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MANAGEMENTSAMENVATTING

1. Faciliteren van breedtesport via diverse partnerships
Het Vlaamse sportbeleid bundelt zijn krachten met de sportsector om het
sportaanbod in Vlaanderen te verbreden, de kwaliteit ervan te verhogen en aan te
passen aan elke levensfase en doelgroep. We evalueren en versterken bestaande
partnerships binnen de sector en passen de structuren aan of bakenen de rollen
duidelijker af indien nodig.
Het nieuwe decreet voor de georganiseerde sportsector moet de sportfederaties in
staat stellen om performanter, krachtdadiger en efficiënter te werken om een
kwaliteitsvol aanbod te creëren op maat van elke sporter. Meer aandacht voor goed
bestuur is een belangrijke stap in die richting. De sporter staat centraal en de
federaties krijgen extra kansen om gericht in te zetten op innovatie en een breder
sportaanbod. In de aanloop naar de start van het decreet, vond er al een
rationalisatie plaats van het sportfederatielandschap.
Sport Vlaanderen zet in nauw overleg met de betrokken actoren concrete
transitietrajecten op om de overdracht van de provinciale bevoegdheid sport naar
het Vlaamse of lokale niveau zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Het
restdecreet over het lokaal sportbeleid wordt herwerkt, met bijzondere aandacht
voor de rol van het ISB.
Vanaf 2017 leggen we een bijzondere focus op sporten op het werk aan de hand
van uitgewerkte actieplan bedrijfssport.
We blijven aandacht besteden aan de kracht van sport om sociale inclusie te
bekomen. De verankering van een G-Sportplatform is hiervan een mooie realisatie.
2. Optimaliseren van het aanbod aan sportinfrastructuur
Het nieuwe Globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen geeft een duidelijke
langetermijnvisie en biedt de basis om gericht te investeren in sportinfrastructuur
in Vlaanderen. Het plan maakt een onderscheid tussen lokale, bovenlokale en
topsportinfrastructuur. De Brusselse context krijgt hierin specifieke aandacht. In
2017 krijgt dit een decretale grondslag, waarbij ook een sportinfrastructuurfonds
wordt gecreëerd.
Sport Vlaanderen ontwikkelde een duidelijk en langdurig beleid om haar eigen
sportcentra – na evaluatie – te laten evolueren tot centers of excellence. Dit werd
geconcretiseerd in een eerste actieplan tot 2020.
Er werd een handige brochure uitgewerkt door ISB in functie van het
beweegvriendelijk inrichten van de openbare ruimte. Dit zal in 2017 extra
aandacht krijgen.
Daarnaast werden ook concrete stappen gezet in het openstellen van
schoolsportinfrastructuur en de zoektocht naar terreinen voor knelpuntsporten.
3. Het gezond en ethisch sportklimaat blijvend versterken
Vanuit het decreet ‘gezond en ethisch sporten’ willen we op een positieve manier
samen met de sportactoren werken aan een kwaliteitsvolle, veilige en gezonde
sportbeoefening. Dit decreet ondersteunt een aantal organisaties voor
beleidsondersteuning en praktijkontwikkeling binnen de thema’s van gezond en
4
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ethisch sporten in het algemeen (VVS en ICES) en binnen de fitnesssector in het
bijzonder (vanaf 2017).
Vanaf 2017 zal het nieuwe decreet op de georganiseerde sportsector een
organisatie ter ondersteuning van risicovechtsporten subsidiëren.
We evalueren de ‘Time Out tegen Pesten’-campagne
opportuniteiten om de opgeleverde inhoud te bestendigen.

en

zoeken

naar

4. Streven naar een dopingvrij Vlaanderen
De Vlaamse antidopingregelgeving is WADA-conform. Daarnaast wil ik dat dit in de
praktijk op een klantvriendelijke manier wordt toegepast.
NADO Vlaanderen voert in partnership met de federaties een actief preventiebeleid.
Ze biedt ondersteuning aan de sporter en stimuleert de entourage van de sporter
om een voorbeeldfunctie te vervullen.
Het samenwerkingsprotocol met Justitie voor de dopingbestrijding in Vlaanderen
wordt geactualiseerd. Samenwerking binnen de Algemene Cel Drugsbeleid wordt
versterkt.
NADO Vlaanderen staat voor een efficiënte, klantvriendelijke organisatie, die
operationeel autonoom functioneert. Via een begeleide procesanalyse sleutelt
NADO Vlaanderen aan de optimalisering van de eigen werking en worden waar
nodig aanpassingen doorgevoerd. NADO Vlaanderen werkt ook aan een ISO
certificering.
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
blijven essentieel voor een kwaliteitsvol sportaanbod.
Een strategische visienota 2025 bepaalt de krijtlijnen voor de werking van de
Vlaamse Trainersschool rond onder andere het opleidingsaanbod en
kwaliteitsbewaking alsook voor de beslissingsstructuur en het overlegmodel,
rekening houdende met het veranderende sportlandschap.
Sportclubbestuurders genieten ondersteuning via het Dynamoproject. Voor 2017
ligt de focus op vrijwilligers in de sportclubs, financiële planning en beleid. We
blijven het federale niveau stimuleren voor de uitwerking van een statuut semiagorale arbeid.
Om de tewerkstelling in de sportsector te bevorderen wordt Vlabus ondersteund
voor de coördinatie en tewerkstelling van een pool van sportbegeleiders en
ondersteuners, met bijzondere aandacht voor het tweetalige gebied BrusselHoofdstad. Vlabus bouwt zijn kenniscentrum ‘Sport en Tewerkstelling’ verder uit.
In samenwerking met de VDAB bieden we via sport een hefboom aan
laaggeschoolde jongeren 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
In navolging van drie generaties steunpunten zal een vernieuwd
onderzoeksplatform ruimte creëren voor beleidsrelevant onderzoek in functie van
een wetenschappelijk onderbouwd sportbeleid.
5
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Naast de organisatie van een tweede sportinnovatiecongres gaat Sport Vlaanderen
een samenwerking aan met een gespecialiseerde partner in open innovatie en
toekomstverkenning. Op die manier wil Sport Vlaanderen zowel zichzelf als
organisatie, alsook de brede sportsector voorbereiden op de uitdagingen die op
ons af komen.
De digitale bibliotheek van het Kennis- en informatiecentrum Sport van Sport
Vlaanderen en de Sportdatabank Vlaanderen worden verder uitgebouwd en
geactualiseerd. Ze zijn belangrijke instrumenten die bijdragen aan de kennisdeling
met de sector en het brede publiek.
Via de campagne #Sportersbelevenmeer willen we een echte sportmentaliteit
creëren in Vlaanderen. De campagne wil zoveel mogelijk mensen bereiken en hen
overtuigen van het plezier van sport door 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.
Er komt een evaluatie en bijsturing van het evenementenbeleid, rekening houdend
met de inkanteling van de provinciale bevoegdheid.
7. Meer rendement halen uit het beschikbare topsportpotentieel
Bij de start van de nieuwe Olympiade 2017-2020 hoort een nieuw
Topsportactieplan. Eind november 2016 maken we het Topsportactieplan
Vlaanderen IV (2017-2020) bekend. Dit actieplan zal dankzij vele overlegrondes
breed gedragen zijn en zal de strategie en bijhorende beleidsinitiatieven bevatten
voor het toekomstige topsportbeleid. Dit 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 voor het voeren van een performant
topsportbeleid. Via topsport wens ik de zichtbaarheid van Vlaanderen verder uit te
dragen en meer Vlamingen aan te zetten tot sporten.
8. Constructief bijdragen aan internationaal sportbeleid
Als vertegenwoordiger van de EU in WADA behartig ik opnieuw actief de belangen
van de EU in het mondiale dopingagentschap.
Vlaanderen is samen met de andere Gemeenschappen effectief toegetreden tot
EPAS, het Uitgebreid Gedeeltelijk Akkoord voor Sport. We zorgen voor de verdere
concrete opvolging en implementatie van het verdrag over Wedstrijdvervalsing en
het verdrag over Supportersgeweld in Vlaanderen. In de eerste helft van 2017 zal
ik als Belgisch woordvoerder ook opnieuw voor een goede coördinatie en
samenwerking zorgen.
Ook in 2017 informeren we de sector over de Europese subsidiemogelijkheden die
Erasmus + en andere Europese subsidieprogramma’s bieden.

