevante (transversale) partners en de Vlaamse bevolking.
We ondersteunen ook het communicatiebeleid van Parantee vzw richting
Paralympische Spelen 2016. Parantee zal diverse communicatietools ontwikkelen om
G-sporten en de atleten die deelnemen aan de Paralympische Spelen voorafgaand en
tijdens de Spelen beter kenbaar te maken aan het brede publiek.
De werkgroep rond het thema Transgenders werkt verder aan het stroomlijnen van de
informatie, de visie en adviesverlening rond transgenders. Zo kunnen de
sportfederaties beschikken over geactualiseerde informatie en richtlijnen om het
bewustzijn rond dat thema te laten groeien en een gepast beleid te voeren.
Ook in 2016 werkt de Football+ Foundation verder aan de vooropgestelde
doelstellingen. Uiteindelijke doelstelling is om van 100 voetbalclubs aangesloten bij
Voetbalfederatie Vlaanderen een +club te maken. Hiervoor biedt de Football+
Foundation de nodige dienstverlening aan clubs en andere betrokkenen.
Het nieuwe decreet op de georganiseerde sportsector, dat in 2016 wordt gefinaliseerd,
vraagt van de sportfederaties om een integraal, kwaliteitsvol en maatschappelijk
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toegankelijk sportbeleid te voeren. Dat moet de sociale inclusie in de sector zeker ten
goede komen.

1.4.

Empoweren van kwetsbare jongeren via sport

Realisaties 2015
Via een projectoproep naar CANO-organisaties (Centrum voor Actieve Netwerk - en
Omgevingsondersteuning) in Vlaanderen werd aan 10 CANO-organisaties een subsidie
toegekend voor het project sport en jeugdzorg. Dat project loopt over twee jaar. De
doelstellingen zijn: jongeren vertrouwd maken met sporten, de intrinsieke motivatie
om duurzaam sporten te stimuleren, competenties en attitudes via sporten te
versterken, de vermaatschappelijking van de zorg en het realiseren van een duurzaam
netwerk tussen welzijn, sport en vrije tijd. De projectcoördinatie werd toevertrouwd
aan het ISB. Via intervisies die op regelmatige basis plaatsvinden, worden de
deelnemende CANO-organisaties samengebracht om ervaringen uit te wisselen en zo
van elkaar te leren.
Het proefproject van de Sleutel, dat in 2013 werd opgestart om mensen die een
verslaving hebben overwonnen terug aan het sporten te krijgen, toonde alvast aan dat
sport een belangrijk hulpmiddel kan zijn ter stimulering van een re-integratie in de
samenleving en een hefboom voor een duurzame, gezonde levensstijl. De Sleutel
ontsloot de ervaringen en informatie naar andere partners binnen de sport- en
welzijnssector. Op 20 september 2015 vond als apotheose een familiaal
sportevenement in Mechelen plaats.
Vanaf september 2015 wordt het project ‘The Vertical Club’ ondersteund, waarbij in
eerste instantie jonge vluchtelingen de kans krijgen om klimsporten te beoefenen als
hefboom naar integratie, opleiding en tewerkstelling. De sportclub ‘The Vertical Club’
is een onderdeel van Rising Youth, een sociale onderneming in de schoot van MinorNdako vzw (actief in de opvang van jonge vluchtelingen en in het welzijnswerk) en
NATURE vzw (erkend landelijk jeugdwerk voor kwetsbare jongeren). Dankzij dat
project zal een twintigtal jongeren de technieken van touwklimmen in diverse
contexten leren en wordt er sterk gewerkt op de ontwikkeling van hun talenten en
veerkracht. Dit moet de stap naar opleiding en tewerkstelling in de sector van
industriële hoogtewerken verkleinen. Zo wordt sport gebruikt als hefboom voor
persoonlijke en sociale ontwikkeling, maar ook voor maatschappelijke integratie. We
ondersteunen de opstartfase van ‘The Vertical Club’ tot eind 2017, om een
professionele, kwaliteitsvolle, sporttechnische en pedagogische omkadering van de
werking te garanderen.
Prognoses 2016
Op basis van de resultaten uit de observatie- en testfase werken de CANOorganisaties initiatieven uit die tijdens het sportjaar 2016 zullen plaatsvinden.
Projecten die blijken aan te slaan zullen ook uitgerold worden bij andere CANOorganisaties met een gelijkaardig doelpubliek. De intervisies worden op regelmatige
basis gecontinueerd om zo verder goede praktijken uit te wisselen en elkaar te
versterken. Naast de projectcoördinatie door ISB wordt er ook een wetenschappelijk
onderzoek opgestart om vooral de impact van het project vanuit het perspectief van
de jongere te evalueren.
Na de opstartfase met een selecte groep van jongeren wil ‘The Vertical Club’ stap voor
stap een grotere groep jongeren bereiken. Ze willen wekelijks een laagdrempelig
aanbod creëren voor een vijftigtal jongeren. Het aanbod moet bereikbaar zijn en op
maat van de jongeren. Die jongeren kunnen vervolgens als ‘ambassadeur’ en rolmodel
fungeren, en andere jongeren uit hun netwerk aantrekken voor het traject. Van zodra
jongeren de technieken onder de knie hebben, kunnen ze de overstap maken van de
sportclub naar het opleidings- en tewerkstellingsluik binnen ‘Rising Youth’, maar dat is
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geen verplichting. Voor jongeren die de sport verder willen beoefenen zal de toeleiding
naar bestaande ‘reguliere’ klim-, speleo- of canyoningclubs, in samenwerking met de
Klim- en Bergsportfederatie (KBF), worden gefaciliteerd.
1.5.

Faciliteren van niet- of licht georganiseerde sportbeoefening

Realisaties 2015
In 2015 werd er verder ingezet op de aanleg en ontwikkeling van kwaliteitsvolle en/of
uniform bewegwijzerde laagdrempelige sportinfrastructuur zoals de mountainbikeparcours, Finse pistes, loopomlopen, fit-o-meters en kano-, kajak- of peddelroutes en
dit in samenwerking met de lokale overheden, het agentschap Natuur en Bos en/of
het agentschap Toerisme Vlaanderen.
Momenteel zijn er in Vlaanderen 49 loopomlopen, 91 fit-o-meterparcours en 150
permanente mountainbikeroutes, 95 van deze mountainbikeroutes zijn met elkaar
verbonden in netwerken. In totaal werden zo tot op heden 15 netwerken gevormd. In
het najaar werden twee proefprojecten kano-, kajak- en peddelroutes (Dijle en
Demer) opgestart. Bij die twee projecten wordt gezocht naar een uniform kader
(infopanelen, bewegwijzering, convenant) teneinde de bevaarbare en onbevaarbare
waterlopen toegankelijker te maken. Daarnaast werd/wordt de bestaande
infrastructuur (steigers, trappen, ladders, …) in nauwe samenwerking met de Vlaamse
Milieumaatschappij heraangelegd of vernieuwd. Net als Finse pistes nodigen deze
vormen van vrij toegankelijke parcours uit tot vrijblijvend, niet-georganiseerde
sportbeoefening.
Met de organisatie van sportkampen en sportklassen in zijn centra, heeft het Bloso,
aanvullend op het bestaande aanbod van de sportfederaties, een kwalitatief aanbod
binnen het segment van de anders georganiseerde sportbeoefening. Gezond bewegen,
het aanleren van sportieve en sociale vaardigheden en voldoende aandacht voor
diversiteit staan hierbij centraal. Wij blijven aandachtig voor nieuwe trends binnen de
sportwereld en integreren deze in het bestaande aanbod. Om en bij de 9.500 jongeren
nemen hieraan jaarlijks deel.
Tijdens de zomermaanden 2015 werden er over 8 volwaardige weken sportkampen
georganiseerd. Tijdens de eerste halve week van juli (1 tot 3 juli) werden er in een
beperkt aantal Bloso-centra mini-sportkampen georganiseerd. Deze kampen werden
gepromoot als ‘opfrisser’ of eerste gewenning voor de allerjongsten.
Er werd een samenwerking opgezet tussen het Bloso-centrum Genk en de Diabetes
Liga voor het aanbieden van sportkampen. Bloso stond in voor de sporttechnische
omkadering en de Diabetes Liga voor de medische begeleiding. Deze samenwerking
verliep tot grote tevredenheid van beide partijen bijzonder goed en zal zeker herhaald
en uitgebreid worden.
De tot nu toe gevolgde prijzenpolitiek naar jongeren met een handicap of kansarmen
blijft behouden onder de vorm van een substantiële korting.
Door het wegvallen van de Bloso-sportkaart en de bijhorende 10% korting (op 1
september 2014), werd met de onderwijskoepels overeengekomen om de tarieven
voor het schooljaar 2014-2015 en 2015-2016 niet te verhogen. De korting van 50%
voor leerlingen die een studietoelage genieten blijft behouden. Streefdoel blijft een
deelname van minimum 17.000 leerlingen.
In 2015 nam ik opnieuw het peterschap op van, en nam ik opnieuw deel aan, de ‘Mijn
Ventouxcampagne‘, die steeds een divers publiek aanspreekt. De ondersteuning van
deze campagne past binnen de visie om voldoende aandacht te schenken aan de
promotie van licht- en anders georganiseerde sport.
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Prognoses 2016
In 2016 wordt verder ingezet op enerzijds vernieuwing/uitbreiding van de bestaande
bewegwijzerde laagdrempelige sportinfrastructuur en anderzijds op ondersteuning van
de gemeenten in het promoten van mountainbikeroutes, loopomlopen, ruiterpaden en
fit-o-meter parcours. Hiervoor zal o.a. worden gewerkt via ‘start-to’ projecten en
specifieke communicatie naar de Vlaamse bevolking. In het voorjaar wordt een derde
proefproject kano-, kajak- en peddelroutes (Nete) opgezet. In het najaar wordt de
uitrol van deze kano-, kajak- en peddelroutes over Vlaanderen opgestart. De diverse
stuurgroepen rond natuursporten waar ook de provinciale sportdiensten in
vertegenwoordigd zijn, zullen, rekening houdend met het wegvallen van de provinciale
bevoegdheid inzake sport, worden aangepast.
Omnisportkampen spelen een belangrijke rol om kinderen te laten kennismaken met
een breed pallet aan sporten. Naast het bestaande brede sportaanbod wil Sport
Vlaanderen voor deelnemers ouder dan 12 jaar meer inzetten op uni- of
duosportkampen met een duidelijk opleidingstraject (vervolgkampen). Door meer
diepgang en evolutie in de sportkampen te brengen, willen we kinderen in de
leeftijdsgroep 12-17 jaar blijven aanspreken. De keuze en inhoud van deze
sportkampen gebeurt in overleg met de betrokken sportfederaties en aanvullend op
het reeds bestaande aanbod van deze sportfederaties. Een Sport Vlaanderensportkamp streeft er steeds naar om over de beste lesgevers te kunnen beschikken in
verhouding tot het aangeboden niveau.
De inclusie van sociale groepen in de sportkampen wordt ondertussen verder
uitgewerkt. Niet alleen met de Diabetes Liga, maar ook met de Organisatie voor
doven- en slechthorende kinderen wordt een samenwerking opgestart.
Vanaf 2016 wordt ook in de Sport Vlaanderen-centra actief meegewerkt aan de uitrol
van Multimove (zie 1.1.3).
De korting van 15% voor leden van een gezin met minstens 3 kinderen wordt
herwerkt met als uitgangspunt dat ook ouders met 1 of 2 kinderen, die aan meerdere
sportkampen deelnemen, een korting kunnen genieten.
Met betrekking tot de organisatie van sportklassen tijdens het schooljaar 2016-2017
werden er met de verschillende koepels reeds gesprekken gevoerd om - onder andere
- het commissiesysteem van 10% per leerling aan te passen.
Ook in het nieuwe decreet voor de georganiseerde sportsector dat in 2016
gefinaliseerd wordt, gaat extra aandacht naar het faciliteren van niet- of
lichtgeorganiseerde sportbeoefening via nieuwe beleidsfocussen innovatieve projecten
en laagdrempelige sporttrajecten.
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2. Optimaliseren van het aanbod aan sportinfrastructuur
2.1.

Uitwerken van een planmatig en duurzaam sportinfrastructuurbeleid

Vertrekkend van de bestaande inventaris van de aanwezige sportinfrastructuur en op
basis van een bevraging bij alle lokale besturen en sportfederaties zal een
behoefteanalyse worden uitgevoerd. Op basis hiervan wordt een Globaal
Sportinfrastructuurplan Vlaanderen opgesteld en uitgewerkt dat een langetermijnvisie
biedt voor toekomstige investeringen in sportinfrastructuur. Hierin wordt zowel met
het bovenlokale (inclusief topsport) als met het lokale niveau rekening gehouden.
Realisaties 2015
Er werd een strategische werkgroep opgestart bestaande uit vertegenwoordigers van
het Departement CJSM, het Bloso en het kabinet Sport, die instaat voor de
ontwikkeling en uitvoering van het Globale Sportinfrastructuurplan Vlaanderen. Bij de
uitwerking van dit plan wordt regelmatig overleg gepleegd met alle betrokken actoren
(VSF, ISB, Vlaamse Sportraad, provinciebesturen) in een klankbordgroep.
De strategische werkgroep bepaalde, in overleg met de klankbordgroep, reeds een
algemene definitie van ‘bovenlokale’ sportinfrastructuur.
Een behoeftebevraging die het uitgangspunt vormt bij de opmaak van het Globaal
Sportinfrastructuurplan, werd in de zomer uitgestuurd naar de lokale besturen en de
sportfederaties. De analyse van deze gegevens met bijhorende tekorten en behoeften
is
voorzien
tegen
het
voorjaar
2016.
De
actualisatie
van
de
Sportinfrastructuurdatabank Vlaanderen loopt parallel met deze behoeftestudie.
De eerste voorbereidingen voor de opmaak van een decreet ter ondersteuning van het
Globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen werden opgestart.
Prognoses 2016
In het voorjaar 2016 wordt de behoeftestudie ter ondersteuning van het Globale
Sportinfrastructuurplan Vlaanderen afgewerkt. Dat plan bestaat uit een bovenlokaal,
topsport en lokaal traject. Tegen de zomer van 2016 wordt het bovenlokale traject
afgerond en eind 2016 volgt het traject topsport. Het lokale traject volgt ten slotte
tegen het voorjaar van 2017. Bij de opmaak van het Globale Sportinfrastructuurplan
Vlaanderen wordt in overleg met de betrokken kabinetten ook de nodige aandacht
besteed aan Brussel.
Een decreet voor de ondersteuning van het Globaal Sportinfrastructuurplan
Vlaanderen
wordt voorzien tegen eind 2016. Aldus wordt een decretale basis
gecreëerd voor de subsidiëring van sportaccommodaties die in het Globaal
Sportinfrastructuurplan Vlaanderen werden opgenomen.
Het vernieuwde agentschap Sport staat, door het bundelen van de sporttechnische
expertise inzake sportinfrastructuur, in voor de uitwerking van een duurzaam en
planmatig sportinfrastructuurbeleid.
2.2.

Verdere inhaalbeweging sportinfrastructuur met focus op zwembaden

Realisaties 2015
Gezien de acute problematiek omtrent zwembadinfrastructuur werd in 2015 een
projectoproep gelanceerd ter subsidiëring van de renovatie en nieuwbouw van
bovenlokale zwembadinfrastructuur. De initiatiefnemers hadden tot midden september
2015 de tijd om een aanvraag in te dienen. In het najaar 2015 worden de
kandidatuurstellingen onderzocht en beoordeeld. Eind 2015 neemt de Vlaamse
Regering een beslissing over de selectie van de projecten.
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De laatste twee projecten die kaderen in het Vlaams Sportinfrastructuurplan, zijnde
een derde cluster kunstgrasvelden en een multifunctioneel sportcomplex te Lanaken,
werden in 2015 gegund. De aanleg en bouw hiervan zijn ofwel reeds lopende of
kunnen binnenkort starten.
Betreffende de projectoproep bovenlokale sportinfrastructuur van 2013, werden de
effectieve bouw- en renovatiewerken van een aantal geselecteerde projecten gestart
in 2015.
Inzake de subsidieoproep 2014 voor de bouw en renovatie van voetbalstadions
werden de evoluties op de voet gevolgd aan de hand van zesmaandelijkse
rapporteringen.
Prognoses 2016
Om de verdere inhaalbeweging met betrekking tot zwembadinfrastructuur te
realiseren, voorzien we in 2016 een extra projectoproep omtrent zwembaden met
focus op nieuwbouw. In samenwerking met het agentschap Toegankelijk Vlaanderen
wordt aandacht besteed aan de integrale toegankelijkheid van die nieuwe zwembaden.
Het vermelde globaal sportinfrastructuurplan zet sterk in op de realisatie van of
participatie in projecten van Vlaamse bovenlokale sportaccommodaties. De komende
jaren zijn samenwerking en cofinanciering de sleutelbegrippen bij de realisatie van
bovenlokale projecten. Met de opmaak van het Globaal Sportinfrastructuurplan
Vlaanderen worden ook andere financieringsvormen voor sportinfrastructuur
onderzocht, samen met aangepaste subsidiemechanismen.
De evoluties van de subsidieoproep 2014 inzake voetbalstadions worden verder van
nabij opgevolgd.
2.3.