6
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I. INLEIDING
‘Door samenspel winnen’ is een bundeling van doelstellingen en acties die verder
bouwen op de acht beleidslijnen van het Vlaamse sportbeleid die tijdens de vorige
legislatuur werden uitgezet onder het motto ‘door samenspel scoren’. De voorbij
jaren werden concrete samenwerkingsverbanden opgezet en mooie resultaten
geboekt. Om door samenspel te winnen, gaan we nog een stapje verder, leggen
we de lat nog hoger. We nodigen iedereen uit om mee te bouwen aan een echte
sportmentaliteit in Vlaanderen.
0. Transitie naar Sport Vlaanderen
De fusie binnen het beleidsveld Sport is een concreet voorbeeld van hoe ook de
Vlaamse overheid uitvoering geeft aan de centrale doelstelling van de beleidsnota
sport ‘Door samenspel winnen’. Sinds 1 januari 2016 kent de Vlaamse overheid
immers nog maar één sportadministratie met een nieuwe naam, namelijk het
Agentschap Sport Vlaanderen. Sport Vlaanderen staat in voor de
beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -evaluatie van het Vlaamse sportbeleid. De
eerste vruchten van de samensmelting laten zich alvast plukken.
Bij de nieuwe naam hoort een nieuw logo en een nieuwe huisstijl, opgemaakt
volgens de richtlijnen van de Vlaamse huisstijl. Dit vormt de leidraad voor alle
communicatie die vanuit het Vlaamse sportbeleid zal worden gevoerd. Het logo
Topsport Vlaanderen wordt vanaf 2017 omgevormd naar de geelzwarte variant van
het blauwe basislogo van Sport Vlaanderen. Dit zorgt ervoor dat de herkenbaarheid
behouden blijft voor initiatieven waarbij de visibiliteit voor Vlaanderen belangrijk
is, zoals bijvoorbeeld de ondersteuning van de Wielerploeg of internationale
(top)sportevenementen. Deze conformiteit maakt dat de investeringen vanuit
Vlaanderen in sport beter herkenbaar zijn en duidelijker in beeld komen, zowel in
binnen- als in buitenland.
Op het vlak van communicatie werd geopteerd om waar mogelijk alle informatie
met betrekking tot het Vlaamse sportbeleid te bundelen in één website. De nieuwe
website werd in september 2016 gelanceerd. De burger kan zo via één adres,
www.sport.vlaanderen, toegang krijgen tot alle info over het Vlaamse sportbeleid.
Bij de opmaak werd gebruiksgemak, klantvriendelijk en een moderne look
vooropgesteld. Daarnaast wordt ook ingezet op ander communicatiekanalen zoals
de Facebookpagina, de twitteraccount en de maandelijkse nieuwsbrief om de
informatie nog dichter bij de burger en de actoren uit het veld te brengen.
Sport Vlaanderen wenst zich te profileren als een toegankelijke en klantvriendelijke
organisatie, die de verschillende actoren uit het sportveld en natuurlijk de sporter
zelf maximaal wenst te ondersteuning in de uitbouw van een echte sportmentaliteit
in Vlaanderen.
De ééngemaakte begroting Sport verhoogt de transparantie en de efficiëntie van
de ingezette middelen voor de uitvoering van het sportbeleid.
NADO Vlaanderen dat volledige operationele autonomie geniet, krijgt een eigen
huisstijl en eigen communicatiekanalen, zoals een eigen website. Het bijhorende
themalogo draagt, naar analogie van het WADA-logo, de Nederlandstalige baseline
‘Zeg neen tegen doping’.

7
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II. STRATEGISCHE EN OPERATIONELE DOELSTELLINGEN
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 2016
Het nieuwe decreet op de georganiseerde sport en de bijhorende
uitvoeringsbesluiten werden goedgekeurd, zodat er vanaf 2017 een nieuw kader is
voor de subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties. Dit moet ervoor zorgen dat
sportfederaties tegen 2020 performanter, krachtdadiger en efficiënter kunnen
werken waardoor meer ruimte vrijkomt om te investeren in de kwaliteit van hun
aanbod en dat van hun sportclubs. Via vrijwillige fusies streef ik naar een
noodzakelijke rationalisatie van het Vlaamse sportfederatielandschap. Op 10 juni
2016 werd het decreet houdende de erkenning en subsidiëring van de
georganiseerde sportsector goedgekeurd. De sporter staat hierin centraal. De
uitvoeringsbesluiten van dit decreet werden voor advies voorgelegd aan de Raad
van State en op 16 september 2016 door de Vlaamse Regering goedgekeurd. Vanaf
1 januari 2017 wordt de basissubsidiëring van de sportfederaties bepaald door een
forfaitaire subsidie op basis van het ledenaantal en door een korf van drie
kwaliteitsprincipes. Deze kwaliteitsprincipes zijn draagvlak, kwaliteit van het
aanbod en goed bestuur. De uitwerking van het kwaliteitsprincipe goed bestuur
gebeurde binnen een overheidsopdracht toegekend aan de KU Leuven. De
opdrachtnemers concretiseerden de principes van goed bestuur naar de praktijk
van de Vlaamse sportfederatiesector en faciliteerden de implementatie en evaluatie
ervan in functie van het decreet. Het eindrapport van deze studie werd in juni 2016
opgeleverd.
Bovenop de basissubsidies kunnen alle sportfederaties in dit nieuwe decreet
intekenen op 4 beleidsfocussen: jeugdsport, sportkampen, innovatieve projecten
en projecten met als doelstelling een breed en laagdrempelig sportaanbod te
creëren. Sport Vlaanderen ondersteunt de sportfederaties bij het uitwerken van
hun beleidsplan en het indienen van projecten voor deze beleidsfocussen. Ook de
ondersteuning van drie organisaties met een transversale werking, namelijk de
Vlaamse
Sportfederatie
vzw
(VSF),
het
G-sportplatform
en
het
risicovechtsportplatform, is in dit nieuwe decreet opgenomen. Tenslotte genieten
vier organisaties voor sportieve vrijetijdsbesteding opnieuw van decretale
ondersteuning. De invoering van het nieuwe subsidiemechanisme verloopt
trapsgewijs zodat dit pas vanaf 2020 volledig van toepassing is.
Voor de erkenning en subsidiëring werd een e-platform ontwikkeld waardoor de
procedure administratief sterk vereenvoudigd is.
In 2016 ontvingen 38 unisportfederaties en 25 recreatieve sportfederaties
subsidies voor het uitvoeren van hun vijf basisopdrachten. Ook hun
koepelorganisatie VSF en de vier organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding
(OSV) werden decretaal ondersteund. De recreatieve sportfederaties Aktivia vzw,
de Vlaamse Wandelfederatie vzw en de Vrije Vlaamse recreatiesporten vzw
fuseerden op 1 januari 2016 tot de vzw Wandelsport Vlaanderen.
In de aanloop naar het nieuwe decreet vonden verschillende gesprekken plaats
tussen sportfederaties die wensten te fusioneren. Dit resulteerde ook in diverse
fusieovereenkomsten, waardoor het sportfederatielandschap in 2017 duidelijk zal
hertekend zijn. Zo werden er reeds fusies gerealiseerd binnen diverse sporttakken
8
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(wandelen, voetbal, gymnastiek, …), alsook tussen federaties met een Gsportaanbod. Daarnaast zijn er ook een aantal fusies gerealiseerd tussen de
vroegere recreatieve sportfederaties onderling, met de vorming van nieuwe
multisportfederaties.
Naast subsidies voor hun basiswerking, konden federaties ook aanspraak maken
op
subsidies
voor
facultatieve
opdrachten.
41
sportfederaties
(33
unisportfederaties en acht recreatieve sportfederaties) ontvingen subsidies voor de
facultatieve opdracht jeugdsport. Acht unisportfederaties en zes recreatieve
sportfederaties kregen financiële ondersteuning voor het uitvoeren voor de
facultatieve opdracht sportkampen. En tot slot werden zestien unisportfederaties
en één recreatieve sportfederatie binnen de facultatieve opdracht prioriteitenbeleid
ondersteund voor hun project om de sportparticipatie van de jeugd en hun
aansluiting bij een sportclub te bevorderen via het stimuleren en activeren van
gezond sporten in de sportclubs’.
Prognoses 2017
Het nieuwe decreet voor de georganiseerde sportsector start op 1 januari 2017.
Het e-platform zal de processen en opvolging van de dossiers faciliteren.
Omdat er nog fusiegesprekken lopen, is het momenteel nog niet mogelijk om exact
te bepalen hoeveel sportfederaties er in 2017 gesubsidieerd zullen worden.
De facultatieve opdracht prioriteitenbeleid werd niet meer opgenomen in het
nieuwe decreet. Sportfederaties kunnen binnen het nieuwe decreet wel inzetten op
de beleidsfocus innovatie of de beleidsfocus laagdrempelig sportaanbod. De
beleidsfocussen jeugdsport en sportkampen werden behouden.
Sport Vlaanderen zal de Vlaamse sportfederaties de nodige ondersteuning en
begeleiding bieden ter optimalisatie van de drie kwaliteitsprincipes uit het decreet
op de georganiseerde sportsector, namelijk het draagvlak van de sportfederatie,
de kwaliteit van het aanbod en het goed bestuur van de organisatie.

1.1.2. Het lokaal sportaanbod in de gemeenten en provincies
Realisaties 2016
Tot en met 2015 werden lokale besturen gesubsidieerd voor het uitwerken en
uitvoeren van een lokaal sportbeleid. Sinds 2016 zijn de sectorale subsidies voor
sport geïntegreerd in het gemeentefonds, met uitzondering voor 5 Brusselse
randgemeenten.
Door deze heroriëntering werd de ondersteunende rol van Sport Vlaanderen voor
de lokale sportdiensten vanaf 2016 onder de loep genomen en afgestemd met de
betrokken actoren zoals het Instituut voor Sportbeheer en recreatiebeleid (ISB).
De vernieuwde taak voor de sportadministratie ten aanzien van de lokale besturen
moet er één zijn van dienstverlenend kenniscentrum in de filosofie van ‘doen doen’.
Eigen sportpromotionele initiatieven en evenementen werden afgebouwd. Begin
2016 werd voor de eerste maal het ondersteuningsreglement 'lokale en regionale
ondersteuning' gelanceerd voor steden en gemeenten (lokaal) en sportregio's
(regionaal). Er werden 166 projecten ingediend, waarvan 111 effectief werden
goedgekeurd, 52 lokale en 59 regionale. 33 van deze projecten (lokaal en
regionaal) focussen zich op maatschappelijk kwetsbare groepen. De
promotiediensten van Sport Vlaanderen volgen de projecten nauwgezet op in
overleg met de bevoegde lokale en regionale structuren.