Evaluatie van de Bloso-centra

Realisaties 2015
In het najaar 2015 werd het voorbereidende onderzoek met betrekking tot het
bovenlokaal gebruik en de bovenlokale functie van de 13 verschillende Bloso-centra
afgerond. Dit onderzoek is een eerste stap in de ruimere evaluatie van de Blosocentra.
In deze centra gaan sport, ontspanning, educatie en vaak ook overnachting hand in
hand. Het ‘overnachtinggegeven’, ‘opleidingsgegeven’ en/of ‘wedstrijdgegeven’ zijn
aldus zeer belangrijke elementen. Meer dan bij lokale sportinfrastructuur spelen ze
bewust in op specifieke behoeften en taken zoals topsport en G-sport.
In het totaal waren er in de 13 Bloso-centra in 2014, 1.725.962 sporters actief en
werd er in het totaal 4.884.522 uren gesport in de Bloso-centra.
Aan de hand van dat onderzoek kan vastgesteld worden dat de Bloso-centra
voornamelijk bovenlokale gebruikers aantrekken (gemiddeld 70%). Het percentage
van het bovenlokale gebruik, uitgedrukt in sporturen, ligt nog hoger. Dit toont aan dat
de bovenlokale gebruiker van de Bloso-centra uitgebreid gebruik maakt van de
(sport)faciliteiten van het centrum en er niet louter snel en kortstondig komt sporten.
Door het feit dat de Bloso-centra meer zijn dan enkel een multifunctioneel
sportcentrum (community-gegeven) hebben ze een grotere aantrekkingskracht met
dit hoge aantal sporturen als gevolg.
De combinatie van verschillende sportaccommodaties (zowel lokaal als bovenlokaal)
en het organiseren en faciliteren van Sport & Community activiteiten draagt bij tot het
bovenlokale gebruik van de Bloso-centra. Het overnachtingsgeven is een zeer
belangrijk element in het Sport & Community gegeven en levert derhalve een
belangrijke bijdrage voor het bovenlokale gebruik van de Bloso-centra. De hoge
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bezettingscoëfficiënten van de Bloso-centra tonen ten slotte de aantrekkingskracht
van de Bloso-centra aan.
Naast die algemene bevindingen worden in het najaar de individuele fiches per
centrum opgemaakt, zodat ook makkelijk een onderlinge vergelijking kan gemaakt
worden.
Prognoses 2016
Tegen medio 2016 zal als resultaat van de evaluatie een actieplan 2020 voor de
Bloso/Sport Vlaanderen-centra worden opgemaakt waarin de bevindingen uit het
voorbereidende onderzoek, de visie en de verschillende strategische en operationele
doelstellingen voor die centra vastgelegd worden. Dat wordt nauw afgestemd met het
bovenlokale traject van het Globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen, dat eveneens
tegen de zomer 2016 wordt gefinaliseerd.
Aan die doelstellingen zullen per jaar meetbare acties toegevoegd worden zodat een
objectieve en duidelijke opvolging van de uitvoering van dit actieplan mogelijk wordt.
Eén van deze meetbare acties betreft het jaarlijks monitoren van het
lokale/bovenlokale gebruik van de Bloso/Sport Vlaanderen centra.
2.4.

Stimuleren van een inventief, duurzaam en innovatief sportinfrastructuurbeleid

Realisaties 2015
De realisatie en de uitbetaling van de subsidies van de sportinfrastructuurprojecten
van de oproepen rond kleinschalige sportinfrastructuur werden in 2015 verder
opgevolgd.
In overleg met het Departement Onderwijs onderzochten we of het mogelijk is om
schoolsportinfrastructuur nog meer open te stellen en aldus optimaler te benutten. De
reeds opengestelde sportinfrastructuur van onderwijsinstellingen kon reeds worden
opgenomen in de Sportinfrastructuurdatabank Vlaanderen, voor zover dat werd
doorgegeven aan het Bloso. In de toekomst wordt dat verder opgevolgd.
Prognoses 2016
De verdere realisaties van verschillende oproepen uit de voorbije jaren volgen we
verder op.
Sport Vlaanderen blijft ook in 2016 zijn adviserende rol ten aanzien van derden
vervullen en advies verstrekken.
Bij het opstellen van nieuwe projectoproepen in het kader van het Globaal
Sportinfrastructuurplan Vlaanderen wordt bijzondere aandacht besteed aan de multiinzetbaarheid en de aanpasbaarheid van de sportinfrastructuur. We bekijken samen
met het agentschap Toegankelijk Vlaanderen hoe we kunnen werken aan de integrale
toegankelijkheid van sportinfrastructuur en hoe we het principe van ‘Universal Design’
kunnen vertalen naar sportinfrastructuur.
In april 2016 staat de opening van de sporthal van de toekomst in het Sport
Vlaanderen-centrum Brugge gepland. De focus van dit sportcentrum ligt op individuele
sportbeoefening met een bij voorkeur innovatief karakter waarbij een voorbeeldfunctie
wordt gecreëerd voor andere sportactoren.
2.5.

Aandacht voor de ruimtelijke dimensie van het sportinfrastructuurbeleid

Realisaties 2015
Er werd een transversaal overleg opgestart tussen de Vlaamse ministers van Sport,
Omgeving en Mobiliteit en Openbare Werken en hun administraties om verder te
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zoeken naar duurzame oplossingen voor geluidsproducerende of ruimtebehoevende
sporten.
Er werd ook een overleg georganiseerd tussen het kabinet sport, het Bloso en
vertegenwoordigers van de betrokken sportactoren om te zoeken naar potentiële
terreinen in havengebieden die een oplossing kunnen bieden voor deze sporten.
In het kader van het adviseren van planningsprocessen inzake ruimtelijke ordening,
milieu en natuur, in relatie met ‘sport’, vertegenwoordigde het Bloso de sportsector en
adviseerde planningsprocessen op gemeentelijk, provinciaal en Vlaams niveau.
Prognoses 2016
Het transversaal overleg dat in 2015 werd opgestart, wordt verdergezet.
Sportinfrastructuur heeft een groot maatschappelijk belang voor alle leeftijdsgroepen
en doelgroepen. Daarom zullen we in overleg met de minister van omgeving de
mogelijkheden onderzoeken in welke mate (lokale) sportinfrastructuur kan
opgenomen worden op de lijst van handelingen van algemeen belang.
In 2016 wordt binnen het agentschap Sport Vlaanderen een kennis- en informatiecel
voor sport en ruimtelijke ordening, milieu en natuur opgestart. Die cel is een resultaat
van de samensmelting van de twee sportadministraties en de reorganisatie van de
interne bestaande expertise. Het verder adviseren van planningsprocessen inzake
ruimtelijke ordening, milieu en natuur, in relatie met ‘sport’ behoort conform het
kerntakendebat tot haar taken. Er wordt ook verder gezocht naar duurzame
oplossingen voor geluidproducerende of ruimtebehoevende sporten.
Naast de inhoudelijke update van de Sportinfrastructuurdatabank Vlaanderen, wordt
ook de achterliggende structuur van die databank geactualiseerd en herwerkt: doel is
om onder meer de gebruiksvriendelijkheid te verhogen, de geografische dimensie toe
te voegen (GIS) en ervoor te zorgen dat ook nieuwe types infrastructuur en diverse
sportomlopen (fietsen, lopen,…) kunnen worden opgenomen in de databank.
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3. Het gezond en ethisch sportklimaat blijvend versterken
3.1.

Decreet gezond en ethisch sporten

Realisaties 2015
Het decreet inzake gezond en ethisch sporten en het bijhorend uitvoeringsbesluit
vormt de basis voor beleid inzake gezond en ethisch sporten. Het uitgangspunt van
het decreet is om in alle sportcontexten op een zichtbare wijze te werken aan een
kwaliteitsvolle, veilige en gezonde sportbeoefening. In functie van een dynamische
samenwerking en ter ondersteuning van de sportsector werden twee organisaties voor
beleidsondersteuning en praktijkontwikkeling erkend.
Voor de ondersteuning op het vlak van gezond sporten werd de Vlaamse Vereniging
voor Sportgeneeskunde (VVS) erkend voor een beleidscyclus van drie jaar. In dit
eerste werkingsjaar bouwt ze aan een netwerk rond gezond sporten, verzamelt ze
informatie over de preventie en prevalentie van sportletsels in Vlaanderen en stelt ze
kwaliteitscriteria op voor sportorganisaties.
Een belangrijk aspect in het GES-decreet is trouwens de rol van de artsen. Het
realiseren van de duurzame betrokkenheid van een arts in de werking van de
sportfederaties is de eerste stap die van de erkende sportfederaties verwacht wordt in
functie van het voeren van een preventief gezond sporten beleid ten behoeve van al
hun sporters.
Het protocol voor sportmedische geschiktheid en de daaraan gekoppelde databank
wordt door VVS samen met haar werkgroep van Sport- en Keuringsartsen verder
ontwikkeld en geïmplementeerd, waardoor dit protocol steeds meer ingang vindt bij
sporters, sportfederaties en sportartsen.
Voor de ondersteuning op het vlak van ethisch sporten werd het Internationaal
Centrum Ethiek in de Sport (ICES) erkend voor een beleidscyclus van drie jaar. ICES
heeft de opdracht om als kenniscentrum te functioneren en informatie, kennis en
expertise, of beleidsopties van de Vlaamse overheid in bruikbare instrumenten om te
zetten, te delen en daarvoor begeleiding en ondersteuning te verzorgen voor de
sportsector. ICES ondersteunt, informeert en stimuleert de Vlaamse sportsector om
actief te investeren in ethische waarden en normen die belangrijk zijn bij een
kwaliteitsvolle sportbeoefening. Verder werd een strategisch lerend netwerk met
partners uit de sportsector geïnitieerd, om rond ‘ethiek in de sport’ structureler samen
te werken (zie 3.4).
Omdat we ook veel belang hechten aan de verantwoordelijkheid van sporters voor hun
eigen gezondheid en die van hun medesporters, werden samen met het Rode Kruis
Vlaanderen reanimatieopleidingen aangeboden aan sportclubs.
Prognoses 2016
Met het eengemaakte agentschap Sport Vlaanderen kan de aandacht voor gezond en
ethisch sporten voor de burger en de sportsector eenduidiger transversaal worden
ingebed in het hele sportbeleid en sportaanbod.
Via een wijziging van het GES-decreet maken we het mogelijk om een organisatie
voor beleidsondersteuning en praktijkontwikkeling specifiek voor fitness te erkennen
en te subsidiëren. De fitnesssector speelt een aparte rol in het landschap van
sportactoren. Fitness is zonder enige twijfel een waardevolle vorm van
sportbeoefening die laagdrempelig is en een ruim publiek aanspreekt. De manier van
organisatie en werking van de fitnesssector is echter verschillend van deze van
traditionele sportfederaties. Zo kennen zij een beperkte clubwerking, worden zij
gekenmerkt door grote versnippering en commercialisering en door de clustering in
grote en kleinere fitnessketens. Dat leidt tot belangrijke uitdagingen voor de
fitnesssector op het gebied van gezond en ethisch sporten en op het vlak van
dopingpreventie. Het ondersteunen van een organisatie die als doel heeft bij te dragen
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tot gezonde en kwaliteitsvolle fitnessbeoefening beantwoordt aan de doelstelling van
het GES-decreet, namelijk het positief stimuleren en ondersteunen van de sportsector
tot kwalitatieve en verantwoorde sportbeoefening.
Door toedoen van VVS zullen in 2016 praktische tools en instrumenten ter beschikking
staan voor de sportfederaties ter ondersteuning van hun gezondsportenbeleid, zoals
onder meer een draaiboek voor sportmedische begeleiding. Via het netwerk van
betrokken artsen worden sportfederaties vraaggestuurd ondersteund bij de concrete
invulling van het gezond sporten beleid. Zo kan gaandeweg elke sportfederatie gericht
en onderbouwd inzetten op zijn eigen specifieke sportletselbeleid.
Complementair hieraan zal de opgedane kennis uit het steunpuntonderzoek met
betrekking tot blessurepreventie in 2016 een verdere praktijkvertaling kennen, zodat
dit op een eenvoudige manier in een concrete sportcontext kan gebruikt worden.
De Vlaams Aanbeveling voor Sportmedisch Onderzoek (VASO) zal door Domus Medica
omgezet worden in een Praktijkrichtlijn voor huisartsen. Alle sporters kunnen dan bij
hun huisarts terecht voor een gestandaardiseerd onderzoek voor sportmedische
geschiktheid dat laagdrempelig is en motiveert tot gezonde sportbeoefening.
3.2.

Tegengaan van bewegingsarmoede om gezondheid te bevorderen

Realisaties 2015
De Vlaamse Werkgroep Voeding en Beweging streeft naar het realiseren van
gezondheidswinst door een stijging van het aantal mensen dat voldoende fysiek actief
is, evenwichtig eet en een gezond gewicht nastreeft. Met een brede
vertegenwoordiging van de sportsector in deze werkgroep hebben we onze expertise
gebundeld om deze doelstelling te helpen realiseren. Bij het voorstel van
implementatie van het project Bewegen op voorschrift, dat binnen deze werkgroep tot
stand kwam, zijn de ervaringen van het project Bewegingsdeskundige meegenomen.
Aan de EU-Expertgroep HEPA hebben we onze medewerking verleend om
aanbevelingen te formuleren om motorische vaardigheden, sport en fysieke activiteit
bij jonge kinderen te promoten. We hebben hiervoor gebruik gemaakt van de
ervaringen van enkele Vlaamse initiatieven, zoals Multimove.
Prognoses 2016
We verlenen verder onze medewerking aan de evaluatie van het Vlaams Actieplan
Voeding en Beweging 2009-2015 en de mogelijks vernieuwde gezondheidsdoelstelling
rond beweging en fysieke activiteit.
Voor de doelgroep van het projectvoorstel Bewegen op voorschrift, met name
maatschappelijk kwetsbare volwassenen met een inactieve of sedentaire levensstijl,
schakelen we de opportuniteiten in, die de sportsector hiervoor biedt.
3.3.

Aandacht voor mensen met een gezondheidsbeperking

Realisaties 2015
Het project Transplantoux beleefde zijn apotheose op 20 juni 2015 toen een 260-tal
fietsers en wandelaars met een orgaantransplantatie en hun begeleiders en
sympathisanten de beklimming van de Mont Ventoux aanvatten.
Zoals reeds bovenvermeld, werd ook een goede samenwerking tussen Bloso en de
Diabetes Liga opgestart in functie van het aanbieden van sportkampen voor kinderen
met diabetes (zie 1.5).
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Prognoses 2016

Na eerdere projecten voor mensen met multiple sclerose, ankyloserende spondylitis en
orgaantransplantaties, kunnen ook andere categorieën van gezondheidsbeperkingen
ondersteund worden bij sportbeoefening.
Binnen het aanbod van Sport Vlaanderen-sportkampen is er aandacht voor kinderen
met een gezondheidsbeperking. De in 2015 opgestarte samenwerking met de
Diabetes Liga voor het aanbieden van sportkampen voor kinderen met diabetes wordt
voortgezet (zie 1.5).

3.4.

Een ethisch sportklimaat stimuleren

Realisaties 2015
Vlaanderen zet in op een ethisch sportklimaat, waarbij ethische principes bewuster in
het beleid, de doelstellingen en de werking van de sportsector worden opgenomen en
de positieve waarden van de sport worden uitgedragen. Het ondersteunen van
kennisdeling, de uitwisseling van goede praktijken en de ontwikkeling van expertise en
instrumenten zijn hierbij cruciaal.
Om federaties en sportdiensten te stimuleren en ondersteunen bij het integreren van
ethische criteria in het kwaliteitslabel of subsidiereglement lanceerde ICES de
handleiding ‘Ethische criteria voor een sportief kwaliteitslabel’. De ’sport met grenzen’
instrumenten werden herwerkt en hebben nog steeds als doel om lichamelijk en
seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport op een laagdrempelige en
doelgerichte manier aan te pakken. De tweede druk speelt onder meer in op de grote
nood aan duidelijkheid omtrent juridische stappen die men kan nemen bij ernstige
situaties, integreert cases met sporters met een beperking, geeft concrete stappen die
een club kan ondernemen bij het aanwerven van sportbegeleiders, enz. Samen met
VTS plus en Dynamo wordt een vormingsaanbod voorzien. ICES leidde bovendien het
Europese project ‘Safeguarding Youth Sport’ van januari 2014 tot juni 2015 binnen
een consortium met internationale partners. De projectoutput bestond uit duiding bij
integriteitsvraagstukken specifiek in jeugdtopsport, een oplossingsgerichte aanpak
geïllustreerd met 12 good practices (4 uit Vlaanderen) en aanbevelingen op maat van
5 doelgroepen. ICES ontwikkelde ook een nieuwe website om alle actoren in het
Vlaams sportlandschap beter te kunnen bereiken, informeren en ondersteunen,
www.ethischsporten.be.
We brachten de sportsector samen in een strategisch lerend netwerk om rond ‘ethiek
in de sport’ samen te werken, kennis en goede praktijken uit te wisselen en stappen
vooruit te zetten. In dit lerend netwerk zijn het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en
Media, Bloso, Vlaamse Trainersschool, VSF, ISB, Vlabus, SVS, ICES en ook het
Kinderrechtencommissariaat betrokken. Het jaarthema 2015 behandelde het ethisch
begeleiden, ethisch handelen en ethische dilemma’s waarmee de doelgroep trainers,
coaches en sportbegeleiders geconfronteerd worden. Dit project – dat vorm kreeg via
de campagne ‘Is kiezen verliezen?’ – werd getrokken en gefinancierd door de Vlaamse
Trainersschool en is een voorbeeld van nauwe samenwerking tussen VTS en ICES. Na
de beleidsdomeinoverschrijdende aanpak rond geweld en misbruik tijdens de vorige
legislatuur, werd er tussen de beleidsdomeinen Welzijn, Onderwijs, Jeugd en Sport
gewerkt aan een nieuwe stimulans in functie van een breed gedragen aanpak van het
integriteitsthema (met inbegrip van pesten).
Prognoses 2016
De Vlaamse Trainersschool en ICES sloegen in 2015 de handen in elkaar en helpen
trainers om bij dilemma’s te kiezen voor de meest ethische oplossing waarbij sporters
op lange termijn winnen. Er wordt gewerkt met visueel voorgestelde probleemsituaties
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en mogelijke oplossingen. De 10 aan bod gekomen dilemma’s zullen worden
gebundeld en er wordt gekeken naar opportuniteiten om een vormingsaanbod te
voorzien.
Het lerend netwerk behandelt in 2016 het thema ‘pesten’ en zal dat ook kaderen
binnen de beleidsdomeinoverschrijdende aanpak tussen Welzijn, Onderwijs, Jeugd en
Sport van integriteitskwesties (pesten, geweld, misbruik…).
De erkende sportfederaties hebben de voorbije Olympiade extra aandacht besteed aan
de in 2012 uitgevaardigde thema’s en richtsnoeren inzake ethisch verantwoord
sporten. Die werkwijze wordt eind 2016 geëvalueerd.
3.5.