9

V laams Par le m e n t

936 (2016-2017) – Nr. 1

13

In 2016 werden in overleg met de betrokken actoren reeds de eerste stappen
genomen om de promotiediensten van Sport Vlaanderen voor te bereiden om de
regiowerking nauwer op te volgen en aan te sturen. De inkanteling van de
provinciale sportdiensten naar Vlaanderen gebeurd pas vanaf 1 januari 2018. De
promotiediensten van Sport Vlaanderen zullen in dit proces een actieve en
coördinerende rol opnemen.
In 2016 ontving de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) voor de eerste maal
subsidies via het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren
van een lokaal sportbeleid. De VGC heeft als de taak de Brusselse sportclubs te
ondersteunen en een levenslange sportparticipatie te activeren, onder andere via
transversale samenwerking. Daarnaast moet zij bijzondere aandacht schenken aan
G-sport en G-sporters.
Het proces om de persoonsgebonden bevoegdheden van de provincies, waaronder
ook sport, over te hevelen naar het lokale of het Vlaamse niveau werd verder
gezet. In het voorjaar van 2016 heeft een interne werkgroep van Sport Vlaanderen
de inventaris van de over te dragen provinciale persoonsgebonden taken met
betrekking tot sport verder verfijnd. Deze oefening gebeurde in overleg tussen het
kabinet sport en de betrokken actoren voor de deelwerkgroepen G-Sport,
bovenlokale evenementen, regiowerking, natuur, ruimtelijke ordening en sport,
bovenlokale sportinfrastructuur en uitleendiensten.
Op basis van deze inventaris werden sinds 1 maart 2016 verschillende gesprekken
gevoerd met de gedeputeerden en diensthoofden voor sport van de vijf Vlaamse
provincies over het personeel en de financiële cijfers die gekoppeld zijn aan de over
te dragen taken naar een andere overheid (gemeenten of Vlaamse overheid).
Sport Vlaanderen zal het sportcentrum Peerdsbos overnemen. Om een optimale
opvolging van de lopende investeringswerken, de huisvesting van het personeel,
de horecaconcessie en andere overeenkomsten te garanderen, werden reeds
verschillende gesprekken gevoerd met de provincie Antwerpen.
Op basis van de jaarrekening 2014, met enkele correcties en assumpties vanuit
Vlaanderen, werd na het politiek overleg van 14 juli tussen de Vlaamse Regering
en de gedeputeerden een akkoord bereikt over de over te hevelen kredieten. De
over te hevelen bedragen werden opgenomen in het voorontwerp van decreet
betreffende de inkanteling van de provincies. De overheveling is voorzien vanaf 1
januari 2018.
Het ISB begeleidt gemeenten, de VGC en de provincies in het kader van de Vlaamse
beleidsprioriteiten Sport voor Allen zoals bepaald in het decreet lokaal sportbeleid.
Ze wordt hiervoor ook decretaal gesubsidieerd. Dit geldt eveneens voor de
uitvoering van de bijkomende opdracht “expertisecentrum Buurtsport”.
Traditiegetrouw vond het ISB-congres plaats waarbij tal van vormingssessies voor
en over het lokale sportbeleid en Buurtsport werden aangeboden. Daarnaast
konden hun leden via intervisiemomenten goede praktijken uitwisselen en werd er
een intervisie rond het indienen van de jaarrekening 2015 georganiseerd. ISB
organiseerde workshops “start to Buurtsport” en gaf coaching op maat van lokale
besturen die wensen te starten met Buurtsport. Zo werd verder invulling gegeven
aan de bijkomende opdracht expertisecentrum Buurtsport.
Er werd een projectblog opgemaakt in het kader van het traject “Ouderen in Actie”.
Het ISB bracht begin juli 2016 de publicatie “Sport en ruimte in beweging – sport,
Buurtsport en bewegen inplannen in de publieke ruimte” uit. In september volgde
een intersectorale workshop rond dit thema. In het najaar van 2016 wordt er nog
een instrument rond samenwerking en fusies van sportclubs ontwikkeld. De
“Trefdag Sportparticipatie” vindt plaats in december.
10
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Ondanks het wegvallen van de decretale subsidies naar de lokale besturen vind ik
het belangrijk om een vinger aan de pols te houden van het lokale sportbeleid.
Daarom werd in 2016 samen met Cultuur en Jeugd actief werk gemaakt van het
project ‘lokale monitoring’. Via dit project wil ik, samen met mijn collega bevoegd
voor cultuur- en jeugdbeleid en met de lokale besturen relevante informatie over
het lokaal sport- en vrijetijdsbeleid monitoren en zoveel mogelijk gerelateerde
beschikbare data ontsluiten. Hiervoor werden nuttige en haalbare indicatoren
afgebakend.
Prognoses 2017
Sport Vlaanderen bereidt zich in 2017 verder voor op de uitvoering van de nieuwe
taken die vanaf 2018 definitief overgeheveld worden van het provinciale naar het
Vlaamse niveau. Voor elke van de over te dragen bevoegdheden ontwikkelt een
werkgroep in overleg met de betrokken actoren een beleidsvisie. Ze werken
concrete transitietrajecten uit om de verschillende provinciale sportinitiatieven een
optimale herbestemming te geven vanaf 2018. Een goede en gedragen afstemming
met alle betrokken actoren is noodzakelijk om de lokale besturen, ondanks de
weggevallen decretale subsidies, optimaal te begeleiden bij de verdere uitbouw
van een innoverend lokaal sportbeleid.
Sport Vlaanderen gaat in overleg met alle betrokkenen om voor alle over te dragen
personeelsleden naar Sport Vlaanderen de best mogelijke oplossing te zoeken.
Hierbij zal rekening gehouden worden met het functieprofiel en de persoonlijke
situatie van eenieder. Voor de effectieve personeelsoverdracht naar de Vlaamse
overheid moet het Vlaams Personeelsstatuut (VPS), via een Besluit van de Vlaamse
Regering (BVR) aangepast worden. Dit besluit zal door het Agentschap voor
Overheidspersoneel (AgO) worden opgemaakt.
Ook in 2017 lanceert Sport Vlaanderen het ondersteuningsreglement 'lokale en
regionale ondersteuning' voor steden en gemeenten (lokaal) en sportregio's
(regionaal). Nieuw in 2017 is dat er nu ook projecten kunnen ingediend worden
rond gezond sporten.
In het kader van de overheveling van de provinciale bevoegdheid voor sport zullen
de promotiediensten in overleg met de betrokken lokale een regionale actoren, in
2017 de nodige stappen zetten om de sportregiowerking vanuit een coördinerende
rol verder te optimaliseren in 2018.
Door het wegvallen van de rechtstreekse subsidiestroom aan gemeenten en de
overheveling van de provinciale bevoegdheden voor sport, wordt het decreet van
6 juli 2012 houdende het lokaal sportbeleid herzien. Dit decreet is immers vanaf
2018 enkel nog van toepassing op vijf randgemeenten (twee via decreet en drie
via vzw de Rand), de VGC en het ISB.
Het ISB kan ook in 2017 rekenen op ondersteuning en subsidiëring via het huidige
decreet lokaal sportbeleid voor de begeleiding van de gemeenten en de Vlaamse
Gemeenschapscommissie, alsook voor de uitvoering van de opdracht
“expertisecentrum Buurtsport”. Het delen van kennis en het ontwikkelen van
ondersteuningmodellen voor buurtsport blijft dus een belangrijke taak voor het ISB
zodat het lokale sportbeleid met buurtgerichte initiatieven aan de slag kan. Door
de gewijzigde situatie van het lokale sportbeleid zal ook het ISB de nodige
flexibiliteit aan de dag moeten leggen. Het zal aanpassingen vergen om adequaat
te kunnen blijven inspelen op de noden aan diversiteit bij de lokale besturen.
Via het project lokale monitoring zetten we verder in op het verzamelen en
ontsluiten we relevante data voor de lokale en Vlaamse overheid. In de eerste helft

van 2017 zal een tool voor de bevraging van lokale data gelanceerd worden. Begin 2018
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zullen alle beschikbare data in het kader van lokale monitoring via een webtool ontsloten
worden met maximale aandacht voor toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid .

1.1.3. Een kwaliteitsvol naschools sportaanbod op maat van kinderen en
jongeren
Realisaties 2016
Regelmatig sporten en bewegen is essentieel voor 3- tot 18-jarigen, opdat een
goede basis voor een levenslange gezonde sportbeoefening kan gevormd worden.
We spelen hierop in door de uitbouw van een naschools sportaanbod in
samenwerking met onze prioritaire partners.
Samen met de Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS) werden initiatieven voor de
schoolgaande jeugd ontwikkeld en uitgevoerd. De schoolsportevenementen ‘Gordel
voor Scholen’ en de provinciale Doe-aan-sportbeurzen zijn vanaf 2016 vervangen
door de Sportsterrendagen. Kinderen uit het basisonderwijs en het secundair
onderwijs kunnen er op een uitnodigende en uitdagende manier komen bewegen,
sporten, dromen, zich uitleven en nog zo veel meer. Kortom, Sportsterrendagen
geeft alle Vlaamse scholen de kans om hun leerlingen een ruime waaier aan sporten bewegingsmogelijkheden ten volle te laten beleven.
Net zoals tijdens de voorgaande jaren werkte Sport Vlaanderen samen met SVS
voor de omkadering van naschoolse sport. Er werden nieuwe tools ontwikkeld om
scholen te begeleiden bij het uitwerken van een actieplan voor meer en betere
beweeg- en sportkansen op school via de actie ‘Sport beweegt je school’.
In het kader van de actie Brede School met Sportaanbod werden de bestaande
producten Multimove, Sportsnack en SNS (Sport Na School) verder uitgebouwd.
Voor de SNS-pas werd de ontwikkelde databank verder verfijnd om de
gebruiksvriendelijkheid te verhogen. Er werd ook een proefproject opgezet om via
een app niet alleen de leerlingen te stimuleren maar ook hun deelname aan de
verschillende sportinitiatieven te registreren. Bestaande
ondersteuningsinstrumenten (UiTPAS, OCMW-ondersteuning…) werden geïntegreerd in de werking
om de participatiegraad van kansengroepen te verhogen.
Er werden inspanningen geleverd om de toegankelijkheid van het Multimove
aanbod voor kansarme kinderen en kinderen van andere origine te verhogen onder
de vorm van een publicatie met goede praktijkvoorbeelden, inspirerende items in
de maandelijkse nieuwsbrief, overleg met partnerorganisatie, enz. Voor het
bereiken van kinderen met een beperking werd een actieplan opgesteld, werden
specifieke lesgevers gevormd en werd de inhoud van de brochure verankerd binnen
de opleiding Multimovebegeleider van de Vlaamse Trainersschool. Voor de
organisaties binnen schoolverband werd verder afgestemd met Sportsnack en
werden inspanningen gedaan om zowel Multimove als Sportsnack te promoten en
uit te bouwen binnen het naschools aanbod en de kinderopvang. Daarnaast werd
verder ingezet op de bewustmaking van ouders en begeleiders over het belang van
gevarieerd bewegen voor jonge kinderen, via de ontwikkeling van een
voorleesboekje in samenwerking met de jeugdschrijver Marc De Bel, maandelijkse
nieuwsbrieven, pers, sociale media van Multimove en Sport Vlaanderen, enz.
Prognoses 2017
‘Sportsterrendagen’ is opgedeeld in twee grote concepten, namelijk ‘Sport je
droom’ (voor leerlingen uit de 1ste en 2de graad basisonderwijs) en ‘Sport daagt je
uit’ (voor leerlingen uit de 3de graad basisonderwijs en de 1ste graad secundair
onderwijs). In 2017 wordt voortgebouwd op de uitwerking van beide concepten.
In het kader van de actie ‘Sport beweegt je school’ worden bijkomende tools
12
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Voor de lesgevers van ‘Sportsnack’ zullen specifieke nieuwe lesfiches ontwikkeld
worden om de verschillende bewegingsvaardigheden aan te leren. Voor het project
SNS wordt verder werk gemaakt van een degelijke promotie- en registratietool
waardoor correcte en up-to-date data verzameld kunnen worden rond het
succes/gebruik van de SNS-pas.
Naast het voortbouwen op de realisaties van 2016 worden inspanningen gedaan
om een vervolgtraject van Multimove in verschillende settings te promoten en
verder uit te bouwen. Dit biedt kinderen voldoende mogelijkheden om ook na
Multimove te blijven bewegen en sporten. In samenwerking met de gemeentelijke
sportdiensten wordt verder gewerkt aan de uitbouw van Multimove en Sportsnack
binnen
de
naschoolse
en
buitenschoolse
kinderopvang.
Er wordt verder ingezet op de bewustmaking van de Vlaamse bevolking rond
gevarieerd bewegen voor jongeren van 3 tot 18 jaar.

1.1.4. Een sportaanbod voor studenten
Realisaties 2016
De vijf Vlaamse associaties en de Vlaamse Studentensportfederatie (VSSF) vzw
worden via het decreet Sport in het Hoger onderwijs van 3 april 2009 ondersteund
om een kwaliteitsvol sportaanbod voor studenten uit te bouwen.
In de beleidsnota werd een evaluatie van dit decreet vooropgesteld. Het voorbije
jaar werd in overleg met Sport Vlaanderen een zelfevaluatie van dit decreet
uitgevoerd door de vijf associaties en de VSSF. De bevindingen werden gebundeld
door Sport Vlaanderen. Hiermee is een eerste fase in de evaluatie en de herziening
van dit decreet afgerond.
Prognoses 2017
Een sportaanbod uitbouwen voor jongeren die hogere studies volgen vormt een
belangrijk deel van een sport- en beweegbeleid dat erop gericht is om mensen te
overtuigen een leven lang aan sport te doen. Daarom zal ik, rekening houdende
met de beleidsaanbevelingen en de aandachtspunten van de uitgevoerde evaluatie,
het decreet Sport in het Hoger Onderwijs van 3 april 2009, bijsturen.

1.1.5. Een sportaanbod op maat van de beroepsactieve bevolking
Realisaties 2016
In 2016 werd, na bilateraal overleg met verschillende vertegenwoordigers van de
bedrijfssector (o.a. VDAB, Unizo, Voka, Prebes, Vlaamse Liga Bedrijfssport,…) en
rekening houdend met de klankbordsessie die samen met deze vertegenwoordigers
werd georganiseerd, werk gemaakt van een ‘Actieplan Sport op het Werk’. De
doelstelling is om zoveel mogelijk bedrijven in Vlaanderen te overtuigen van de
positieve effecten van voldoende sporten en bewegen en hen aan te zetten om een
actief sportbeleid te ontwikkelen.
Ook binnen Sport Vlaanderen werd – in samenwerking met AgO - een actieplan
‘Move@Work’ uitgewerkt, in het kader van het project ‘Gezond bewegen’.
Prognoses 2017
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Prognoses 2017
In 2017 rolt Sport Vlaanderen het actieplan ‘Sport op het Werk’ uit in Vlaanderen.
13
De nodige promotie en opvolging wordt voorzien.
Daarnaast implementeert Sport Vlaanderen de actie ‘Move@Work’ binnen haar
eigen entiteit en via het project ‘Gezond bewegen’ binnen andere entiteiten van de
Vlaamse overheid.

1.1.6. Een gedifferentieerd sportaanbod voor senioren
Realisaties 2016
Reeds enkele jaren slaan de partners van de ‘strategische structuur seniorensport’
de handen in elkaar. Het onderzoeksrapport ‘Krachtlijnen voor een vernieuwd
beweeg- en sportbeleid voor senioren in Vlaanderen’ vormt de leidraad voor hun
werking.
In 2016 lag de focus op het stimuleren van de sportsector om een gedifferentieerd
aanbod in functie van levenslang sporten en bewegen te ontwikkelen voor deze
doelgroep. Sport Vlaanderen, ISB, VSF, OKRA-SPORT en S-Sport (de partners van
de strategische structuur seniorensport), organiseerden daarom op 23 juni 2016
een geslaagde Inspiratiedag Seniorensport ‘Op sporten staat geen leeftijd’. De
deelnemers maakten kennis met enkele vernieuwde of aangepaste sporten voor
senioren, vernamen meer over de verschillende profielen van sportende senioren
en hun motieven om aan sport te doen en leerden hoe elk vanuit zijn eigen
organisatie hierop kan inspelen.
De strategische structuur seniorensport verzamelde en analyseerde in 2016
verschillende praktijkvoorbeelden om het werkveld blijvend te inspireren voor het
aanbieden van een gedifferentieerd aanbod.
Volgend op het onderzoek ‘Sport en gezondheid bij senioren in Vlaanderen’ (KU
Leuven) van het Steunpunt Sport ondersteun ik het valorisatietraject
‘Krachttraining als prikkel voor beter bewegen op latere leeftijd’. Binnen dit traject
zal, in samenwerking met de sportfederaties, de opgedane kennis vertaald worden
naar gebruiksklare trainingsprogramma’s voor de sportsector.
Binnen de algemene evaluatie van de strategische structuren werd ook de werking
en output van de strategische structuur seniorensport geëvalueerd om waar nodig
bij te sturen (zie 1.3).
Prognoses 2017
Sport Vlaanderen zal praktijkvoorbeelden verzamelen, analyseren en ter
beschikking stellen. Deze voorbeelden kunnen de sportaanbieders helpen bij het
uitwerken van een gedifferentieerd aanbod voor senioren.
De verwachte output van het valorisatietraject ‘Krachttraining als prikkel voor beter
bewegen op latere leeftijd’ is de ontwikkeling van een brede waaier aan
krachttrainingsprogramma’s. Ik zal er voor zorgen dat deze programma’s in de
loop van 2017 ter beschikking worden gesteld aan de sportsector.
De Vlaamse Trainersschool schenkt bij de trainersopleidingen en -bijscholingen
blijvend aandacht aan de groep van sportende senioren.
De werking van de strategische structuur zal indien nodig op basis van de
gemaakte evaluatie bijgestuurd worden om een optimale samenwerking tussen de
diverse actoren te realiseren.