Risicovechtsportbeleid

Realisaties 2015
Er is een nieuwe Expertencommissie Risicovechtsporten samengesteld, met een
bredere vertegenwoordiging uit de sector.
Na een positieve evaluatie, werd de werking van het risicovechtsportplatform
Vlaanderen tot 2016 verlengd. Hierdoor kon de ondersteuning van de
risicovechtsportsector en de ontwikkeling en implementatie van de opgestarte tools,
die een belangrijke dynamiek hadden teweeggebracht, gecontinueerd worden. Het
risicovechtsportenplatform speelt een belangrijke rol in het ontwikkelen van
organisatie-overschrijdende instrumenten zoals een overkoepelende databank,
protocollen voor de verschillende generieke geschiktheidsonderzoeken, de generieke
medische commissie, de pool van toezichthoudende artsen RVS, het kwaliteitsproject
voor clubs, de generieke opleidingsstramienen en de organisatie en promotie van
acties ter bewustmaking en verbetering van het imago.
Prognoses 2016
In
2016
is
de
ondersteuning
en
de
positieve
invloed
van
het
Risicovechtsportenplatform op de kwaliteit van de risicovechtsportbeoefening verder
gegarandeerd. Om dat nog te versterken, worden kwaliteitsstandaarden voor de
risicovechtsport uitgewerkt, gebaseerd op de Generieke Richtlijnen voor
Risicovechtsporten.
Daarnaast wordt voorzien om de ondersteuning van een organisatie inzake
risicovechtsporten decretaal te verankeren in het nieuwe decreet houdende de
erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector. Die organisatie heeft als
opdracht te zorgen voor het beoefenen van risicovechtsport op een kwaliteitsvolle
manier met specifieke aandacht voor gezond en ethisch sporten en het stimuleren van
samenwerking in een transparant risicovechtsportlandschap.
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4. Streven naar een dopingvrij Vlaanderen
4.1.

Implementatie en klantvriendelijke toepassing van de WADA-code 2015

Realisaties 2015
We
hebben
de
nodige
initiatieven
genomen
en
gerealiseerd
om
de
antidopingregelgeving te actualiseren en te verfijnen, en ze aan de nieuwe trends en
internationale ontwikkelingen aan te passen.
Op het vlak van dopingbestrijding is de interne regelgeving aangepast aan de nieuwe
regels van de WADA-code 2015 en de internationale standaarden.
De regelgeving, meer bepaald het Antidopingdecreet van 25 mei 2012, het bijhorend
uitvoeringsbesluit en het samenwerkingsakkoord inzake dopingbestrijding van 9
december 2011 tussen de Gemeenschappen en de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie, is herwerkt in het licht van de nieuwe internationale
antidopingregels die op 1 januari 2015 in werking zijn getreden (WADA-Code 2015).
Die vernieuwde antidopingregelgeving is sinds 31 maart 2015 in de Vlaamse
Gemeenschap van kracht. De Vlaamse antidopingregels zijn reeds Code 2015-conform
verklaard door WADA.
Daarnaast werd er in 2015 ingevolge het Vlaams regeerakkoord 2014-2019 voor
geopteerd om NADO Vlaanderen administratief onder te brengen bij het vernieuwde
agentschap Sport Vlaanderen. Daarbij zal de operationele onafhankelijkheid van de
NADO gewaarborgd worden. Het Wereldantidopingagentschap (WADA) stemde in met
die constellatie.
De financiering van het WADA via een bijdrage vanuit Vlaanderen heeft tot doel de
werking van dit internationaal orgaan te ondersteunen en past binnen een
internationaal afsprakenkader hieromtrent. WADA promoot en coördineert op
internationaal niveau de strijd tegen doping in al zijn vormen.
Tot slot werd wetenschappelijk onderzoek op het vlak van dopingbestrijding
gefinancierd via de ondersteuning van een project van het WADA erkend
dopingcontrolelaboratorium in Gent. Het betrof de ontwikkeling en validatie van een
gevoelige GC-MS/MS-methode voor dopeermiddelen.
Prognoses 2016
Nu
de
WADA-Code
2015
tijdig
geïmplementeerd
is
in
de
Vlaamse
antidopingregelgeving zal alle aandacht gaan naar een klantvriendelijke en efficiënte
toepassing ervan in de praktijk. De WADA-Code 2015 legt een grote nadruk op
preventie, doelgerichte dopingcontroles en onderzoek en informatiegaring omtrent
mogelijke dopingpraktijken. De bedoeling is de sporter zo goed mogelijk te informeren
en sensibiliseren, niet meer administratieve lasten op te leggen dan strikt noodzakelijk
en mogelijke dopingpraktijken gericht en grondig te onderzoeken, met inbegrip van de
mogelijke betrokkenheid van de entourage van de sporter.
Het structureel overleg in de coördinatieraad tussen de Gemeenschappen en de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie wordt voortgezet.
4.2.

Preventie en educatie inzake dopinggebruik in Vlaanderen

Realisaties 2015
Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de vernieuwde antidopingregelgeving
werd de georganiseerde sportsector uitgebreid geïnformeerd, al van bij de kick-offmeeting met de sportsector op 9 maart 2015. Daarvoor heeft NADO Vlaanderen een
aantal documenten opgesteld: brochures zowel voor elitesporters en voor
breedtesporters, een gids voor de sportfederaties en specifieke fiches voor
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wedstrijdorganisatoren. De sportfederaties hebben in het voorjaar een contactpunt
antidoping of een dopingpreventieverantwoordelijke aangewezen, waarmee NADO
Vlaanderen bilateraal zal samenwerken.
Studenten van de topsportscholen hebben een infosessie gevolgd. Naar aanleiding
daarvan is een les over het antidopingthema, die specifiek op jonge, talentvolle
sporters was gericht, opgenomen en via YouTube ter beschikking gesteld van het
brede publiek gesteld. Zowel in sportclubs en jeugdsportwerkingen als in secundaire
scholen kan die les jonge sporters meer bewustmaken over het belang van antidoping
en bijdragen tot een beter begrip van het antidopingbeleid. In het najaar werd het
kader voor een dopingpreventieplan samen met de Vlaamse Sportfederatie (VSF) en
de sportsector verder uitgewerkt.
Op 13 juli 2015 werd een Antidopingcharter voor de fitnesssector 2015-2016
voorgesteld. De Vlaamse fitnesssector stelt de levenskwaliteit en de gezondheid van
zijn leden-fitnessbeoefenaars voorop via de promotie van gezonde beweeg- en
leefgewoontes. Daarom is de fitnesssector fundamenteel tegen het gebruik van doping
en andere prestatiebevorderende middelen die de gezondheid kunnen schaden.
Fitness.be, het Fitnessnetwerk en hun leden verbinden zich ertoe om dopingmisbruik
te bestrijden en daarvoor samen te werken met NADO Vlaanderen en andere
overheidsinstanties.
Prognoses 2016
Dopingbestrijding begint bij het vermijden van dopinggebruik. Tot op heden werd
hiervoor voornamelijk gerekend op het afschrikwekkend effect van controles en
disciplinaire sancties, ook in de breedtesport.
In 2016 wordt een actiever preventiebeleid gevoerd.
Het dopingpreventiebeleid wordt verder ingebed in het algemene kwaliteitsbeleid van
de sportfederaties en NADO Vlaanderen. Daarnaast hebben we dopinggebruik in de
brede context voorgesteld als prioriteit van de Algemene Cel Drugsbeleid.
Dopingpreventie, sensibilisatie en andere antidopingmaatregelen worden in de
fitnesssector verder actief ondersteund. De sectorverantwoordelijken zullen daarom de
clubuitbaters, managers en beoefenaars zo efficiënt mogelijk blijven informeren en
hen verder begeleiden.
In uitvoering van de nota van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 over de
operationalisering
van
het
Vlaams
strafrechtelijk
vervolgingsbeleid,
de
vertegenwoordiging van Vlaanderen in het college van procureurs-generaal, de
Kadernota Integrale Veiligheid en het Nationaal Veiligheidsplan wordt actief
geparticipeerd in de politiek-ambtelijke werkgroep.
4.3.

Versterkte samenwerking met politie en douane

Realisaties 2015
De afspraken tussen mijn administratie en de vertegenwoordigers van Justitie werden
volgens het afgesloten protocol dopingbestrijding verder nauwgezet opgevolgd zodat
ook dit jaar gezamenlijke acties, bijvoorbeeld in de fitnesscentra mogelijk waren.
De fitnesssector engageerde zich aan de hand van het antidopingcharter fitness op 13
juli 2015 om proactief mee te werken aan de Vlaamse dopingbestrijding. Hoe meer
fitnesscentra zich aansluiten bij dit charter, hoe minder nood er zal zijn aan politionele
bijstand bij dopingcontroles van NADO Vlaanderen in fitnesscentra.
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Prognoses 2016

Conform de WADA-Code 2015 moet NADO Vlaanderen in het kader van zijn nieuwe
onderzoeksopdracht streven naar een versterkte samenwerking met politie, Justitie,
douane en andere publieke overheden.
De huidige samenwerking tussen NADO Vlaanderen, politie en Justitie steunt op een
pre-WADA protocol van 21 november 2000. Dat protocol en de huidige samenwerking
zal geëvalueerd en geüpdatet worden.
In het kader van de Vlaamse betrokkenheid bij het strafrechtelijke vervolgingsbeleid
werd dopingbestrijding in de sport op mijn verzoek alvast meegenomen als prioriteit
voor politie en parket.
4.4.

Evaluatie NADO-Vlaanderen

Realisaties 2015
Het WADA heeft de positionering van NADO Vlaanderen in het nieuwe agentschap
Sport Vlaanderen en de voorziene operationele autonomie goedgekeurd.
Zoals vooropgesteld in de Beleidsnota Sport, werd de operationele onafhankelijkheid
van Nado Vlaanderen vanuit internationaal perspectief onderzocht. Uit de vergelijking
met andere Nado’s leerden we dat de operationele autonomie, de algemene strategie,
de interne procedures, de communicatie en de focus op preventie van NADO
Vlaanderen nog verder kunnen geoptimaliseerd worden.
Wat betreft het aantal controles en het code-conform bestraffen van dopingpraktijken
is Vlaanderen wel een voorbeeld op internationaal vlak.
Prognoses 2016
Om de inkanteling van de NADO binnen het agentschap Sport Vlaanderen in goede
banen te leiden, werd in 2015 een interne werkgroep opgestart.
In 2016 wordt op basis van de aanbevelingen van die werkgroep en de nodige externe
expertise werk gemaakt van het verder uitbouwen van een efficiënt, operationeel en
autonoom functionerend NADO Vlaanderen binnen het agentschap Sport Vlaanderen.
De NADO zal hierbij de door de internationale sportgemeenschap algemeen aanvaarde
kwaliteitsnorm ISO:9001 nastreven. Een duidelijke missie, strategie, taakverdeling en
intern kwaliteitsbeleid zijn daartoe de nodige hulpmiddelen. Er zal bijvoorbeeld werk
worden gemaakt van een geobjectiveerd spreidingsplan voor de dopingcontroles.
In 2016 is het 25 jaar geleden dat het decreet van 27 maart 1991 inzake medisch
verantwoorde sportbeoefening in werking trad, en de Vlaamse dopingbestrijding
officieel van start ging. Om die verjaardag de nodige luister bij te zetten, wordt in het
najaar een colloquium over 25 jaar Vlaamse Dopingbestrijding georganiseerd.
De ultieme doelstelling van de strijd tegen doping in de sport blijft er in bestaan dat
alle zuivere sporters beschermd worden. Daarnaast moet worden bewerkstelligd dat
alle betrokken partijen alle vereiste middelen blijven inzetten om die doelstelling te
bereiken.
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5. Investeren in kwaliteit, professionalisering en tewerkstelling
5.1.
Via een kwaliteitsvol aanbod van opleidingen en bijscholingen, het niveau van
trainers en sportbegeleiders verhogen
Realisaties 2015
Er zijn door de Vlaamse Trainersschool in 2015 heel wat inspanningen geleverd om de
kwalificatiegraad van de sportbegeleiders op het terrein verder te helpen verhogen. De
sportfederaties kregen ondersteuning bij het correct in kaart brengen van de
kwalificatiegraad van de aangesloten sportclubs. De VOTAS-databank werd hierbij
gebruikt als centrale referentiedatabank voor alle sportgekwalificeerde begeleiders
(incl. Masters en Bachelors LO). De VOTAS-databank werd verder uitgebouwd en op
een gebruiksvriendelijke manier opengesteld voor de sportfederaties met respect voor
de privacy-wetgeving.
Via de denkcelwerking werden de sportfederaties gesensibiliseerd om de gegevens
over de kwalificatiegraad om te zetten in een correcte behoeftebepaling van de
opleidingsnoden. Er werd zo flexibel mogelijk ingespeeld op vragen omtrent de
organisatie van extra/onvoorziene opleidingen en het laten doorgaan van specifieke
opleidingen, ook bij een beperkt aantal deelnemers. Sportfederaties werden
gestimuleerd om hun trainers toe te leiden tot de sportkaderopleidingen en
bijscholingen en om hun gekwalificeerde trainers ook effectief in te schakelen in hun
sportclubs. Good practices over o.a. licentiesystemen, geïndividualiseerde
opleidingstrajecten voor (ex-)topsporters en kwaliteitsverhogende maatregelen voor
opleidingen Trainer A werden tussen sportfederaties uitgewisseld.
Naast het reguliere VTS-aanbod hebben we in 2015 ingespeeld op het veranderend
sportgedrag, maatschappelijke evoluties en specifieke doelgroepen. De opleidingen
voor Multimovebegeleiders werden uitgebouwd met een aanbod dat geografisch en in
de tijd gespreid kon gevolgd worden. Meer dan 500 nieuwe Multimovebegeleiders
zullen eind 2015 opgeleid zijn. Er werden ook bijscholingen voor Vlabus-lesgevers en
leerkrachten LO uit het lager en secundair onderwijs georganiseerd over de inhoud
van de opleiding ‘Multimovebegeleider’. De opleidingen voor het begeleiden van
sportende senioren en sporters met een handicap werden in 2015 verder herwerkt
zodat een aantal drempels verdwijnt en de opleidingen inhoudelijk beter afgestemd
worden op de doelgroep. De laagdrempelige opleiding ‘Algemeen Gedeelte Initiator’
voor laaggeschoolden werd opnieuw opgestart in het najaar van 2015 in
samenwerking met Buurtsport Antwerpen. In samenwerking met de Rode Antraciet
vzw werd opnieuw een opleiding fitness voor gedetineerden afgerond in het voorjaar
van 2015. Tot slot werd de opleiding Aspirant-Initiator grondig geëvalueerd waarna
een aantal aanpassingen werd doorgevoerd om de opleiding beter af te stemmen op
de reële opleidingsnoden die door de sportfederaties worden gedetecteerd.
De VTS heeft in 2015 actief ingezet op de permanente vorming en het levenslang
leren van trainers en sportbegeleiders. Het aanbod sporttakoverschrijdende
bijscholingen (via VTS Plus) voor trainers van alle niveaus werd uitgebreid ten
opzichte van 2014. In 2015 werden de gebruiksmodaliteiten van de VOTAS-databank
uitgebreid voor een ruimer publiek. De databank kreeg ook een mobiele applicatie via
de app ‘SportDB’.
Er is een blijvende vraag naar professionalisering van de occasionele VTSmedewerkers om de kwaliteit van de aangeboden opleidingen en bijscholingen te
kunnen waarborgen. Tijdens de vorige legislatuur werden reeds enkele professionele
DSKO’s aangesteld. In 2015 zijn professionele DSKO’s aangesteld in zeven
focussporten van het topsportbeleid en werden gesprekken opgestart om ook in een
achtste focussport vanaf begin 2016 een professionele DSKO te kunnen aanstellen. De
professionele DSKO’s zijn verantwoordelijk om de inhoudelijke kwaliteit van de
opleidingen (prioritair voor Trainer B en Trainer A), de kwalificatiegraad en
doorstromingsgraad te bewaken en te verhogen waar nodig.
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De inhoud van de aangeboden sportkaderopleidingen wordt in 2015 systematisch
verder getoetst aan het generieke competentierooster dat door alle VTS-partners
wordt onderschreven. Dat is een gefaseerd proces waarvan tegen eind 2015 ongeveer
70% zal zijn afgerond. De screening van de fitness-opleidingen leidde tot een grondige
hertekening van de opleidingsstructuur fitness in 2015.
De remediëring van de opleidingen wordt eveneens sporttak per sporttak aangepakt.
Tegen eind 2015 zullen minstens 50 opleidingen geremedieerd zijn en de remediëring
in heel wat andere sporttakken wordt opgestart. In 2015 werd op basis van de
screenings ook een nieuwe aanpassing van de basismodules ‘Algemeen Gedeelte
Instructeur B’ en ‘Algemeen Gedeelte Trainer B’ gefinaliseerd. De herwerking van de
basismodules ‘Algemeen Gedeelte Trainer A’ en ‘Algemeen Gedeelte Initiator’ werd
opgestart en wordt gefinaliseerd in 2016.
Er werd een strategisch overleg opgestart met de sportfederaties en de universiteiten
en hogescholen LO om de toekomstvisie op het VTS-samenwerkingsverband tegen
2025 door te praten.
In overleg met het Strategisch Lerend Netwerk over ‘Ethiek in de sport’ werd door de
Vlaamse Trainersschool in samenwerking met ICES vzw een campagne ‘Is kiezen
verliezen?’ opgezet waarin trainers aan de hand van 10 ethische dilemma’s bewust
werden gemaakt van de juiste ethische keuzes die men constant dient te maken
tijdens trainingen en wedstrijden. Deze campagne kreeg media-aandacht en werd
sterk ondersteund door alle sportactoren.
Prognoses 2016
In 2016 wordt de realisatie van een uitgebreid regulier cursusaanbod van vermoedelijk
meer dan 1.200 cursusorganisaties en bijscholingen in samenwerking met de
sportfederaties en de andere VTS-denkcelpartners als doelstelling vooropgesteld. Dat
cursusaanbod wordt afgestemd op de reële opleidingsnoden die er zijn bij de
sportfederaties op basis van de in hun beleidsplannen en jaaractieplannen vermelde
doelstellingen om de kwalificatiegraad te verhogen. De sportfederaties worden verder
begeleid om hun kwalificatiegraad goed in kaart te brengen en te verhogen en om
maatregelen uit te werken die de inhoudelijke kwaliteit van de opleidingen kunnen
verhogen, met als uiteindelijke doel het verhogen van de kwaliteit van het
sportaanbod door de sportfederaties en hun clubs.
Er worden in 2016 opnieuw regionaal en in de tijd verspreid meer dan 15 opleidingen
voor Multimovebegeleiders aangeboden. Enkele hernieuwde opleidingen voor het
begeleiden van sporters met een handicap, meer bepaald de opleidingen Initiator
Rolstoeldans en Initiator Atletiek, worden in 2016 via een pilootproject opgestart. De
laagdrempelige opleiding ‘Algemeen Gedeelte Initiator’ voor laaggeschoolden wordt
opnieuw in samenwerking met Buurtsport Antwerpen georganiseerd. In samenwerking
met de Rode Antraciet vzw wordt onderzocht of er opnieuw een opleiding Initiator
Fitness voor gedetineerden kan worden opgestart in de loop van 2016.
Het is de bedoeling de professionalisering van de (focus)sporten verder te zetten door
de aanstelling van een achtste professionele DSKO. De professionele DSKO’s zullen
ook een permanent vormingsaanbod voor hun toptrainers moeten uitwerken en
Geïndividualiseerde Opleidingstrajecten voor (ex-)topsporters moeten opstarten. De
vrijwillige DSKO’s in andere sporttakken zullen zo maximaal mogelijk begeleid en
ondersteund worden door de Managers Sportkaderopleiding om dezelfde taken
kwaliteitsvol te kunnen uitvoeren.
De inhoud van de aangeboden sportkaderopleidingen wordt in 2016 systematisch
verder getoetst aan het generieke competentierooster (kennis, vaardigheden,
attitudes). Het is de intentie om in 2016 de screening van alle opleidingen af te ronden
en voorstellen van nieuwe opleidingen of aanpassingen aan bestaande opleidingen
onmiddellijk te toetsen aan de generieke competentieroosters. De herwerking van de
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basismodule ‘Algemeen Gedeelte Trainer A’ wordt gefinaliseerd tegen eind 2016. De
basismodule ‘Algemeen Gedeelte Initiator’ wordt eveneens grondig geactualiseerd.
In 2016 wordt het aanbod sporttakoverschrijdende bijscholingen voor trainers van alle
niveaus via VTS Plus verder uitgebreid, zowel wat betreft het aantal thema’s als het
aantal georganiseerde sessies. Er wordt ook een zevende editie van de Dag van de
Trainer georganiseerd in december 2016.
In 2016 wordt bekeken hoe de rekrutering, opleiding en bijscholing van docenten
verder geïntensifieerd kan worden. Het gaat hier zowel over docenten voor de
opleiding ‘Multimovebegeleider’ en ‘Hoger Redder’ alsook voor docenten voor de
sporttakgerichte opleidingen in alle opleidingsniveaus.
De verschillende overlegorganen worden verder gebruikt om de beleidsvoorstellen af
te stemmen met de sportsector en good practices uit te wisselen. Het Strategisch
Overleg VTS 2025 wordt in 2016 gecontinueerd en moet resulteren in een strategische
visienota die kan worden meegenomen bij het eerstvolgende beleidsplan 2017-2020
voor de Vlaamse Trainersschool dat in de loop van 2016 wordt opgemaakt na
evaluatie van het huidige VTS-beleidsplan 2013-2016.
Ook in 2016 heeft de VTS oog voor veranderingen in het sportlandschap. VTS zal
steeds open staan voor innovatie in het eigen aanbod zodat ze adequaat kan inspelen
op de noden uit het veld.
5.2.
Sportclubbestuurders ondersteunen om een kwaliteitsvolle werking uit te
bouwen
Realisaties 2015
Binnen het decreet van 13 juli 2001 werd de koepelorganisatie Vlaamse Sportfederatie
(VSF) in 2015 gesubsidieerd voor het ondersteunen van sportclubs aangesloten bij
een erkende Vlaamse sportfederatie met als doel een duurzame kwaliteitsverbetering
en professionalisering te realiseren op het vlak van administratieve, bestuurlijke en
logistieke clubwerking. De VSF voert deze opdracht uit via het Dynamo Project waarbij
4 vaste personeelsleden met behulp van externe dienstverleners sportclubbestuurders
ondersteunen via infobrochures, allerhande tools en modeldocumenten, bijscholingen
en maatbegeleidingen inzake bestuurs- en managementgerelateerde onderwerpen. De
handleiding rechtspersonenbelasting en maatbegeleidingen rond vrijwilligersbeleid zijn
enkele voorbeelden van ondersteuning die in 2015 via het Dynamo Project werden
aangeboden. De infobrochure ‘handleiding rechtspersonenbelasting’ werd in 2015
vernieuwd.
Sportclub-vzw's
moeten
jaarlijks
een
aangifte
in
de
rechtspersonenbelasting indienen. In de handleiding rechtspersonen-belasting vinden
de sportclubbestuurders terug welke inkomsten ze moeten aangeven en hoe de
aangifte via BIZTAX verloopt. De maatbegeleiding rond vrijwilligersbeleid bestaat uit
een traject van gezamenlijke workshops met mogelijkheid tot individuele begeleiding
tussenin. Tijdens de workshops leren de deelnemers hoe ze de sportclub door de bril
van de vrijwilliger kunnen bekijken en worden ze getraind in algemene principes om
met hedendaagse vrijwilligers te werken.
Prognoses 2016
De VSF wordt ook in 2016 verder gesubsidieerd voor haar decretale
ondersteuningsopdracht van bestuurders van sportclubs aangesloten bij een erkende
Vlaamse sportfederatie. Er wordt getracht om via intensieve en op maat aangeboden
begeleiding te komen tot grotere sportclubs of ten minste intensievere samenwerking
van de sportclubs zodat zij zowel efficiënt en effectief kunnen inspelen op de diverse
vragen en noden van hun sporters en de kwaliteit van hun aanbod te kunnen
verbeteren.
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5.3.