14

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

936 (2016-2017) – Nr. 1

18

1.1.7. Afstemmen van het sportaanbod op de noden van alle leeftijds- en
kansengroepen
Realisaties 2016
Samen met Sport Vlaanderen en de sportsector werkte ik aan een nieuw decreet
voor de georganiseerde sport (zie 1.1.1). Dit nieuwe decreet voorziet dat alle
unisportfederaties over een sportaanbod van a tot z moeten beschikken. Dit
betekent dat de werking, het aanbod en de strategie van de sportfederaties zich
zal richten op alle leeftijdsgroepen, doelgroepen en op alle sportieve niveaus. Het
organiseren van activiteiten en evenementen voor de recreatieve sporters moet in
het aanbod van elke sportfederatie voorzien worden. Iedere sporter zal volgens
eigen kunnen en eigen keuze een sport op passende wijze moeten kunnen
beoefenen.
Naast deze decretale stimuli besteedt het sportbeleid specifiek aandacht aan
bepaalde leeftijdscategorieën zoals kinderen en jongeren (zie 1.1.3) en de
beroepsactieve bevolking (zie 1.1.5). De strategische structuur senioren heeft dan
weer bijzondere aandacht voor senioren (zie 1.1.6). Via verschillende projecten
draagt de sportsector bij aan de sociale inclusie van kansengroepen. Een
sportaanbod op maat van deze kansengroepen is daarbij van essentieel belang. Zo
ondersteunt Vlaanderen vanuit het sportbeleid in 2016 projecten voor mensen in
armoede, gedetineerden, mensen met een verslaving, personen met een
beperking, transgenders, dak- en thuislozen en was er specifieke aandacht voor
de problematiek van vluchtelingen (zie 1.3).
Prognoses 2017
Met het nieuwe decreet dat vanaf 1 januari 2017 in voege treedt, stimuleer ik de
georganiseerde sportsector om extra aandacht te schenken aan kansengroepen.
Dit decreet voorziet onder andere meer ondersteuning voor kansarme deelnemers
in de beleidsfocus sportkampen, maar ook binnen de beleidsfocussen jeugdsport
en laagdrempelig sportaanbod wordt er extra aandacht geschonken aan de
toeleiding van kansarme doelgroepen naar de sport. De effecten van deze extra
stimuli zullen worden gemonitord en opgevolgd.
Net zoals in 2016 zal ook in 2017 vanuit het Vlaamse sportbeleid via de
ondersteuning van diverse projecten specifiek aandacht geschonken worden aan
de noden van diverse leeftijdscategorieën en kansengroepen. Concrete acties
komen eerder in deze beleidsbrief reeds aan bod (zie 1.1.3 – 1.1.5 en 1.1.6). Acties
die opgezet worden om de sociale inclusie van kansengroepen te bevorderen
worden omschreven onder 1.3.
Ik blijf inzetten op de acties waartoe ik mij engageerde binnen het Jeugd- en
Kinderrechtenbeleidsplan.
1.2.

Inspelen op nieuwe trends en faciliteren van nieuwe sportvormen

Realisaties 2016
Via het subsidiekanaal ‘breed sportaanbod’ ondersteun ik verschillende unieke
promotionele sportevenementen van sporten met een beperkte media-aandacht.
In 2016 werden 48 evenementen ondersteund waarvan 32 met een recreatieve,
participatieve focus en 16 met een competitieve, bovenlokale focus.
De 15 projecten van de subsidieoproep uit 2013 rond innovatieve projecten werden
afgerond. Na een positieve evaluatie van deze eenmalige oproep, wordt het
concept verankerd als beleidsfocus in het nieuwe decreet houdende de erkenning
en subsidiëring van de georganiseerde sportsector.
15
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Binnen het aanbod sportkampen van Sport Vlaanderen worden ook regelmatige
nieuwe sportvormen aangeboden. Zo stond geocaching, in combinatie met
oriëntatieloop, voor het eerst op het programma in 2016.
Op 16 september 2016 opende de sportinnovatiecampus in het centrum van Sport
Vlaanderen Brugge haar deuren. Dit project is een samenwerking tussen Howest
en Sport Vlaanderen. De Sportinnovatiecampus wil een bruisende en innoverende
plek zijn die actoren in sport, bewegen en actieve gezondheid verbindt. Deze
campus biedt de mogelijkheid om onder andere samen met bedrijven te
experimenteren met nieuwe sportvormen of trends. Zo is het de bedoeling om
reeds in het najaar van 2016 Wackitball te lanceren.
Prognoses 2017
Ook in 2017 zullen kwaliteitsvolle sportevenementen die bijdragen aan de promotie
van een breed sportaanbod een ondersteuning kunnen krijgen. Zo kunnen ook
sporten met een beperkte media-aandacht gepromoot worden bij een groter
publiek. We willen zo de mensen de kans geven om kennis te maken met minder
gekende sporten en de sportparticipatie van de Vlaming verhogen .
In 2017 zullen de eerste sportfederaties van start kunnen gaan met nieuwe
projecten die ze eind 2016 in het kader van de beleidsfocus innovatie hebben
ingediend. Dit moet voor extra zuurstof zorgen in het sportaanbod van onze
Vlaamse sportfederaties.

1.3.