Inzetten op de rol van vrijwilligers

Realisaties 2015
De vrijwilligers in de sport zijn een zeer diverse groep waarbinnen zich een aantal
belangrijke groepen aftekent: de trainers/lesgevers, de bestuurders, de officials, de
logistieke medewerkers,… . Bij de verschillende beleidsinitiatieven m.b.t. de kwaliteit
en de professionalisering van de sportsector wordt vertrokken vanuit de noden en
verwachtingen van de vrijwilligers.
Via de Bloso-website kunnen trainers het opleidings- en bijscholingsaanbod
raadplegen. Inschrijven kan via de VOTAS-databank. Hierin kunnen trainers ook hun
persoonlijk dossier beheren. Het opleidings- en bijscholingsaanbod wordt steeds
afgestemd op de concrete opleidingsnoden, die door de sportfederaties in kaart
worden gebracht. Via de kwaliteitsbevragingen wordt feedback van trainers verzameld
als component in de remediëring (zie ook 5.1.).
Via het Dynamo Project van VSF worden de bestuurders van sportclubs ondersteund
(zie ook 5.2.). Dynamo ontwikkelt daarvoor bestuurs- en managementgerelateerde
themabrochures (een totaal van 21 thema’s tegen eind 2015) en bijbehorende
modeldocumenten en tools. Jaarlijks wordt een aantal brochures geactualiseerd.
Daarnaast biedt Dynamo rond 25 verschillende onderwerpen bijscholingen aan en
organiseert ze begeleiding op maat over btw, fiscaliteit en vergoedingen, de vzw en
werken met vrijwilligers. De helpdesk met FAQ’s staat permanent ter beschikking van
clubbestuurders. Om de vinger aan de pols van het vrijwillige werkveld te houden
vraagt Dynamo via beoordelingsformulieren op bijscholingen naar mogelijke
suggesties voor nieuwe onderwerpen en peilt naar de tevredenheid over inhoud en
bruikbaarheid van de bestaande.
Daarnaast wordt de website www.laagdrempeligesportclub.be onderhouden en ter
beschikking gesteld. Deze online gids is ontwikkeld voor sportclubs die hun eigen
drempels willen verlagen. Op de website krijgen sportclubs inzicht in bestaande
participatiedrempels en vinden ze oplossingen en praktische tips om die drempels weg
te werken. De website is opgebouwd op basis van deze thema’s: sportclubcultuur,
communicatie, inschrijving, financiën, toegankelijkheid en clubbinding.
Bloso reikt sportclubs en hun vrijwilligers op vlak van sportaanbod en promotie diverse
producten en faciliterende kaders aan. Multimove helpt lesgevers van jonge kinderen
bij het aanbieden van een gevarieerd bewegingsaanbod met o.a. oefenmappen,
didactische tips, specifieke opleidingen en promotiemateriaal. De Goed Bezig-actie
promoot de goede clubwerking en zet het enthousiasme van de vele vrijwilligers in de
kijker en tijdens de Week van de Sportclub krijgt de werking van sportclubs en hun
vrijwilligers een promotioneel duwtje in de rug (zie ook 6.4.).
Zowel trainers/lesgevers als bestuurders kunnen voor informatie terecht bij KICS (zie
6.2.) en de Sportdatabank Vlaanderen (zie 6.3.)
Ook voor de officials werd een project ‘Week van de official’ uitgewerkt met als
belangrijkste doel waardering uiten voor hun inzet. Tienduizenden scheidsrechters,
juryleden, resultaatopnemers, enzovoorts, zorgen er wekelijks immers voor dat we in
Vlaanderen op een kwalitatieve manier aan sport kunnen doen. De Vlaamse
Sportfederatie (VSF) coördineert deze week (eerste editie van 3 tot en met 11 oktober
2015) en organiseert een aantal centrale acties, waaronder de facebookpagina (met
hashtags
#bedanktscheids,
#bedanktjury,…),
promofilmpjes
met
bekende
topsporters,
een
online
charter
rond
respect
voor
de
official
en
sporttakoverschrijdende bijscholingen rond mentale weerbaarheid. 39 sportfederaties
hebben zich mee geëngageerd voor dit project.
Wie tot slot de stap van vrijwilliger naar werknemer of werkgever wil zetten kan
beroep doen op de knowhow en ondersteuning van Vlabus (zie ook 5.5.).
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Prognoses 2016
Bloso ondersteunt ook in 2016 de vrijwilligers in de sportclub via het aanreiken van
producten en diensten. Trainers kunnen zich verder bekwamen via opleidingen of
bijscholingen.
De bestuurders blijven in hun bestuurs- en managementstaken ondersteund via de
verschillende pijlers van Dynamo, zoals brochures, documenten en tools, bijscholingen
en begeleiding op maat, helpdesk en FAQ’s. (zie 5.2.). In het kader van het traject
van de officials worden de mogelijkheden van een aantal sporttakoverschrijdende
initiatieven onderzocht. De noden en verwachtingen van de vrijwilligers staan centraal
bij de verschillende beleidsinitiatieven.
We bekijken ook hoe we binnen de bevoegdheden van het sportbeleid kunnen
bijdragen aan het traject van het gecoördineerd vrijwilligersbeleid dat mijn collega
bevoegd voor cultuur en jeugd ontwikkelt.
5.4.

Statuut van de sportbegeleider

Realisaties 2015
De sportsector is een groeiende sector met een toenemende tewerkstellingsbehoefte.
Voor die tewerkstellingsbehoeften zijn niet altijd oplossingen op maat voor handen.
Het vrijwilligersstatuut biedt een oplossing, zij het een gedeeltelijke oplossing, terwijl
reguliere arbeid vaak onvoldoende flexibel, te duur en administratief te belastend is
voor een club met een vrijwillig management en bestuurskader. Een specifiek statuut
semi-agorale arbeid zou hier de grijze zone tussen vrijwilligerswerk en reguliere arbeid
kunnen wegwerken. Het rapport rond het statuut van de sportbegeleider, dat door de
Vlaamse overheid werd besteld, bracht het juridisch kader en de financiële weerslag in
kaart en vormt hiervoor een goede basis.
Ondertussen is de dialoog met het federale niveau effectief opgestart. In het voorjaar
vond een eerste overleg plaats waar ook de sportsector vertegenwoordigd was. In het
najaar wordt nog een opvolgvergadering gepland.
Prognoses 2016
We blijven de uitwerking van een statuut semi-agorale arbeid bij het federale niveau
opvolgen en stimuleren.
5.5.

Faciliteren van tewerkstelling via Vlabus

Realisaties 2015
In het kader van het decreet houdende het stimuleren, het coördineren en het
subsidiëren van de tewerkstelling in de sportsector wordt Vlabus gesubsidieerd voor
de coördinatie en de tewerkstelling van een pool van sportbegeleiders en
sportondersteuners. In 2015 lag de focus op het uitbouwen, structureren en beheren
van de organisatie. Er werd een volledig nieuwe structuur binnen Vlabus
geïmplementeerd en de provinciale afdelingen werden omgevormd tot drie regio’s. Het
kenniscentrum “Sport & Tewerkstelling” werd ontplooid en aangestuurd door een
juriste. De cel “Werving & Selectie” screende en selecteerde potentieel nieuwe
kandidaten en de HR-afdeling voerde een nieuwe beoordelingsproces in functie van
een nog betere kwaliteit van de lessen in.

Prognoses 2016
In 2016 wordt er vanuit Vlabus extra ingezet op de vorming en bijscholing van de
medewerkers en lesgevers, meer bepaald in het begeleiden van kansengroepen.
39

V l a a m s Par l e m e nt

514 (2015-2016) – Nr. 1

40

Vlabus zal ook voorzien in lesgevers die de nodige expertise en kennis hebben van
nieuwe sportdisciplines. Daarnaast worden drempelverlagende en flexibele
mogelijkheden aangeboden aan de sportclubs bij het aanstellen van een Vlabus
lesgever. Vlabus zal tevens haar kenniscentrum up to date houden met betrekking tot
nieuwe arbeidsreglementering. Bijzondere aandacht gaat uit naar het ter beschikking
stellen van een pool van sportbegeleiders in het tweetalig gebied Brussel–Hoofdstad
en het uitdragen van de normen aan waarden van gezond en ethisch sporten door alle
sportbegeleiders van Vlabus.
Voor de organisaties die momenteel in het kader van de gesco-projecten worden
gesubsidieerd, wordt een overgangsregeling uitgewerkt.
5.6.
Laaggeschoolden door de opbouw van competenties en arbeidsattitudes via
sport verhoogde kansen bieden voor een betere doorstroom naar de arbeidsmarkt
Realisaties 2015
We startten een nieuw pilootproject waarbij onderzocht wordt hoe sport een bijdrage
kan leveren aan tewerkstelling, meer bepaald als onderdeel van de Europees Sociaal
Fonds (ESF) oproep ‘Werkinleving voor Jongeren (WIJ!)’, waarbij ongekwalificeerde,
werkloze jongeren georiënteerd en begeleid worden naar de arbeidsmarkt. In bijna
alle WIJ!-projecten in Vlaanderen krijgt sport vanaf nu een plaats als
competentieversterkend en attitudevormend element.
Met het integreren van een sportcomponent binnen een tewerkstellingsmaatregel
zoals WIJ! willen we vanuit het sportbeleid, bovenop de ontwikkeling van een gezonde
en actieve levensstijl en de bevordering van de fysieke fitheid, arbeidsgerichte
competenties en attitudes bij deze jongeren bevorderen. Via deze projecten kan het
potentieel van de lokale context en de lokale sportsector (sportclub, buurtsport…)
benut, gestimuleerd en versterkt worden. Hierdoor moet ook een transversaal en
duurzaam netwerk tussen tewerkstellings-, sport- en vrijetijdsactoren ontstaan, dat
rond
sport,
competentieversterking
en
tewerkstelling
verdere
samenwerkingsverbanden kan doen ontplooien. Sport kan een ideale hefboom zijn om
ruimere maatschappelijke doelen te realiseren en een innoverende rol spelen binnen
deze WIJ!-trajecten.
Prognoses 2016
Vanuit het agentschap Sport Vlaanderen, VDAB en ESF Vlaanderen worden de WIJ!projecten ondersteund, onder meer op het vlak van procesbegeleiding, en met
flankerend
wetenschappelijk
onderzoek.
Een
lerend
netwerk
tussen
de
projectuitvoerders moet ervoor zorgen dat kennis, ervaring en praktijken uitgewisseld
worden.
5.7.

Decreet niet-professionele sportbeoefenaar

Realisaties 2015
Het Regeerakkoord stelt voorop dat de mogelijkheden zullen bekeken worden om te
komen tot een billijke opleidingsvergoeding n.a.v. de overgang van de nietprofessionele sportbeoefenaar naar een andere sportvereniging waarbij hij het statuut
van professionele sportbeoefenaar verwerft. Op vraag van het Bloso, bracht VSF in
2015 een aantal federaties samen om over de opleidingsvergoeding van gedachten te
wisselen en tot een gezamenlijk standpunt te komen. VSF wil komen tot een wettelijk
kader voor een solidariteitsfonds, losgekoppeld van de overgang van spelers en deed
daarbij het voorstel om na te gaan in hoeverre opleidingsfondsen in de sport
meegenomen kunnen worden in de fiscale (gunst)regeling inzake bedrijfsvoorheffing.
In mei 2015 vond hierover een overleg plaats tussen VSF, het Bloso en het kabinet
Sport. Naar aanleiding van dit overleg vond een eerste verkennend overleg plaats met
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het kabinet van de federale minister van Financiën. Deze piste zou verder worden
onderzocht.
Prognoses 2016
In 2016 worden de besprekingen rond een billijke opleidingsvergoeding en de ruimere
context verder opgevolgd.
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6. Ontwikkelen en delen van kennis en promoten van de sport
6.1.
Beleidsrelevant onderzoek optimaal
onderbouwd sportbeleid te voeren

inzetten

om

een

wetenschappelijk

Realisaties 2015
Tijdens het laatste werkingsjaar van het Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek Sport
2012-2015 werden alle opgestarte onderzoeksprojecten afgerond. Op vraag van het
Steunpunt werd de erkenningsperiode verlengd met zes maanden, met het oog op het
afwerken van een afsluitende publicatie. In het najaar 2015 of voorjaar 2016 wordt
nog een afsluitende studiedag georganiseerd waar de resultaten van alle onderzoeken
in de vorm van eindrapporten per onderzoek voorgesteld en toegelicht worden aan de
sector. Tijdens die studiedag vindt een interactieve uitwisseling tussen de
onderzoekers en vertegenwoordigers van de sportsector plaats.
Ook de resultaten van de participatiesurvey (cultuur, jeugd, sport en media) worden
voorgesteld aan de sector tijdens een studiedag begin december.
In het najaar 2015 wordt in overleg met de onderzoeksinstellingen besproken hoe het
beleidsrelevant onderzoek sport kan worden verder gezet met het oog op een
optimale bijdrage tot beleidsvoorbereiding en -evaluatie.
Prognoses 2016
In het voorjaar 2016 wordt een afsluitend boek gepubliceerd dat alle resultaten van de
onderzoeksprojecten van het Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek Sport 2012-2015
bundelt.
6.2.