Vergroten van de sociale inclusie in de sport

Realisaties 2016
Het nieuwe decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van
de georganiseerde sportsector vraagt van de sportfederaties om een integraal,
kwaliteitsvol en maatschappelijk toegankelijk sportbeleid te voeren. Dat moet de
sociale inclusie in de sector zeker ten goede komen.
Een breedtesportbeleid streeft naar een kwaliteitsvol aanbod dat voor iedereen
toegankelijk is. In 2016 dienden in het kader van de facultatieve opdracht
jeugdsport en/of de facultatieve opdracht sportkampen 39 sportfederaties
projecten in met aandacht voor kansengroepen. 37 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.
Sport Vlaanderen leverde inspanningen om de toegankelijkheid van haar producten
voor kinderen uit kansengroepen, zoals Multimove en SNS, te verhogen. Vanaf
2016 stimuleert Sport Vlaanderen Multimove-organisaties om zowel kinderen uit
gezinnen in armoede als kinderen met een beperking te bereiken. Dit doet ze door
o.a. in te zetten op een betere informatiedoorstroming en leerrijke praktijken te
delen. Daarnaast organiseerde Sport Vlaanderen een bijscholing G-Multimove voor
begeleiders. Er werd evenzeer ingezet op een laagdrempelig (school)sportaanbod
door onder andere een verdere operationalisering van de samenwerking tussen de
SNS-pas (Sport na school) en de UiTPAS. SNS werd verder gestimuleerd en
gepromoot, o.a. binnen de opvangsector (Fedasil) of in projecten met de
bijzondere jeugdzorg (zie ook 1.1.3 en 1.1.7).
De ‘strategische structuur armoede’ heeft als doel de actieve sportparticipatie van
mensen in armoede te verhogen. Daarom zet ze in op deze 4 thema’s: lokaal
sociaal sportbeleid, de sociale of open sportclub, competentie-ontwikkeling en
laagdrempelig (school)sportaanbod. In 2016 werd voor de tweede maal een
16
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succesvolle vorming ‘sport en armoede’ georganiseerd voor sportaanbieders. De
strategische structuur ontwikkelde een vorming die aansluit op de
Dynamobrochure ‘De open sportclub’ en maakte de UiTPAS verder bekend in het
sportwerkveld. Naast deze gezamenlijke initiatieven werden de partners van de
strategische structuur uiteraard gestimuleerd om blijvend aandacht te hebben voor
die doelgroepen die heel wat drempels moeten overwinnen om deel te nemen aan
sport.
Conform de afspraken binnen het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding (VAPA)
werd er een armoedetoets uitgevoerd op het nieuwe decreet voor de
georganiseerde sportsector.
De sportdienst van de VGC zette in Brussel een samenwerkingsverband op met het
Brusselse Huis van het Nederlands om cursisten NT2 (Nederlands Tweede Taal) in
te zetten als vrijwilliger. Dit project wil oefenkansen Nederlands mogelijk maken
voor vrijwilligers met voldoende taalniveau en competenties, interesse en aanleg
voor begeleiding van jongeren. Vanaf het najaar 2016 werd overleg gepleegd met
de sportdienst van de VGC over een mogelijke uitbreiding van dit project over
Vlaanderen. Dit gebeurt in afstemming met het agentschap Integratie en
Inburgering rond de ruimere beleidslijn ‘vrijwilligerswerk als taaloefenkans’ (ruimer
dan sportcontext).
De projectmatige ondersteuning van het Steunpunt G-Sport Vlaanderen liep tot
eind 2016. Het Steunpunt vormde zich in de loop van 2016 om tot een vzw om in
aanmerking te kunnen komen voor structurele erkenning en subsidiëring binnen
het nieuwe decreet op de georganiseerde sportsector.
In 2016 ondersteunde ik Parantee vzw voor haar communicatiebeleid richting
Paralympische Spelen 2016. Parantee ontwikkelde diverse communicatietools. Via
deze tools hebben ze G-sporten en de atleten die deelnamen aan de Paralympische
Spelen voorafgaand en tijdens de Spelen beter kenbaar gemaakt bij het brede
publiek.
Vanaf 1 januari 2016 werd het sportbeleid samengebracht onder één loket,
namelijk Sport Vlaanderen. Vanaf dat moment coördineert Sport Vlaanderen de
vier strategische structuren sport (armoede, senioren, interculturaliteit en Gsport). Het opzet en de werking van de structuren armoede, senioren en
interculturaliteit wordt vanaf het najaar 2016 geëvalueerd, om waar mogelijk en
gewenst te komen tot een (ver)nieuw(d) samenwerkingsverband.
Er werd in november een brochure ontwikkeld , die de sportsector moet informeren
over transgenders en sport en het bewustzijn rond dit thema moet laten groeien.
De brochure bevat een richtinggevend kader voor sportorganisaties om een gepast
beleid te voeren en werd in het najaar van 2016 verspreid.
De Football+ Foundation ontving het afgelopen jaar voor de laatste maal financiële
middelen voor het project sociale clubondersteuning binnen het voetbal. Met dit
project trachtten we de maatschappelijke meerwaarde voor voetbalclubs uit lagere
reeksen (vanaf 3de klasse) te vergroten. Meer dan 100 voetbalclubs, aangesloten
bij de Voetbalfederatie Vlaanderen, ontvingen het label van + club. Hiermee werd
de doelstelling ruimschoots behaald.
Door de ondersteuning van de Belgian Homeless Cup investeer ik samen met mijn
collega-minister bevoegd voor Welzijn Jo Vandeurzen verder in het initiatief om
dak- en thuislozen via sportbeoefening (voetbal) te integreren in de maatschappij.
In 2016 ontwikkelde de Belgian Homeless Cup zich vooral als kennispartner voor
deze thematiek. Op deze manier kunnen zij ook voor andere organisaties of
projecten een meerwaarde betekenen.
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Verder werkte ik mee aan de evaluatie van het Participatiedecreet en was ik
betrokken bij de opmaak van de nieuwe beheersovereenkomsten van de
participatie-instellingen Demos en Cultuurnet, alsook bij de nieuwe
beheersovereenkomst van De Rode Antraciet. Met deze organisaties pleeg ik
overleg over hoe zij hun rol kunnen blijven opnemen en de sportsector
ondersteunen in het uitbouwen van een laagdrempelig sportaanbod voor de
doelgroepen waarop zij zich richten.
Het proefproject van De Sleutel om mensen die een verslaving overwonnen terug
aan het sporten te krijgen, toonde twee elementen aan. Sport kan een belangrijk
hulpmiddel zijn ter stimulering van een re-integratie in de samenleving en sport is
een hefboom voor een gezonde levensstijl. Daarom besloot ik om een kortlopend
vervolgtraject van De Sleutel te ondersteunen om binnen haar eigen organisatie
een sportclubwerking te onderbouwen en uit te werken tot een intermediaire en
laagdrempelige, open sportclub, met als focus het faciliteren van de verbinding
tussen kansengroepen en de reguliere sportsector/sportclubs. De opgebouwde
knowhow en ervaringen met actoren over sectoren heen (geestelijke
gezondheidszorg, jeugdzorg, welzijn, sport, jeugdwerk…) werden via een aantal
kanalen verspreid: zo organiseerde De Sleutel op 30 mei 2016 de studiedag
‘Samenspel sport en zorg: de sleutel voor succesvolle re-integratie’, werd een
handboek gepubliceerd, en verschenen er diverse artikels in sectorspecifieke
magazines.
Beweeg- en sportactiviteiten kunnen een enorme meerwaarde betekenen voor
vluchtelingen. Het kan een zinvolle vrijetijdsbesteding betekenen en de verveling
tijdens het verblijf in een opvangcentrum breken. Eenmaal erkend als vluchteling,
kan het voor hem of haar, jong of oud, gezin of alleenstaande, een opstap
betekenen om betrokken te raken bij de lokale gemeenschap. Naar aanleiding van
de vluchtelingencrisis werd een document voor sportclubs, federaties en
sportdiensten samengesteld met vragen en antwoorden over de aansluiting van
een niet-Belg. Bedoeling is om onzekerheden, desinformatie en drempels tot de
participatie van personen met een buitenlandse herkomst weg te werken.
Daarnaast stelde Sport Vlaanderen ook een wegwijzerdocument op voor de
opvangcentra of andere betrokkenen bij de opvang van vluchtelingen om de weg
te vinden in de vele mogelijkheden die de sportsector of het sportaanbod biedt
voor deze mensen.
Prognoses 2017
Ook het nieuwe decreet op de georganiseerde sportsector moet de toeleiding van
kansengroepen naar de georganiseerde sport stimuleren. Naast de bestaande
stimulansen verwacht ik door de nieuwe beleidsfocus, het creëren van een breed
en laagdrempelig sportaanbod, nieuwe projecten vanuit de sportfederaties met
bijzondere aandacht voor sociale inclusie.
We kozen ervoor om vanaf 2017 het Steunpunt G-sport Vlaanderen in het nieuwe
decreet van 10 juni 2016, houdende de erkenning en subsidiëring van de
georganiseerde sportsector te verankeren als G-sportplatform. Om erkend te
worden als G-sportplatform moet de organisatie aan een aantal decretale
voorwaarden voldoen. De taak van informatieloket en kenniscentrum blijft een
centraal gegeven binnen de werking van het nieuwe G-sportplatform.
In dit decreet wordt ook de erkenning en subsidiëring van één unisportfederatie Gsport opgenomen. Deze sportfederatie voor personen met een handicap heeft in
haar doelstelling en werking uitsluitend de organisatie, de promotie en de
kwaliteitszorg van een of meer sporttakken op het oog. Zij kan als enige, via haar
nationale koepel, deelnemen aan de Paralympische Spelen.
18
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Om in aanmerking te komen voor subsidies, moet de unisportfederatie G-sport
naast de basisopdrachten voor sportfederaties, twee bijkomende basisopdrachten
uitvoeren. Enerzijds moet zij sporttechnische ondersteuning bieden aan andere
erkende sportfederaties die een geïntegreerde G-sportwerking willen aanbieden in
hun sportfederaties; Anderzijds zal zij voor overkoepelende en transversale taken
moeten samenwerken met het gesubsidieerde G-sportplatform. De basissubsidie
wordt voor deze bijkomende opdrachten verhoogd met minstens 60.000 euro.
De resultaten van de evaluatie van de strategische structuren ‘sport en
interculturaliteit’, ‘sport en senioren’ en ‘sport en armoede’ zullen de basis vormen
om nieuwe werkmethoden, initiatieven en/of speerpunten binnen de afgesproken
werklijnen uit te werken.
Daarnaast wordt verder medewerking verleend aan de uitvoering van de
strategische transversale plannen (o.a. VAPA). Sport Vlaanderen behoudt binnen
de eigen producten zoals Multimove en SNS een verhoogde aandacht voor het
bereiken van kinderen uit kansengroepen en kinderen met een beperking. Daarbij
hebben we aandacht voor overleg met andere relevante sectoren, bekijken we een
mogelijke samenwerking met de Agentschappen Integratie en Inburgering,
Fedasil, Huizen van het Kind, G-sportplatform, en ontwikkelen we goede
praktijkvoorbeelden. Ik blijf verder inzetten op de vorming “sport en armoede” in
samenwerking met de strategische structuur armoede. Daarnaast ondersteun ik
de Belgian Homeless Cup verder, in samenwerking met collega-minister bevoegd
voor Welzijn Jo Vandeurzen.
Football+ Foundation wil scoren op en naast het veld en dat lukt steeds beter. Het
is tijd om de sociale rol structureel te verankeren binnen bestaande
voetbalorganen: Voetbalfederatie Vlaanderen, de Koninklijke Belgische
Voetbalbond en de Pro League.
Allereerst wil Voetbalfederatie Vlaanderen volop inzetten op de rechten van het
kind. De Panathlonverklaring als ethische code is de toetssteen, het omzetten in
de praktijk het doel. Plaats voor ieder kind op zijn of haar niveau, minstens 50%
speelgelegenheid tijdens de wedstrijd en kwaliteitsvolle trainersopleidingen zijn
slechts enkele voorbeelden die voor de jeugdspeler het verschil maken. Daarnaast
zullen allerhande mogelijke drempels tot sportbeleving weggewerkt worden.
Verder wil VFV via Football+ haar rol als sociale hefboom ten volle uitspelen. Het
voetbal als middel, niet als doel. Dit doet ze via eigen projecten, maar vooral door
lokale projecten van aangesloten clubs zoveel mogelijk te ondersteunen. De
doelstelling is een relevante maatschappelijke impact te bereiken door binnen en
buiten het voetbal, op en naast het veld, te inspireren, ondersteunen en verenigen.
In het kader van een laagdrempelig sportaanbod heb ik blijvende aandacht voor
de opportuniteiten die het Participatiedecreet de sportsector te bieden heeft. In
2017 start een nieuwe beleidsperiode voor Demos, Cultuurnet en De Rode
Antraciet. In overleg met mijn collega minister van Cultuur ben ik betrokken bij de
opmaak van de nieuwe beheersovereenkomsten. Ik wil de inzet van deze
organisaties verder stimuleren
om de sportsector te ondersteunen in het
uitbouwen van een laagdrempelig sportaanbod.