Uitbouw van het Kennis- en Informatiecentrum Sport (KICS)

Met de uitbouw van het nog jonge Kennis- en Informatiecentrum Sport willen we
inzetten op het ontwikkelen en delen van kennis over sport. Het accent ligt op kennis
in functie van het sportbeleid en er wordt hierbij prioritair op diversiteit,
sportparticipatie, innovatie en tewerkstelling in de sport gefocust.
Realisaties 2015
Het verzamelen en ontwikkelen van kennis is een continu proces. Hiervoor werkt KICS
samen met wetenschappelijke onderzoekers en de partners van de Kenniskring
(structurele samenwerking) en Kennisschakels (ad hoc samenwerking).
In de Kenniskring zijn de permanente partners van KICS samengebracht, m.n. VSF,
ISB, de sportadministratie, ICES, Vlabus, G-sport Vlaanderen, VLHORA, Vrije
Universiteit Brussel, Universiteit Gent en KU Leuven. Een aantal van deze partners
heeft ‘kennistaken’ in hun opdracht of werking en worden hiervoor door Vlaanderen
ondersteunt: Vlabus (tewerkstelling), ICES (gezond en ethisch sporten) en het
steunpunt G-sport Vlaanderen. Om alle relevante kennis rond die specifieke thema’s
zo efficiënt mogelijk te benutten, werd, na Vlabus in 2014, de samenwerking met
ICES (maart 2015) en G-sport Vlaanderen (april 2015) verder uitgediept en in een
samenwerkingsovereenkomst vastgelegd. Die organisaties engageren zich om
specifieke pagina’s van de digitale bibliotheek van KICS (zie verder) mee te beheren
en relevante documenten toe te voegen.
Kennisschakels zijn ad hoc bilaterale partners in functie van onderwerpen die binnen
KICS aan bod komen. Voorbeelden zijn Demos, De Rode Antraciet, de Sociale
innovatiefabriek, VDAB, Flanders DC, iMinds,… maar ook Nederlandse organisaties
zoals het NOC*NSF.
Het ontsluiten van kennis gebeurt zowel intern
(sportactoren, sporters, niet-spoters, studenten, ...).

(binnen

Bloso)

als

extern
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Via de digitale bibliotheek (digibib) van KICS zijn o.a. beleidsdocumenten, adviezen,
onderzoeksrapporten en kennisdocumenten voor iedereen vrij raadpleeg- en
downloadbaar.
Naar de buitenwereld wordt actief kennis verspreid via externe nieuwsbrieven en de
organisatie van events.
Op 1 april kon een eerste kennisdag van KICS op ruime belangstelling rekenen. Naast
de Internationale studie naar de organisatie en aansturing van sportfederaties en de
Outputanalyse van de Vlaamse sportfederaties kwamen ook het eindrapport over het
Specifiek statuut semi-agorale arbeid voor de sportbegeleider en het Vlaams
Sportfederatie Panel 2.0 aan bod. Gelijktijdig stelde KICS in samenwerking met de
Vlaamse ouderenraad nog een aantal rapporten over sport en senioren voor.
Op 15 oktober organiseerde KICS haar 1ste SportInnovatieCongres (#SIC151015) in
het Bloso-centrum Brugge. Op dit netwerkevent wil KICS de sportsector, maar ook
bedrijven, ondernemingen en start-ups inspireren om meer in te zetten op innovatie
om meer mensen aan te zetten tot sport. Ter voorbereiding van het 1ste
SportInnovatieCongres in Vlaanderen vonden 5 klankbordgroepen plaats tussen KICS
en zijn partners: wetenschappers, bedrijven, creatievelingen, sportfederaties,
sportverenigingen en sportbeoefenaars. Hierdoor werden vele ideeën samengebracht
om bij te dragen tot een wezenlijke vernieuwing in de sport, met focus op het
sportaanbod, op de sportinfrastructuur, op sociale innovatie, op topsport en op
beleving van sport. De nieuwe sportbiënnale van Bloso is hiervoor een eerste platform
op 15/10/15.
Om het potentieel aan collectieve kennis optimaal te benutten en te delen en een
optimale valorisatie en afstemming met het veld te bekomen, neemt KICS een actieve
rol als kennisbemiddelaar op. Er is overleg en samenwerking met zowel de
Kenniskring als met de Kennisschakels. Via de Kenniskring wordt twee keer per jaar
overlegt. In juni werd teruggeblikt op het eerste werkingsjaar en werden de komende
events besproken: het 1ste SportInnovatieCongres en de Kennisdag 2016. Bilateraal
was er overleg en samenwerking met bijvoorbeeld volgende Kennisschakels: Flanders
DC, iMinds, Demos, De Rode Antraciet,….
Verder coördineert KICS de Strategische Structuren Seniorensport (zie 1.1.6) en Sport
en Armoede (zie 1.3) en is ze vertegenwoordigd in de Stuurgroep G-sport, de
Strategische Structuur Interculturaliteit, VPAO, HPAO, de stuurgroep UiTPAS, de
Commissie Sport en Bewegen van de Vlaamse Ouderenraad, het Steunpunt Sport en
verschillende klankbordgroepen, de Reflectiegroep Jeugd- en Kinderrechtenbeleid, het
Overlegplatform Sport voor Allen en de werkgroep tewerkstelling van het
Overlegplatform, het Permanent Overlegorgaan Sportpromotie de Expert Group
‘Human Resources Development in Sports’, klankbordgroep EU sport link en het
Platform Buurtsport. Op die manier werkt KICS o.a. mee aan de Vlaamse transversale
doelstellingenkaders
en
actieplannen
van
het
Vlaams
Jeugden
Kinderrechtenbeleidsplan, het Geïntegreerd Actieplan Integratiebeleid, het Vlaams
Ouderenbeleidsplan, het Vlaamse Gelijke Kansenbeleid en het Vlaams Actieplan
Armoedebestrijding (zie ook 1.1.6. en 1.3.).
Prognoses 2016
Voor het verzamelen en ontwikkelen van kennis (onderzoeksrapporten,
kennisdocumenten, data, …) wordt de samenwerking met de partners uit de
kenniskring en kennisschakels verder uitgebreid. Meer specifiek worden met KU
Leuven, Universiteit Gent en Vrije Universiteit Brussel afspraken gemaakt voor het
geregeld aanleveren van wetenschappelijk toegankelijke artikels uit de verschillende
afstudeerrichtingen sport.
KICS werkt aan het ontsluiten van de beschikbare kennis via de verdere uitbouw en
het beheer van de digibib. Binnen het agentschap Sport Vlaanderen zal informatie en
kennis worden meegegeven via interne nieuwsbrieven en middagsessies. Extern staat,
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naast de verspreiding van nieuwsbrieven, de organisatie van een volgende kennisdag
op het programma.
KICS zal de beleidsmatig belangrijke structuren voor doelgroepen, waaronder de
Strategische Structuren Seniorensport (zie 1.1.6.), Sport en Armoede en
Interculturaliteit (zie 1.3.) verder coördineren. Waar de rol van actieve
kennisbemiddelaar relevant is voor het ondersteunen en uitvoeren van het sportbeleid
wordt ook deelgenomen aan werkgroepen, klankbordgroepen en discussieplatformen.
Uiteraard wordt ook binnen de Kenniskring en Kennisschakels overlegd over en
samengewerkt aan de werking van KICS.
6.3.

Informatie over het sportaanbod

Realisaties 2015
De Sportdatabank Vlaanderen (www.sportdatabankvlaanderen.be) werd eind 2011
gelanceerd voor het brede publiek en geleidelijk verder uitgebouwd als
sportpromotioneel instrument voor het sporten in clubverband.
De gegevens over meer dan 23.400 sportclubs, ongeveer 2.000 andere
sportorganisaties (bv. sportdiensten en sportfederaties) en ongeveer 20.000
sportinfrastructuren werden in 2015 permanent geactualiseerd. Dat gebeurde in nauw
overleg met de erkende Vlaamse sportfederaties, de gemeentelijke sportdiensten, de
sportclubs zelf en een aantal andere sportactoren. Ook burgers kunnen via een
eenvoudige webtoepassing wijzigingen aan sportclubs of nieuwe sportclubs melden.
De Sportdatabank Vlaanderen werkte in 2015 samen met een aantal andere projecten
binnen
en
buiten
de
Vlaamse
Overheid,
bv.
www.gsportvlaanderen.be;
www.geopunt.be; websites van gemeentelijke sportdiensten; websites van
sportfederaties; www.transsport.be; enz. Daarbij worden de authentieke gegevens
nog steeds zoveel als mogelijk binnen de Sportdatabank Vlaanderen bewaard en via
het principe van iframes ter beschikking gesteld aan andere websites. Soms worden
de authentieke gegevens (bv. sportinfrastructuren) ter beschikking gesteld voor
hergebruik (bv. www.geopunt.be; www.transsport.be).
De Sportdatabank Vlaanderen zal in 2015 door naar schatting 800.000 unieke
gebruikers (ongeveer 2.200 unieke gebruikers per dag) worden geconsulteerd.
Minstens 8 miljoen zoekacties worden uitgevoerd via de mobiele applicatie, via
www.sportdatabankvlaanderen.be of via de websites van sportfederaties,
sportdiensten en G-Sport Vlaanderen. In 2015 werd heel wat nieuwe functionaliteit
toegevoegd. Zo werd voor G-Sport Vlaanderen het concept van de G-sportclub met
een duurzame, kwalitatieve werking geïmplementeerd.
Er werden twee nieuwe versies van de mobiele applicatie ‘SportDB’ uitgebracht (versie
6 en 7) die in 2015 meer dan 70.000 unieke gebruikers zal tellen (ongeveer 200
unieke gebruikers per dag). Binnen die mobiele applicatie werd een nieuwe
functionaliteit voorzien voor trainers en sportbegeleiders. In 2015 werd het voor de
burger mogelijk gemaakt om zichzelf met een bepaalde functie te koppelen aan een
sportorganisatie (bv. als voorzitter, secretaris, lesgever/trainer, enz.). Een persoon die
zich als lesgever/trainer koppelt aan een sportclub, kan er zelf voor kiezen om
zijn/haar kwalificaties uit de VOTAS-databank van de Vlaamse Trainersschool
zichtbaar te maken voor derden. Een burger die dit consulteert, is dus 100% zeker dat
die kwalificaties correct zijn.
In het voorjaar van 2015 werd een eerste deel van een sportvacaturedatabank
ontwikkeld die geïntegreerd is binnen de Sportdatabank Vlaanderen. De
sportvacaturedatabank werd gelanceerd in augustus 2015 zodat sportorganisaties
gratis de mogelijkheid krijgen om hun sportvacatures kenbaar te maken aan trainers
of sportbegeleiders. Doelstelling van Bloso hiermee is de tewerkstelling van
sportgekwalificeerde
trainers
of
sportbegeleiders
te
faciliteren.
Die
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sportgekwalificeerde trainers of sportbegeleiders kunnen immers eveneens gratis en
zonder bemiddeling van Bloso contact nemen met de sportorganisatie die de
sportvacature geplaatst heeft. Het opstarten van een sportvacaturedatabank gebeurde
ook om een geautomatiseerd antwoord te kunnen bieden aan de honderden vragen
per jaar om een sportvacature te verspreiden onder de gekwalificeerden uit de
VOTAS-databank.
Sportimonium vzw heeft in 2015 op basis van haar vijfjarig beleidsplan een
museumwerking uitgebouwd rond sport in het algemeen en in Vlaanderen in het
bijzonder. Voor haar werking worden jaarlijks werkingssubsidies toegekend op basis
van de samenwerkingsovereenkomst van 4 december 2009 tussen het Bloso en de
vzw Sportimonium.
Prognoses 2016
Het agentschap Sport Vlaanderen ontwikkelt in 2016 verder de Sportdatabank
Vlaanderen aansluitend op de gedetecteerde eigen behoeften en de behoeften bij bv.
sportfederaties, sportdiensten en sportraden. Een tweede deel van de
sportvacaturedatabank wordt ontwikkeld zodat een MijnBloso-gebruiker automatisch
een aantal openstaande sportvacatures krijgt voorgesteld die aan zijn/haar
sporttechnisch profiel (incl. VTS-kwalificaties) beantwoorden. Hij/zij beslist natuurlijk
zelf om hier al dan niet op te reageren. Sportorganisaties krijgen eveneens
automatisch een lijst van mogelijke kandidaten en kunnen kiezen om hier al dan niet
zelf contact mee op te nemen. Een kandidaat beslist of dat kan en op welke wijze.
In 2016 wordt verder ingezet op de permanente actualisatie van de gegevens van de
meer dan 23.400 sportclubs en andere sportorganisaties en de sportinfrastructuren
teneinde een optimale gebruikservaring te verkrijgen.
De toekenning van werkingssubsidies en personeelssubsidies aan de vzw
Sportimonium voor haar museumwerking rond sport in het algemeen en in Vlaanderen
in het bijzonder blijft in 2016 behouden. Er wordt bijkomend ingezet om de uitstraling
en de externe communicatie in Vlaanderen naar nieuwe potentieel geïnteresseerde
doelgroepen te verbeteren. Ten slotte wordt de interne operationele werking
geoptimaliseerd en geherstructureerd om te resulteren in een efficiënter management.
6.4.

Een gedragen sportpromotionele sensibiliseringscampagne voor Vlaanderen

Realisaties 2015
Op basis van een door het Permanent overlegorgaan Sportpromotie en het
Overlegplatform Sport voor Allen goedgekeurde projectfiche, werd via een open
offerteaanvraag
een
reclameadviesbureau
aangesteld
om
een
sensibiliseringscampagne rond het thema ‘tijd investeren in sport’, creatief uit te
werken en te begeleiden. Met deze sensibiliseringscampagne willen we zoveel mogelijk
mensen bereiken, hen overtuigen van het belang van sport en de kansen bieden om
aan sport te doen. Die campagne wordt in het najaar opgestart. Daarbij wordt in de
eerste plaats de nadruk gelegd op het introduceren van een belevingsfilosofie van het
sporten bij alle Vlaamse sportactoren. De ‘sportbeleving’ wordt gebruikt als extrinsieke
motivator om aan sport te doen. Er wordt gefocust op de rol die de Vlaamse
sportclubs hierin spelen. In een eerste fase zullen de sportclubs via aangereikte tools
en inspiratiesessies geïnspireerd en geïncentiveerd worden om mee te doen. Via het
gebruik van sociale media (en het delen van ervaringen) zullen de sporters van
vandaag ingeschakeld worden als ‘ambassadeurs’ om niet sporters te stimuleren tot
gedragsverandering.
Prognoses 2016
Die campagne dient als overkoepelende kapstok om alle reeds bestaande en
toekomstige sportpromotionele acties in onder te brengen. Zo worden in 2016 in elk
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geval de acties ‘Goed bezig- Week van de Sportclub’, Sportelen en de Sport
Vlaanderen-acties rond natuursporten geïntegreerd in de campagne. Ook de acties
rond een sportaanbod op maat van de beroepsactieve bevolking (zie 1.1.5) maken
deel uit van die sensibiliseringscampagne.
6.5.
Samenwerking
sportpromotie)

actoren

Sport

voor

Allen

(permanent

overlegorgaan

Realisaties 2015
Met de verschillende leden van het Permanent Overlegorgaan Sportpromotie werd
overleg gepleegd voor het opstellen van de definitieve projectfiche rond het voeren
van een nieuwe sportpromotionele sensibiliseringscampagne. Bij de beoordeling en de
selectie van het reclameadviesbureau voor de uitwerking en begeleiding van deze
campagne, werd advies ingewonnen bij de leden van het Permanent overlegorgaan
Sportpromotie. Hierdoor werd een gedragenheid van het werkveld voor deze
campagne gecreëerd.
Prognoses 2016
Via overleg worden de sportpromotionele acties van de verschillende Vlaamse
sportactoren op elkaar afgestemd om aldus tot een gezamenlijk sportpromotioneel
programma te komen in het kader van de nieuwe sensibiliseringscampagne.
Binnen
dit
overlegorgaan
zal
ook
een
evaluatie
gebeuren
van
het
sportevenementenbeleid
in
Vlaanderen.
Zowel
bij
de
organisatie
van
sportevenementen als bij het verlenen van subsidies aan evenementen vragen we
aandacht voor de toegankelijkheid voor bezoekers en supporters.
6.6.

Overlegplatform Sport voor allen

Realisaties 2015
Na een overleg in december 2014, werd besloten om op basis van de beleidsnota
Sport, 4 ‘speerpunten’ te selecteren waarrond in deze beleidsperiode intensief zal
gewerkt
worden.
Rond
de
geselecteerde
thema’s
Sportinfrastructuur,
Sportclubondersteuning,
Tewerkstelling
en
de
Sportpromotiesensibiliseringscampagne, werden projectfiches opgesteld. Deze werden toegelicht,
besproken en goedgekeurd op de vergadering van 3 juni 2015 door de
vertegenwoordigers van het middenveld.
Prognoses 2016
De aan de 4 speerpunten gerelateerde werkgroepen zullen de afgesproken planning
opvolgen en de realisatie van de thema’s uitwerken. Ze zullen hiervoor, indien het een
meerwaarde betekent, externe dossierspecifieke experten betrekken om de kwaliteit
van hun werking te optimaliseren of/en hun visie te realiseren.
Rond de 4 thema’s komt het Overlegplatform SVA in de loop van 2016 bijeen om met
de verschillende representatieve vertegenwoordigers uit de Sport voor Allen-sector de
stand van zaken rond de themaspecifieke dossiers op te volgen en hierover in
dynamisch overleg met elkaar in discussie te gaan.
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7. Meer rendement halen uit het beschikbare topsportpotentieel
Medailles op grote internationale wedstrijden vormen een belangrijke graadmeter voor
het succes van het Vlaams topsportbeleid. Deze graadmeter blijft natuurlijk beperkt
tot
sporten
waarvoor
in
die
jaren
Europese
Kampioenschappen
(EK),
Wereldkampioenschappen (WK) en Olympische Spelen (OS) of Paralympische Spelen
(PS) worden georganiseerd.
Sinds
2009
worden,
bij
aanvang
van
een
nieuwe
Olympiade,
de
resultaatsdoelstellingen van de erkende Vlaamse topsportfederaties voor de komende
Olympiade opgevraagd. Deze resultaatsdoelstellingen, evenals de effectief behaalde
resultaten door de Vlaamse topsporters, worden in onderstaand overzicht
weergegeven.
De beoogde resultaatsdoelstellingen 2009-2012 (Olympiade Londen) werden om
diverse redenen slechts ten dele gerealiseerd: (1) het betreft zeer ambitieuze
doelstellingen van de sportfederaties zelf, (2) enkele disciplines waarin Vlaanderen
succesvol is (o.a. in wielrennen, kajak en zeilen) werden in tussentijd geschrapt van
het Olympisch programma en (3) de concurrentie tussen de naties om medailles te
winnen in de grote internationale wedstrijden wordt steeds scherper (“Global Sporting
Arms Race”).
Tabel 1: Overzicht van de resultaatsdoelstellingen en de behaalde resultaten door
Vlaamse topsporters in de periode 2005-2016

Topsportprestaties in Olympische en Paralympische disciplines worden gemeten via de
Vlaamse Topsportindex. Voor de Olympische disciplines wordt deze Topsportindex
berekend op basis van punten die worden toegekend aan medailles en top 8-plaatsen
op de EK, WK en OS. Het totale aantal toe te kennen indexpunten in de Olympische
disciplines bedroeg zowel in de Olympiade Londen als in de Olympiade Beijing
ongeveer 127.500 punten over een volledige Olympiade. Het aantal topsporters en
landen kan variëren, het aantal medailles en top 8-plaatsen blijft echter zo goed als
constant. Voor de Paralympische sporttakken steeg het aantal toe te kennen
indexpunten in de Paralympische disciplines van 87.500 punten in de Paralympiade
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Beijing naar 110.000 punten in de Paralympiade Londen. Hierbij komen alle medailles
en top-5 plaatsen in aanmerking op EK, WK en PS.
België scoorde 608 punten in de Olympiade Beijing en 636 punten in de Olympiade
Londen, respectievelijk de 39ste en 42ste plaats in de wereldrangschikking.
Vlaanderen scoorde 565 punten in de Olympiade Beijing en 488 punten in de
Olympiade Londen. Het marktaandeel van Vlaanderen (0,09% van de
wereldbevolking) daalde van 0,44% in de Olympiade Beijing naar 0,37% in de
Olympiade Londen. In de lopende Olympiade Rio blijft het markaandeel van
Vlaanderen status quo op 0,36% (Situatie op 01/10/2015).
In de Paralympische disciplines scoorde België 300 punten in de Paralympiade Beijing
en 532 punten in de Paralympiade Londen, respectievelijk de 46ste en 42ste plaats in
de wereldrangschikking. Vlaanderen scoorde 222 punten in de Paralympiade Beijing,
in de Paralympiade Londen bedroeg het aantal punten 431. Het marktaandeel van
Vlaanderen steeg van 0,25% in de Paralympiade Beijing naar 0,39% in de
Paralympiade Londen. In de lopende Paralympiade Rio is het markaandeel van
Vlaanderen voorlopig gedaald naar 0,27% (Situatie op 01/10/2015).
7.1.

Uitvoering Topsportactieplan III

7.1.1. Financiële ondersteuning van de Topsport via decretale middelen
Topsport o.b.v. strategische keuzes van te ondersteunen sporttakken
Teneinde de doelstellingen 2013-2016 te kunnen behalen met de beschikbare
middelen voor Topsport, werd de strategische beslissing genomen om hoofdzakelijk
binnen de groep van Olympische disciplines te investeren: (1) op structurele wijze in
een beperkt aantal (10) focussporten (categorie 1 Vlaamse topsporttakkenlijst) en (2)
ad hoc in een aantal “windows of opportunity” (topsporters met slaagkansen, die
evenwel geen deel uitmaken van een structureel ondersteunde Vlaamse
topsportfederatie).
Realisaties 2015
In 2015 werden 24 erkende topsportfederaties (op basis van de Vlaamse
topsporttakkenlijst 2013-2016) ondersteund via één of meerdere van de vier luiken
van de facultatieve opdracht Topsport.
Het BOIC kwam in 2015 in aanmerking voor een subsidiëring voor de organisatie van
multidisciplinaire stages (Mulhouse, Vittel en Lanzarote) en multidisciplinaire
competities (EYOF) via aanvullende subsidies Topsport.
Prognoses 2016
Conform de in het Topsportactieplan Vlaanderen III (2013-2016) vooropgestelde en
de in het uitvoeringsbesluit inzake topsport opgenomen maximale subsidiebedragen
voor alle Vlaamse topsportfederaties, worden in 2016 financiële middelen voorzien
voor de voorbereiding en deelname aan internationale wedstrijden. De subsidies voor
de participatie in een topsportschool worden gecontinueerd voor het tweede deel van
het schooljaar 2015-2016, in overeenstemming met het eerste deel van betreffend
schooljaar. Op basis van de aanvragen die door de unisportfederaties worden
opgenomen in hun jaaractieplan topsport 2016, zal Bloso een advies uitbrengen over
de te ondersteunen WK’s, EK’s en WB’s. Hierbij is het belangrijk dat sportfederaties
ook hun rol als (co-)organisator aantonen. Ook voor de voorbereiding en deelname
van Vlaamse topsporters aan Olympische Spelen, Wereldspelen, Paralympische Spelen
en EYOF worden in 2016 middelen ter beschikking gesteld.
Het BOIC komt in 2016 in aanmerking voor een subsidie voor de deelname van
Vlaamse topsporters aan de Olympische Zomerspelen 2016 in Rio via aanvullende
subsidies Topsport.
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7.1.2. Professionalisering van de Vlaamse topsportfederaties
Het Topsportactieplan Vlaanderen III (2013-2016) voorziet in de verdere
professionalisering van de Vlaamse topsportfederaties door (1) de aanstelling van
competente coördinatoren met relevante topsportervaring, (2) de vorming en
aanstelling van ‘in service’ topsporttrainers en (3) de ondersteuning, opvolging en
begeleiding van sportwetenschappelijke begeleiding en onderzoek inzake topsport.
Bovendien wordt de werking van de topsportcommissies (prioritair inzake de 10
focussporten en G-topsport) geïntensifieerd, en is een vertegenwoordiger van Bloso
opgenomen met een antennefunctie voor de Vlaamse overheid.
Realisaties 2015
Aanstelling van competente coördinatoren met relevante topsportervaring
Teneinde competente coördinatoren met relevante topsportervaring te kunnen
aantrekken en/of te behouden, werd in 2013 een pilootproject “Pool van High
Performance Managers” opgestart. Dat pilootproject is gericht op de verdere
professionalisering van de coördinatie/het management van de topsportfederaties in
de focussporten. In 2015 werd het loon (aan 90%) en de werkingsmiddelen van drie
voltijdse High Performance Managers gefinancierd via de werkingsmiddelen Topsport
2015 van Bloso, meer bepaald in hockey, judo en volleybal.
Verder financierde Bloso in 2015 het loon (aan 90%) en de werkingsmiddelen van een
voltijdse coördinator Topsport voor 2 topsportfederaties die niet participeren in een
topsportschool, m.n. Parantee vzw en Vlaamse Liga Paardensport vzw.
Sinds 2013 zorgt een sporttakoverschrijdende vormingscoördinator Topsport op de
afdeling Topsport van Bloso, in samenspraak met de topsportfederatie (categorie 1),
per topsporttrainer voor de uitwerking en opvolging van een geïndividualiseerd
topsportspecifiek vormingstraject van internationaal niveau.
Voor het professionaliseren van de sportkaderopleiding door de Vlaamse
Trainersschool dient ook de aansturing per sporttak (focussporten) door de directeur
sportkaderopleiding (DSKO) geprofessionaliseerd te worden. In 2015 werden 7
DSKO’s aangesteld in hockey, tennis, volleybal, paardrijden, zwemmen, gymnastiek
en wielrennen.
Behoud en verdere uitbouw van de Pool van de Toptrainers
In 2015 werd de aanstelling en financiering van 21 (17,63 VTE) binnen- of
buitenlandse toptrainers gerealiseerd. 20 toptrainers werden aangesteld in functie van
de voorbereiding van Vlaamse topsporters op selectie en deelname aan de Olympische
Spelen van 2016, meer bepaald in atletiek (2), basketbal (1), gymnastiek (2), hockey
(4), judo (2), kajak (1), paardrijden (1), volleybal (2), wielrennen (2), zeilen (1) en
zwemmen (2). Eén toptrainer werd aangesteld in functie van de voorbereiding van
Vlaamse snowboarders op de Olympische winterspelen van 2018. (Situatie op
01/10/2015).
Voorts werden in 2015 de loon- en werkingskost gedragen van 16
headcoaches/toptrainers (9,0 VTE) in functie van de voorbereiding van Vlaamse
topsporters op selectie en deelname aan de Olympische en Paralympische Spelen van
2020 en 2024, meer bepaald in badminton (1), G-sport (6), judo (1), kunstschaatsen
(2), roeien (1), schermen (1), tennis (2) en volleybal (2). (Situatie op 01/10/2015).
Behoud en verdere uitbreiding van de Pool van Jeugdtrainers Topsport
Conform de criteria uit het Topsportactieplan Vlaanderen III (2013-2016) werden 57
(22,75 VTE) voltijdse of deeltijdse Jeugdtrainers Topsport in 2015 in de Vlaamse
topsportfederaties aangesteld en gefinancierd, meer bepaald in atletiek (2),
badminton (5), basketbal (10), gymnastiek (3), hockey (6), judo (4), kajak (1), roeien
(5), schermen (1), snowboard (1), taekwondo (1), tafeltennis (1), tennis (4), triatlon
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(3), volleybal (3), wielrennen (1), zeilen (2) en zwemmen (5). (Situatie op
01/10/2015).
Wetenschappelijke
topsport

begeleiding

en

wetenschappelijk

onderzoek

inzake

In 2015 werden, aanvullend op de subsidies topsport en na advies van de Taskforce
Topsport en Wetenschap, 20 Vlaamse topsportfederaties ad hoc gefinancierd voor de
uitbouw
van
interdisciplinaire,
sportwetenschappelijke/medisch-paramedische
begeleidingsprojecten.
De toepassing van wetenschappelijke kennis in topsportprogramma’s gebeurde door
de inzet van wetenschappelijk opgeleide experts in het veld, de zogenaamde
“embedded scientists”. Deze voeren het voorbereidend werk uit op het terrein,
contacteren en engageren domeinexperts, zijn verantwoordelijk voor interdisciplinair
overleg en staan de trainers bij in het toepassen van de wetenschappelijke begeleiding
in de praktijk.
Voor
ieder
kennisdomein
(sportmedische
en
paramedische
begeleiding,
sportpsychologische
begeleiding,
coaching,
sporttechnologie
en
innovatie,
sportbiomechanica
en
bewegingsanalyse,
krachten
houdingstraining
en
sportfysiologische en voedingsbegeleiding) werd de aannemingsovereenkomst tussen
Bloso en de coördinerende expert in 2015 verlengd. De coördinerende expert per
kennisdomein superviseert de domeinspecifieke werking in de topsportfederaties,
verenigt de vakexperts in een overlegplatform en geeft de kennis door aan de
“embedded scientists” en de “in service topsporttrainers” (o.a. via bijscholingen).
In 2015 werden vier Vlaamse leerstoelen Topsport gefinancierd binnen de domeinen
van de sportfysiologie, (para)medische begeleiding en sportpsychologische
begeleiding. Elk van deze onderzoeksprojecten dient zowel op korte als op lange
termijn een meerwaarde te betekenen voor het Vlaamse topsportbeleid. De
onderzoekers zullen met andere woorden nauw samenwerken met de topsporters, hun
trainers en begeleiders en de topsportfederaties. Bloso bewaakt de uitvoering van de
onderzoeksprojecten en de beoogde toepassing ervan in de dagelijkse
topsportpraktijk.
De ondersteuning van de wetenschappelijke begeleiding en het wetenschappelijk
onderzoek inzake Topsport werd in 2015 integraal gecoördineerd door één voltijds
gangmaker Topsport & Wetenschap op de afdeling Topsport van Bloso.
Uitbouw van de Vlaamse trainingsinfrastructuur voor topsport
De Vlaamse Regering besliste op 19 juli 2013 over de uitbouw van drie volwaardige
topsportcentra met geografische spreiding (Gent – Antwerpen – Leuven) ten behoeve
van de focussporten. Conform het Ministerieel besluit houdende de toekenning van
een investeringssubsidie voor de uitbouw van de topsportinfrastructuur, werd in 2015
een subsidie toegekend aan Tennis Vlaanderen vzw voor de realisatie van de conditieen krachtzaal van het VTV-opleidingscentrum, aan de Vlaamse Judofederatie voor de
inrichting van de krachtzaal van de topsportschool Antwerpen en aan de stad
Antwerpen voor de uitbreiding van het Wezembergzwembad.
Prognoses 2016
Aanstelling van competente coördinatoren met relevante topsportervaring
In functie van de evaluatiegesprekken met de betrokken coördinatoren en de
topsportfederaties zal worden beslist om de bestaande contracten al dan niet te
bestendigen en/of nieuwe contracten af te sluiten/te financieren.
De sporttakoverschrijdende vormingscoördinator Topsport op de afdeling Topsport van
Sport Vlaanderen zal verder, in samenspraak met de topsportfederatie (categorie 1),
per topsporttrainer een geïndividualiseerd topsportspecifiek vormingstraject van
internationaal niveau uitwerken en coördineren.
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De (verdere) aanstelling van professionele DSKO’s moet ook in 2016 leiden tot een
verdere professionalisering van de sportkaderopleiding door de Vlaamse
Trainersschool.
Behoud en verdere uitbouw van de Pool van de Toptrainers
In functie van de evaluatiegesprekken met de betrokken trainers in de Pool van
Toptrainers en de Pool van Projecttrainers, hun topsporters en topsportfederaties
wordt beslist om contracten al dan niet te bestendigen of nieuwe contracten af te
sluiten/te financieren.
Belangrijke evaluatiecriteria zijn onder meer de reeds behaalde tussentijdse
doelstellingen, de kans op succes, de expertise van de trainer en de kwaliteit van het
trainings- en wedstrijdprogramma.
Het Topsportactieplan Vlaanderen III (2013-2016) voorziet in 2016 in de aanstelling
van 25 VTE toptrainers.
Behoud en verdere uitbreiding van de Pool van Jeugdtrainers Topsport
De Pool van Jeugdtrainers Topsport is gericht op een betere begeleiding van jonge
talenten bij de aanvang van hun topsportloopbaan of in de laatste fase voor zij
elitesporter worden.
Naar aanleiding van de evaluatiegesprekken met de betrokken topsportfederaties
wordt beslist om de financiering van de reeds bestaande contracten al dan niet te
verlengen of nieuwe contracten af te sluiten. Het aantal trainers is afhankelijk van de
kwaliteit/expertise en de kansen op succes.
Het Topsportactieplan Vlaanderen III (2013-2016) voorziet in 2016 in de aanstelling
van 25 VTE toptrainers.
Wetenschappelijke
topsport

begeleiding

en

wetenschappelijk

onderzoek

inzake

De adviescommissie Taskforce Topsport en Wetenschap ziet er verder op toe dat de
sportwetenschappelijke en medisch/paramedische begeleidingsprojecten volgens de
geldende kwaliteitscriteria worden toegekend, rekening houdend met de betrokken
topsportpopulatie en hun kansen op succes in de lopende en volgende Olympiade.
In het kader van de optimalisering van de sportwetenschappelijke werking worden de
periodieke verslagen van de sportwetenschappelijke begeleidingsteams in de
topsportfederaties aan Bloso bezorgd.
Voorts gebeurt er een regelmatige evaluatie van de sportwetenschappelijke
onderzoeksprojecten (Vlaamse leerstoelen Topsport) met de Taskforce Topsport en
Wetenschap, teneinde de nodige garanties te krijgen dat de Vlaamse leerstoel
Topsport effectief en efficiënt wordt ingevuld door de betrokken universiteit en de
resultaatsverbintenis per leerstoel wordt behaald.
Uitbouw van de Vlaamse trainingsinfrastructuur voor topsport
De uitbouw van de drie volwaardige topsportcentra in de driehoek Gent-AntwerpenLeuven, conform het Ministerieel besluit houdende de toekenning van een
investeringssubsidie voor de uitbouw van de topsportinfrastructuur, worden in 2016
verder in uitvoering gebracht.
7.1.3. Optimaliseren van de begeleiding, de omkadering en de leefsituatie van
de Vlaamse topsporters
Het Topsportactieplan Vlaanderen III (2013-2016) voorziet in het optimaliseren van
de begeleiding, de omkadering en de leefsituatie van de Vlaamse topsporters door (1)
de opvolging van de werking van de Vlaamse topsportscholen, (2) de opname van
Vlaamse topsporters in een tewerkstellingsproject voor topsporters en (3) de
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begeleiding en omkadering van de Vlaamse topsporters via Carrièrebegeleiding
Topsport.
Realisaties 2015
Opvolging van de werking van de Vlaamse topsportscholen
In september 2014 werd de studierichting Topsport opnieuw aangeboden in zes
Vlaamse topsportscholen. Bloso heeft in 2015 het voorzitterschap en het secretariaat
van de begeleidingscommissie van het Topsportconvenant en van de gemengde
selectiecommissie(s) van het Topsportconvenant waargenomen. Met elk van de
topsportfederaties met een topsportschool werd een convenant afgesloten m.b.t. de
goedgekeurde selectiecriteria voor het daaropvolgende schooljaar.
De gemengde selectiecommissies van het Topsportconvenant hebben voor het
schooljaar 2015-2016 de aanvragen van de respectieve topsportfederaties besproken
in functie van de toekenning van een topsportstatuut. Voor het schooljaar 2014-2015
werden 691 topsportstatuten toegekend: 175 A-statuten, 422 B-statuten en 94
statuten topsportbelofte.
Na een termijn van twee schooljaren (2013-2014 en 2014-2015) en na gezamenlijke
evaluatie door de sport- en onderwijssector besliste de Begeleidingscommissie van het
Topsportconvenant in januari 2015 dat het pilootproject “Flexibel leertraject buiten de
topsportschool” voor de twee volgende schooljaren (2015-2016 en 2016-2017) wordt
bestendigd.
Opname van
topsporters

Vlaamse

topsporters

in

een

tewerkstellingsproject

voor

Het totaal contingent van het Bloso-tewerkstellingsproject Topsport werd in november
2002 op 43 voltijdse equivalenten gebracht en is sindsdien ongewijzigd. Binnen dit
contingent werden 33 elitesporters en 1 beloftevolle jongere (30,3 VTE) in 2015
(Situatie op 01/10/2015) tewerkgesteld in functie van het leveren van topprestaties.
De modaliteiten van het Bloso-Topsportstudentenproject werden sinds 2013 – zoals
beschreven in het Topsportactieplan Vlaanderen III (2013-2016) – beter afgestemd op
de noden van de individuele topsporters/studenten, waarbij een aangepaste
financieringswijze volgens leeftijd wordt vooropgesteld: een onkostenvergoeding voor
topsportgerelateerde programmakosten tot de leeftijd van 21 jaar, vanaf 21 jaar heeft
de topsporter/student de keuze tussen een (deeltijds) tewerkstellingscontract
Topsport en een onkostenvergoeding.
Bij aanvang van het academiejaar 2015-2016 kregen 18 elitesporters en 1 beloftevolle
jongere (14,9 VTE) (Situatie op 01/10/2015) een deeltijds tewerkstellingscontract
Topsport via het Bloso-Topsportstudentenproject. Voorts werd in 2015 een
topsportspecifieke onkostenvergoeding toegekend aan 33 topsporters/studenten
(Situatie op 01/10/2015) toegekend.
Voor de Vlaamse wielerploegen en Atletiek Vlaanderen (topsporters en omkadering)
waren in 2015 bij het Departement CJSM 51 (voltijdse en deeltijdse)
tewerkstellingscontracten lopende (48 VTE).
Carrièrebegeleiding van de Vlaamse topsporters
De begeleiding van de tewerkgestelde topsporters en beloftevolle jongeren via het
functioneel geïntegreerde project ‘Carrièrebegeleiding Topsport’ werd in 2015 integraal
binnen Bloso voortgezet.
In het academiejaar 2014-2015 genoten 16 topsporters van een individuele
carrièrebegeleiding inzake Topsport en studie (1-1 begeleiding in de meest intensieve
vorm), 8 topsporters genoten een minder intensieve begeleidingsvorm (E-coaching),
10 topsporters werden begeleid zonder effectief opgenomen te zijn in één van
bovenstaande begeleidingsvormen (ad hoc begeleiding) en binnen het project ‘Hockey
& Study’ genoten 21 spelers/studenten van beide nationale hockeyteams een
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kortlopend begeleidingstraject. 36 topsporters/studenten werden begeleid en
opgevolgd via het Bloso-Topsportstudentenproject. De selectie van de kandidaten
gebeurde telkens op vraag van de coördinatoren Topsport van de respectieve
topsportfederaties en na goedkeuring door de Taskforce Topsport.
Dankzij het afsluiten van een convenant via het Bloso-Topsportstudentenproject lag de
nadruk vanaf 2015 (nog meer) op het responsabiliseren van de onderwijsinstellingen
in de begeleiding van de topsporters/studenten. Carrièrebegeleiding Topsport & Studie
kon hierdoor een (meer) ondersteunende en coachende rol aannemen ten aanzien van
de
studiecoaches
en
de
contactpersonen
topsport
in
de
betrokken
onderwijsinstellingen. Bovendien kon in 2015 ook prioriteit gegeven worden aan de
professionalisering van Carrièrebegeleiding Topsport en Studie via o.a. het “Erasmus+
-project Gold in Education and Elite Sport” en via de opleiding “Certified Personal
Coach”.
In het kader van het project “Lerend netwerk: +18”, opgestart in 2012 in
samenwerking met VDAB, werd in 2015 intensief samengewerkt met de 8
geselecteerde loopbaanbegeleidingcentra die zich specialiseren in het begeleiden van
topsporters. Carrièrebegeleiding Topsport en VDAB voorzien in de opleiding en
begeleiding van deze loopbaanbegeleiders. 25 topsporters en voormalige topsporters
werden in 2015 geadviseerd en/of begeleid inzake de combinatie topsport en werk of
de na-topsportcarrière".
Prognoses 2016
Opvolging van de werking van de Vlaamse topsportscholen
Sport Vlaanderen neemt in 2016 het voorzitterschap en het secretariaat van de
begeleidingscommissie van het Topsportconvenant en van de gemengde
selectiecommissie(s) van het Topsportconvenant waar. Sport Vlaanderen zal met elk
van de topsportfederaties met een topsportschool een convenant afsluiten m.b.t. de
goedgekeurde selectiecriteria voor het daaropvolgende schooljaar.
De gemengde selectiecommissie(s) van het Topsportconvenant zal voor het schooljaar
2016-2017 de aanvragen van de respectieve topsportfederaties bespreken in functie
van de toekenning van een topsportstatuut.
In het schooljaar 2015-2016 zullen 3 topsportfederaties (tennis, triatlon en voetbal)
participeren in het pilootproject “Flexibel leertraject buiten de topsportschool”.
Opname van
topsporters

Vlaamse

topsporters

in

een

tewerkstellingsproject

voor

In functie van de noodwendigheid en de kwaliteit van de aanvragen wordt in de
aanloop naar de Olympische Spelen 2016 een stabilisering van het aantal contractuele
topsporters verwacht, via respectievelijk het Bloso-tewerkstellingsproject Topsport en
het Bloso-topsportstudentenproject. Voor de mannenwielerploeg Topsport Vlaanderen
wordt een contingent van 20 wegrenners voorzien. Over de concrete samenstelling
van de dameswielerploeg en Atletiek Vlaanderen wordt in het najaar beslist.
Carrièrebegeleiding van de Vlaamse topsporters
Zowel de individuele carrièrebegeleiding Topsport van de tewerkgestelde topsporters
en de beloftevolle jongeren, als het project “Lerend netwerk: +18” (in samenwerking
met VDAB) worden in 2016 voortgezet.
7.1.4. optimale dienstverlening inzake topsport t.a.v. de stakeholders
Door de (verdere) uitbouw van de één-loketfunctie voor Topsport bij Sport Vlaanderen
wordt een optimale dienstverlening inzake topsport t.a.v. de stakeholders beoogd, o.a.
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voor (1) beleidsonderzoek en –rapportering, (2) communicatie inzake Topsport en (3)
ondersteuning van de Vlaamse topsportfederaties.
Realisaties 2015
Bloso nam in 2015 het voorzitterschap en het secretariaat waar van de Taskforce
Topsport, de Taskforce Topsport en Wetenschap, de begeleidingscommissie van het
Topsportconvenant en de gemengde selectiecommissies van het Topsportconvenant.
Volgende bevoegdheden vielen nog niet onder Bloso: de tewerkstellingsprojecten
“Atletiek Vlaanderen” en de “Vlaamse Wielerploegen” en de financiering van
uitstralingsgerichte evenementen. Ook in 2015 werden via het subsidiekanaal
Topsport Vlaanderen een 40-tal topsportevenementen ondersteund die bijdragen tot
de visibiliteit van Topsport Vlaanderen in het sportlandschap. Deze topsportprojecten
en -evenementen werden in 2015 gefinancierd vanuit de werkingsmiddelen van het
Departement CJSM.
De genomen initiatieven met betrekking tot het voeren van het logo Topsport
Vlaanderen werden in 2015 voortgezet, o.a. via bijkomende richtlijnen in het jaarlijks
topsportconvenant tussen het Bloso en de Vlaamse topsportfederaties m.b.t. de
subsidies en financieringen Topsport en de addenda aan de contracten van de
Vlaamse topsporters in het Bloso-tewerkstellingsproject Topsport en het Blosotopsportstudentenproject.
Bloso voorziet in een optimale dienstverlening inzake Topsport t.b.v. de topsporters
(dienstvrijstellingen en verzekering topsporters), de topsportfederaties en derden
(vragen en klachten via mail en telefonische gesprekken).
Prognoses 2016
Door de inkanteling van de afdeling Sport van Departement CJSM in het ééngemaakte
agentschap Sport Vlaanderen worden alle bevoegdheden inzake Topsport voortaan
gecentraliseerd, zoals vooropgesteld in mijn beleidsnota Sport.
7.1.5. Participatie in het gemeenschappelijk project Be Gold
Het gemeenschappelijk project Be Gold, een samenwerkingsverband tussen de
Vlaamse, Franstalige en Duitstalige Gemeenschap, het BOIC en de federale overheid,
heeft als doel om specifieke projecten te financieren op het vlak van talentdetectie,
talentontwikkeling en talentbegeleiding van jonge topsporttalenten met het oog op het
behalen van top-8 plaatsen op toekomstige Olympische Spelen. De Vlaamse
sportfederaties, de Waalse sportfederaties, de sportfederaties van de Duitstalige
Gemeenschap, alsook de nationale sportbonden en de partners in ABCD kunnen
projecten indienen. De ABCD-commissie beoordeelt de projecten en beslist over het
bedrag, de aard en de periode van financiering. Middelen die binnen een kalenderjaar
niet besteed zijn, blijven in de gemeenschappelijke pot en worden aldus overgedragen
en besteed in de daaropvolgende jaren binnen dit topsportproject.
Realisaties 2015
Op 15 april 2015 werd een nieuwe overeenkomst ondertekend tussen de federale
staat (ministers Charles Michel en Hervé Jamar), de Vlaamse Regering (ministers
Geert Bourgeois en Philippe Muyters), de Regering van de Franse Gemeenschap
(ministers Rudy Demotte en René Collin), de Regering van de Duitstalige
Gemeenschap (ministers Oliver Paasch en Isabelle Weykmans) en het BOIC (voorzitter
Pierre-Olivier Beckers en CEO Philippe Vander Putten) in het kader van een project
jonge topsporttalenten “Be Gold” – Olympische Spelen (zomer en winter).
De overeenkomst ving aan op 1 januari 2015 en heeft een duur van 3 jaar. Een
evaluatie van Be Gold zal door ABCD worden opgemaakt in 2017. Met het oog op,
desgevallend, een uitdrukkelijke beslissing inzake de verlenging van de overeenkomst
voor een nieuwe periode van 5 jaar (tot 2022), brengt de minister bevoegd voor de
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Nationale Loterij de federale regering op de hoogte van het resultaat van de
tussentijdse
evaluatie
in
2017
en
brengt
de
ABCD-commissie
de
gemeenschapsministers bevoegd voor Sport op de hoogte.
In dat project wordt een gemeenschappelijke “pot” aangelegd, waarin tot en met 2017
de Nationale Loterij, Bloso, Adeps, de Duitstalige Gemeenschap en het BOIC
investeren.
In 2015 werden 13 Vlaamse topsportprojecten en 2 gemeenschapsoverschrijdende
(nationale) topsportprojecten gefinancierd (Situatie op 01/10/2015).
Prognoses 2016
In functie van de evaluatiegesprekken met de betrokken (top)sportfederaties wordt
door ABCD (Adeps, Sport Vlaanderen, COIB/BOIC, Duitstalige Gemeenschap) beslist
om de lopende topsportprojecten al dan niet te bestendigen en/of nieuwe projecten op
te starten/te financieren.
7.2.

Evaluatie en bijsturing beleid via opmaak topsportactieplan IV

Op basis van de evaluatie van het Topsportactieplan Vlaanderen III (2013-2016) en
de sportieve resultaten op de Olympische en Paralympische Spelen 2016 te Rio en de
wereldkampioenschappen (Olympische en Paralympische disciplines) en Europese
kampioenschappen (Olympische disciplines) in de Olympiade Rio (2013-2016), wordt
in de loop van 2015 gestart met de opmaak van het Topsportactieplan Vlaanderen IV
voor de periode 2017-2020 (Olympiade Tokyo). Hierin wordt voorzien in de financiële
ondersteuning van Topsport door de Vlaamse overheid, de organisatie en structuur
van het topsportbeleid en de strategische keuzes, met onder meer de selectie van te
ondersteunen sporttakken. De kernbegrippen focus en centralisatie staan opnieuw
centraal, samen met een doorgetrokken responsabilisering van de topsportfederaties
en een verregaande delegatie van bevoegdheden voor de uitvoering van het
topsportbeleid door hun topsportcommissies en professioneel kader. Die proactieve
evaluatie wordt opgestart vóór RIO 2016 en zal in functie van de opmaak van het
Topsportactieplan Vlaanderen IV besproken worden met de commissie sport.
7.2.1. Evaluatie Vlaams topsportbeleid 2013-2016
Realisaties 2015
Bloso voorzag in een periodieke rapportering van de (nog niet) gerealiseerde
actiepunten van het Topsportactieplan Vlaanderen III aan de Stuurgroep Topsport.
Bloso maakte maandelijks een update van de Vlaamse Topsportindex en rapporteerde
deze ad hoc aan de Taskforce Topsport.
De Stuurgroep Topsport legde in 2015 de timing en werkwijze vast voor de evaluatie
van het topsportbeleid van de Vlaamse topsportfederaties voor de periode 2013-2016,
en bereikte een consensus over de evaluatiecriteria die gehanteerd zullen worden ter
beoordeling van de topsportwerking van de Vlaamse sportfederaties tijdens de
lopende Olympiade 2013-2016.
Prognoses 2016
Alle unisportfederaties die een Beleidsplan Topsport 2013-2016 en/of een Beleidsplan
Topsport 2017-2020 indienen, worden geëvalueerd op de 4 decretale criteria
(topsportstructuur en -werking, resultaten op internationale wedstrijden, uitstraling
binnenland en uitstraling buitenland), onderverdeeld in 18 subcriteria, zoals
vastgelegd door de Stuurgroep Topsport.
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7.2.2. Opmaak van het Topsportactieplan Vlaanderen IV (2017-2020)
Realisaties 2015
De Stuurgroep Topsport legde in 2015 de timing en werkwijze vast voor de opmaak
van het Topsportactieplan Vlaanderen IV (2017-2020). De krijtlijnen van het
Topsportactieplan Vlaanderen IV werden in de periode september 2015 t.e.m.
december 2015 besproken en vastgelegd in een strategische werkgroep.
Prognoses 2016
Aan de voorbereiding van het Topsportactieplan Vlaanderen IV (2017-2020) wordt
gewerkt in negen themawerkgroepen. Elke werkgroep zal drie of meer keer
overleggen, alvorens een consensus te bereiken over de nood aan concrete en
duidelijke actiepunten voor het toekomstig topsportbeleid.
De ontwerptekst wordt in het najaar 2016 binnen de Stuurgroep Topsport besproken
en aangepast tot het voorstel voor het Topsportactieplan Vlaanderen IV (2017-2020),
dat vervolgens aan mij ter goedkeuring wordt overgemaakt.
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8. Constructief bijdragen aan internationaal sportbeleid
8.1.

Actieve aanwezigheid op internationale fora

Realisaties 2015
Ook in 2015 hebben we de ontwikkelingen binnen de Europese Unie (EU) nauw
opgevolgd. Onder Lets voorzitterschap van de Raad van de EU zijn Raadsconclusies
aangenomen over het potentieel van sport in het verwerven van transversale
vaardigheden. Het is een thema waaraan we vanuit Vlaanderen een actieve bijdrage
heb geleverd en dat verwant is aan de WIJ!-trajecten (zie 5.6) die we momenteel in
Vlaanderen opzetten.
Verder heeft het Lets voorzitterschap werk gemaakt van de implementatie van het
tweede EU Werkplan voor sport en het debat gestart over de ondertekening van de
Conventie Wedstrijdvervalsing van de Raad van Europa namens de EU.
Als vertegenwoordiger van de EU in het stichtingsbestuur van WADA, hebben we
onder Luxemburgs voorzitterschap ook actief bijgedragen aan het debat over de
evaluatie en de toekomst van de EU-vertegenwoordiging in WADA.
In het kader van de Raad van Europa hebben we verder werk gemaakt van de
toetreding tot EPAS, het Uitgebreid Gedeeltelijk Akkoord voor Sport. Na het afronden
van de verschillende adviesprocedures hebben we het dossier en het
instemmingsdecreet finaal voorgelegd aan de Vlaamse Regering, zodat dit vervolgens
in het Vlaams Parlement kan worden behandeld.
In het kader van de Conventie in de strijd tegen wedstrijdvervalsing hebben we in
2015 alle betrokken actoren in België samengebracht, met het oog op een Belgische
ondertekening, en op verdere samenwerking rond deze problematiek in België.
Prognoses 2016
In de eerste helft van 2016 neemt Nederland het voorzitterschap van de EU over, met
een focus op goed bestuur in de sport.
Vanaf 1 juli 2016, samen met de start van het Slovaaks EU-voorzitterschap, nemen
we ook opnieuw het Belgisch woordvoerderschap binnen de EU op. In 2016 willen we
ons vanuit Vlaanderen blijvend inzetten voor een sterke vertegenwoordiging van de
EU in WADA.
In het kader van de Raad van Europa zullen we met de drie gemeenschappen namens
België werk maken van de effectieve toetreding tot EPAS. Verder zullen we de
Conventie Wedstrijdvervalsing en de Conventie Supportersgeweld actief opvolgen en
samenwerking met alle betrokkenen in België bewerkstelligen.
8.2.

Vlaamse sportsector informeren en betrekken bij het Europees sportbeleid

Realisaties 2015
In 2015 hebben we opnieuw ingezet op het promoten van het Erasmus + programma,
het geïntegreerde EU-programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport. Met deze
budgetlijn geeft de EU verder uitvoering aan het Europese sportbeleid en ondersteunt
het samenwerkingen tussen sportorganisaties in Europa.
Om het programma te promoten in Vlaanderen en zoveel mogelijk Vlaamse
organisaties te betrekken bij Erasmus +, hebben we in 2015 opnieuw het EU Sport
Link project ondersteund. We hebben daarbij specifiek de opdracht gegeven te
focussen
op
kansen
voor
Vlaamse
sportorganisaties
in
jeugden
onderwijsprogramma’s van Erasmus +. De focus lag daarbij op informatieverschaffing,
de organisatie van infosessies en individuele begeleiding van organisaties.
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Via het EU Werkplan voor sport 2014 - 2017, waarbij de EU-lidstaten met steun van
de Europese Commissie expertise samenbrengen rond een aantal prioritaire thema’s,
hebben we ook experts uit een aantal Vlaamse organisaties kunnen inzetten in de
verschillende expertgroepen.
Prognoses 2016
In 2016 blijven we verder inzetten op het verbinden van de Vlaamse sportsector met
Europese subsidies en met het beleid. Het agentschap Sport Vlaanderen zal de
Vlaamse sportsector verder informeren over Europese subsidiemogelijkheden, en
Erasmus + in het bijzonder. Uiteraard gebeurt dat in nauw overleg en in
samenwerking met de sector.
Vanaf 2016 zal het Erasmus + subsidieprogramma, mede op vraag vanuit Vlaanderen,
kleinere projecten ondersteunen. We zullen in 2016 dan ook actief communiceren over
de kansen die de Europese subsidiemogelijkheden bieden voor de Vlaamse
sportorganisaties.
8.3.

Samenwerking met andere gemeenschappen onderhouden

Realisaties 2015
De samenwerking tussen de Gemeenschappen voor de invulling van het internationale
beleid, faciliteert ook de samenwerking in andere dossiers. In het kader van het
internationale beleid nemen de Gemeenschappen via een toerbeurt het
woordvoerderschap voor België waar. Ter voorbereiding van Europese ministerraden
hebben de Frans- en Duitstalige collega’s het gemeenschapsoverleg georganiseerd.
In 2015 hebben we ook collega minister Collin vervangen op de informele EUministermeeting Sport in Luxemburg.
Prognoses 2016
In de eerste jaarhelft is de Franstalige minister van sport woordvoerder en coördinator
voor België. We zullen hier ook vanuit het Vlaamse sportbeleid actief aan bijdragen en
dit overleg ook aangrijpen om andere gemeenschappelijke thema’s aan te kaarten.
Vanaf 1 juli 2016 neemt Vlaanderen opnieuw het woordvoerderschap en de
coördinatie op.
8.4.

Faciliteren van de samenwerking met andere landen

Realisaties 2015
In 2015 hebben we verder ingezet op de multilaterale samenwerkingsverbanden, zoals
de EU en de Raad van Europa. Dit forum biedt immers ook een goede basis voor
verdere bilaterale samenwerking. Voor het ontwikkelen en uitbouwen van bilaterale
samenwerkingsverbanden was het voornaamste uitgangspunt de mogelijkheid tot
wederzijdse capaciteitsopbouw. Dit is een belangrijke afweging die gemaakt wordt om
te komen tot een succesvolle en leerrijke samenwerking.
Prognoses 2016
Net zoals in 2015 zal de focus liggen op de multilaterale samenwerkingsverbanden,
waarbinnen bilaterale contacten gefaciliteerd en opgevolgd kunnen worden. De
concrete uitwerking van bilaterale initiatieven zal steeds gebeuren volgens de reeds
geformuleerde principes van gelijkwaardigheid en meerwaarde.
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III. BIJLAGEN
Bijlage 1 a: Samenvatting van de beleidsopties en initiatieven voor het
volgende begrotingsjaar
Dit punt wordt opgenomen in het beknopte managementoverzicht aan het begin van
deze beleidsbrief.
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Bijlage 1 b – Regelgevingsagenda
Dit is een uittreksel uit de regelgevingsagenda met informatie aangevuld tot op
23/09/2015.
Meer actuele en meer uitgebreide informatie over deze initiatieven kunt u te allen
tijde
raadplegen
in
de
regelgevingsagenda
op
www.regelgevingsagenda.bestuurszaken.be.
Toetreding tot EPAS, het Uitgebreid Gedeeltelijk akkoord rond Sport van de
Raad van Europa
Status van het initiatief: Lopend
Strategische doelstelling: Toetreding EPAS

Decreet agentschap Sport Vlaanderen
Status van het initiatief: Lopend
Strategische doelstelling: De integratie van de beleidsondersteunende opdracht
inzake
sport
in
het
agentschap
Sport
Vlaanderen
Wijziging van het Anti-dopingdecreet en diverse decreten ten gevolge van de
naamsverandering

Decreet sportfederaties
Status van het initiatief: In voorbereiding
Strategische doelstelling: Kwaliteit in de sportclubs verder verbeteren

Decreet sportinfrastructuurfonds
Status van het initiatief: In voorbereiding
Strategische doelstelling: Infrastructuur

Aanpassing GES-decreet -fitness
Status van het initiatief: In voorbereiding
Strategische doelstelling: Het gezond en ethisch sportklimaat in de fitness blijvend
versterken
Tegengaan van bewegingsarmoede om de gezondheid te bevorderen.
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Wijziging van het antidoping decreet
Status van het initiatief: Afgewerkt
Strategische doelstelling: Antidoping

Samenwerkingsakkoord dopingpreventie en -bestrijding in de sport
Status van het initiatief: Afgewerkt
Strategische doelstelling: Antidoping

Besluit van de Vlaamse Regering
Antidopingdecreet van 25 mei 2012

houdende

uitvoering

van

het

Status van het initiatief: Afgewerkt
Strategische doelstelling: Antidoping
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Bijlage 2: Overzicht van de wijze waarop gevolg gegeven werd aan resoluties
en moties van het Vlaams Parlement


Motie van de heren Herman Wynants, Koen Van den Heuvel, Lionel Bajart,
Marius Meremans, Joris Poschet en Wilfried Vandaele tot besluit van de in
commissie besproken beleidsnota Sport 2014-2019 (ingediend op 27 november
2014)
o

De gevolgen die aan deze motie werden gegeven, zijn verwerkt in deze
beleidsbrief.
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Cfr. SD 0: “Transitie sport”

Zoals reeds gesteld in mijn antwoord aan het Rekenhof d.d.
15/09/2014 zal ik in de toekomst steeds de nodige
initiatieven nemen om het parlement proactief te informeren
over het sportinfrastructuurbeleid.
Cfr. OD 2.1: “Uitwerken van een planmatig en duurzaam
sportinfrastructuurbeleid”
Cfr. OD 2.2: “Verdere inhaalbeweging m.b.t.
sportinfrastructuur met focus op zwembade”
Cfr. OD 2.1: “Uitwerken van een planmatig en duurzaam
sportinfrastructuurbeleid”
Cfr. OD 2.2: “Verdere inhaalbeweging m.b.t.
sportinfrastructuur met focus op zwembaden”

2. De minister moet streven naar een consistente taakverdeling
tussen Bloso en het departement CJSM voor investeringssubsidies,
waarbij de technische kennis van Bloso inzake sportinfrastructuur
ten volle wordt benut. Als de minister Bloso verder wil belasten met
het beheer van investeringssubsidies, is het wenselijk dat hij deze
taak laat opnemen in de decretale opdracht van het agentschap.
3. De minister moet het Vlaams Parlement informeren over de
resultaten van het investeringsbeleid. Daartoe moeten Bloso en het
departement CJSM rapporteren over de resultaten van het beleid en
de ingezette instrumenten.
4. Voor investeringssubsidies is het raadzaam dat de minister adhoctoekenningen vermijdt en tijdelijke reglementen beperkt. Voor
structurele subsidies is een organieke decretale regeling nodig.

5. Een efficiënte en zuinige besteding van overheidsmiddelen vereist
dat de minister ook bij voldoende beschikbare middelen alleen
projecten ondersteunt die tegemoetkomen aan de vastgestelde
subsidiecriteria op vlak van behoefte aan en evenwichtiger spreiding
van sportinfrastructuur.
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Cfr. OD 2.1: “Uitwerken van een planmatig en duurzaam
sportinfrastructuurbeleid”

1. Het is raadzaam dat de minister van Sport de behoeften inzake
uitbouw en renovatie van sportinfrastructuur verder laat
onderzoeken, met bijzondere aandacht voor de bovenlokale
sportinfrastructuur. Op basis van de vastgestelde behoeften en de
budgettaire mogelijkheden moet de minister een gefundeerde,
samenhangende visie ontwikkelen voor alle sportinfrastructuur in
Vlaanderen, om die vervolgens te concretiseren in doelstellingen
gekoppeld aan timing en budget.

Investeringen in
sportinfrastructuur
37-A (2014-2015) Nr.1

Antwoord minister

Aanbevelingen

Rekenhofrapport en nr.
parl. doc.

Bijlage 3: Overzicht van rapportering van de opvolging van de Rekenhofaanbevelingen
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Cfr. OD 2.1: “Uitwerken van een planmatig en duurzaam
sportinfrastructuurbeleid”
Cfr. OD 2.2: “Verdere inhaalbeweging m.b.t.
sportinfrastructuur met focus op zwembaden”

Cfr. antwoord van Bloso aan het Rekenhof d.d. 28/05/2015
m.b.t. de voorlopige conclusies en aanbevelingen van de
audit sportinfrastructuur
Cfr. brief van minister Muyters aan het Rekenhof d.d.
15/09/2014 m.b.t. de audit sportinfrastructuur
Cfr. brief van minister Muyters aan het Rekenhof d.d.
29/09/2015 m.b.t. de begrotingsuitvoering 2014 door het
beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media - commentaar
op de ontwerptekst.
Cfr. antwoord van Bloso aan het Rekenhof d.d. 28/05/2015
m.b.t. de voorlopige conclusies en aanbevelingen van de
audit sportinfrastructuur
Cfr. brief van minister Muyters aan het Rekenhof d.d.
15/09/2014 m.b.t. de audit sportinfrastructuur
Cfr. brief van minister Muyters aan het Rekenhof d.d.
29/09/2015 m.b.t. de begrotingsuitvoering 2014 door het
beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media - commentaar
op de ontwerptekst.

7. De minister dient de resultaten van de verschillende
investeringssubsidies periodiek te evalueren met het oog op een
voortzetting of aanpassing van de subsidie-instrumenten. Daarbij
moet er aandacht zijn voor de impact op de kwaliteit en de spreiding
van sportinfrastructuur, op de gebruikersintensiteit en op de
adequaatheid van het instrument.
8. Bloso moet erop toezien dat de Bloso-centra de ontwikkelde
plannings- en opvolgingsinstrumenten voor onderhoud correct en
uniform toepassen en dat ook de prestaties van externen in het
kader van onderhoudscontracten worden opgevolgd.

9. Voor investeringen in de eigen infrastructuur moet Bloso de
toepasselijke gunningsprocedure bepalen op basis van het
totaalbedrag van alle percelen van de opdracht. Daartoe dient het
agentschap vooraf een zo nauwkeurig mogelijke raming te maken
van de kostprijs van de werken. Het moet de gunning van
aanvullende werken steeds duidelijk motiveren conform de
regelgeving.
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Cfr.
OD
2.2:
“Verdere
inhaalbeweging
m.b.t.
sportinfrastructuur met focus op zwembaden”
Verder verwijs ik opnieuw naar mijn antwoord aan het
Rekenhof d.d. 15/09/2014 waarin ik stel dat ik me kan
aansluiten bij de kritische analyse over het PPS-instrument.
Na een eerste analyse werd dan ook beslist om enkel nog de
kunstgrasvelden verder te zetten via een derde cluster.
Voorlopig is er geen intentie meer om nieuwe oproepen te
lanceren via dit PPS-instrument. Bij de opmaak van het
nieuwe decreet zal opnieuw bekeken worden of en onder
welke vorm deze types sportinfrastructuur het best kunnen
opgenomen worden. Bij het uitwerken van een nieuw decreet
men zeker in acht nemen dat de noodzakelijke algemeenheid
hiervan niet ten koste gaat van de transparantie en
objectieve besluitvorming.

6. Als de participatie sterk onder de verwachtingen blijft, moet de
verwachte meerwaarde van het PPS-instrument, in het bijzonder de
geclaimde schaalvoordelen, opnieuw worden getoetst.
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Cfr. antwoord van Bloso aan het Rekenhof d.d. 28/05/2015
m.b.t. de voorlopige conclusies en aanbevelingen van de
audit sportinfrastructuur
Cfr. brief van minister Muyters aan het Rekenhof d.d.
15/09/2014 m.b.t. de audit sportinfrastructuur
Cfr. brief van minister Muyters aan het Rekenhof d.d.
29/09/2015 m.b.t. de begrotingsuitvoering 2014 door het
beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media - commentaar
op de ontwerptekst.
Cfr. antwoord van Bloso aan het Rekenhof d.d. 28/05/2015
m.b.t. de voorlopige conclusies en aanbevelingen van de
audit sportinfrastructuur
Cfr. brief van minister Muyters aan het Rekenhof d.d.
15/09/2014 m.b.t. de audit sportinfrastructuur
Cfr. brief van minister Muyters aan het Rekenhof d.d.
29/09/2015 m.b.t. de begrotingsuitvoering 2014 door het
beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media - commentaar
op de ontwerptekst.
Cfr. antwoord van Bloso aan het Rekenhof d.d. 28/05/2015
m.b.t. de voorlopige conclusies en aanbevelingen van de
audit sportinfrastructuur
Cfr. brief van minister Muyters aan het Rekenhof d.d.
15/09/2014 m.b.t. de audit sportinfrastructuur
Cfr. brief van minister Muyters aan het Rekenhof d.d.
29/09/2015 m.b.t. de begrotingsuitvoering 2014 door het
beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media - commentaar
op de ontwerptekst.

11. Bloso moet voor elk investeringsproject zorgen voor een
volledige en gestructureerde archivering van alle documenten en een
overzicht bijhouden van alle belangrijke elementen van de
uitvoering.

12. Het is raadzaam dat Bloso de functionele en financiële resultaten
van de gerealiseerde infrastructuur systematisch evalueert en toetst
aan de vooropgestelde resultaten.

13. Bloso moet de afspraken van de samenwerking met derde
partijen bij investeringsprojecten vooraf formeel vastleggen. Het
agentschap moet de samenwerkingsprocedures stroomlijnen en de
financiële inbreng steeds activeren in de boekhouding, ongeacht de
wijze van inbreng.
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Cfr. antwoord van Bloso aan het Rekenhof d.d. 28/05/2015
m.b.t. de voorlopige conclusies en aanbevelingen van de
audit sportinfrastructuur
Cfr. brief van minister Muyters aan het Rekenhof d.d.
15/09/2014 m.b.t. de audit sportinfrastructuur
Cfr. brief van minister Muyters aan het Rekenhof d.d.
29/09/2015 m.b.t. de begrotingsuitvoering 2014 door het
beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media - commentaar
op de ontwerptekst.

10. Personeelsleden die betrokken zijn bij werken of leveringen,
moeten de delegatieregeling van Bloso respecteren. Zo nodig moet
een aangepaste delegatieregeling worden uitgewerkt.
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Cfr. brief van minister Muyters aan het Rekenhof d.d.
15/09/2014 m.b.t. de audit sportinfrastructuur

Cfr. OD 2.1: “Uitwerken van een planmatig en duurzaam
sportinfrastructuurbeleid”
Cfr. OD 2.2: “Verdere inhaalbeweging m.b.t.
sportinfrastructuur met focus op zwembaden”
Cfr. brief van minister Muyters aan het Rekenhof d.d.
15/09/2014 m.b.t. de audit sportinfrastructuur

15. Sportfacilitator moet erop toezien dat de lokale besturen de
onderhouds- en herstelverplichtingen opgelegd aan de private
partners door de DBFM-overeenkomsten, grondig opvolgen, om
tijdig te kunnen oordelen of bij contracteinde een overdracht in
goede staat haalbaar blijft. De prestaties die Bloso levert in de
onderhouds- en overdrachtsfase, dienen duidelijker te worden
omschreven en mee de dotatie verantwoorden die het agentschap
daarvoor zal ontvangen.
16. Na realisatie van alle projecten moet het departement CJSM het
SIP evalueren op zijn doelbereiking en effecten. Het is ook wenselijk
een grondige evaluatie te maken van het gebruikte PPS-instrument
in vergelijking met de klassieke investeringssubsidies en van de
gerealiseerde meerwaarden om een gefundeerde beslissing te
kunnen nemen over al dan niet voortzetting van het SIP, eventueel
voor andere infrastructuur. Als de sportinfrastructuur enige tijd in
gebruik is, moeten ook het onderhoud, de beschikbaarheid en de
evolutie van de kosten worden geëvalueerd.
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Cfr. brief van minister Muyters aan het Rekenhof d.d.
15/09/2014 m.b.t. de audit sportinfrastructuur

14. De binnen Sportfacilitator opgebouwde technische, financiële en
juridische kennis dient gedurende de gehele looptijd van de DBFMovereenkomsten actief ter beschikking te blijven van de lokale
besturen, met actieve participatie van de partners-experten. Op die
manier kunnen eventuele problemen en betwistingen met kennis van
zaken en uniform worden benaderd tot op het ogenblik van de
overdracht van de infrastructuur.
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HG0-1HFG2AG-WT
HG0-1HFG2AS-LO
HG0-1HFG2AS-WT
HG0-1HFG5AS-WT
HG0-1HFG2AS-LO
HG0-1HFG2AH-WT

4. Streven naar een dopingvrij Vlaanderen

5. Investeren in kwaliteit, professionalisering en tewerkstelling

6. Ontwikkelen en delen van kennis en promoten van de sport

HG0-1HFG2AA-LO
HG0-1HFG5AA-LO
HG0-1HFG2AA-WT
HG0-1HFG5AE-WT
HG0-1HFG2AH-WT

7. Meer rendement halen uit het beschikbare topsportpotentieel

8. Constructief bijdragen aan internationaal sportbeleid

HG0-1HFG2AS-WT

HG0-1HFG2AB-WT

HG0-1HFG5AE-WT

HG0-1HFG2AS-LO
HG0-1HFG2AS-WT
HG0-1HFG2AS-IS
HG0-1HFG2AW-IS
HG0-1HFG2AE-WT

V l a a m s Par l e m e nt
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Werking en toelagen --- Internationaal sportbeleid en wetenschappelijk
onderzoek

Lonen --- Topsportbeleid
Lonen --- Topsportbeleid
Werking en toelagen --- Topsportbeleid
Werking en toelagen --- Het voeren van een planmatig
sportinfrastructuurbeleid

Lonen --- Sport voor allen beleid
Werking en toelagen --- Internationaal sportbeleid en wetenschappelijk
onderzoek
Werking en toelagen --- Sport voor allen beleid

Lonen --- Sport voor allen beleid
Werking en toelagen --- Sport voor allen beleid
Werking en toelagen --- Sport voor allen beleid

Werking en toelagen --- Dopingbestrijding in de sport

Werking en toelagen --- Sporters in Vlaanderen stimuleren en
responsabiliseren tot gezond en ethisch sporten

Lonen --- Sport voor allen beleid
Werking en toelagen --- Sport voor allen beleid
Interne stromen --- Sport voor allen beleid
Interne stromen- De Rand
Werking en toelagen --- Het voeren van een planmatig
sportinfrastructuurbeleid
Werking en toelagen --- Het voeren van een planmatig
sportinfrastructuurbeleid

CODE
OMSCHRIJVING
Begrotingsartikel

3. Het gezond en ethisch sportklimaat blijvend versterken

2. Optimaliseren van het aanbod aan sportinfrastructuur

1. Faciliteren van breedtesport via diverse partnerships

KERNLIJN

Bijlage 4: koppeling van de begroting aan de verschillende beleidslijnen
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