1.4.

Tegengaan van bewegingsarmoede om gezondheid te bevorderen

Realisaties 2016
Sport heeft een gezondheidsbevorderend effect, zowel op fysiek als mentaal vlak.
Via een aantal acties zoals Sport op het werk (zie 1.1.5) en het project Bewegen
op Verwijzing (zie 3.3), schenkt het Vlaamse sportbeleid hier specifiek aandacht
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aan. Ook in andere acties krijgt het gezondheidselement voldoende aandacht. Via
de Vlaamse sensibiliseringscampagne #sportersbelevenmeer, willen we ook de niet
of minder actieve Vlaming aanzetten tot een meer actieve levensstijl (zie 6.4).
Op 16 en 17 december 2016 vindt, op initiatief van Vlaams minister van Welzijn
en Volksgezondheid de gezondheidsconferentie Preventie plaats. Tijdens deze
conferentie zullen onder meer vernieuwde gezondheidsdoelstellingen rond
beweging en fysieke activiteit geformuleerd worden. Sport Vlaanderen werd
betrokken bij het voortraject van deze conferentie en leverde een bijdrage voor
sport aan het rapport Health in all policies.
Prognoses 2017
Ook in 2017 zal Sport Vlaanderen, doorheen de acties die we vanuit het Vlaamse
sportbeleid opzetten of ondersteunen, aandacht schenken aan deze thematiek.
Sport Vlaanderen zal de sportsector actief informeren over de vernieuwde
gezondheidsdoelstellingen en werkt binnen haar decretale opdrachten mee aan de
realisatie van deze doelstellingen.

1.5.

Empoweren van kwetsbare jongeren via sport

Realisaties 2016
Het CANO-project raakt in zijn tweede jaar op kruissnelheid binnen de 10
deelnemende CANO-organisaties (Centrum voor Actieve Netwerk- en
Omgevingsondersteuning). Intervisies om ervaringen en goede praktijken uit te
wisselen, vonden op regelmatige tijdstippen plaats. Om de impact van het project
op de jongere te evalueren, werd wetenschappelijk onderzoek opgestart.
Het project ‘The Vertical Club’ werkte in haar eerste volledige werkingsjaar verder
aan de uitbouw van hun werking in Brussel, als onderdeel van ‘Rising Youth’. De
ondersteuning vanuit het Vlaamse sportbeleid beoogt het inzetten van verticale
sporten als vrijetijdsaanbod en als hefboom naar integratie. Dit doet ze via
persoonlijke en sociale ontwikkeling en talentontplooiing van jongeren met een
etnisch-cultureel diverse achtergrond, in het bijzonder jonge vluchtelingen, Het
doel is om van daaruit desgewenst en via maatwerk de stap naar opleiding en
tewerkstelling in het werkveld van hoogtewerken te kunnen zetten.
Prognoses 2017
Het CANO-project loopt eind maart 2017 af. Het is de bedoeling dat er tegen dan
een aantal op praktijk geïnspireerde instrumenten klaar staan waarmee de CANOorganisaties binnen hun specifieke context met sport verder aan de slag kunnen
gaan. Ook voor andere organisaties die met kwetsbare jongeren werken moeten
deze instrumenten een houvast kunnen bieden. Concreet denk ik hierbij aan de
volgende instrumenten: cursus rond omgaan met opvallend gedrag, stappenplan
om sport als middel in te zetten in de bijzondere jeugdzorg, het organiseren van
een CANO-sportdag en een afsluitende studiedag waarbij de resultaten en
instrumenten van het project zullen voorgesteld worden.
De ondersteuning van het project ‘The Vertical Club’ loopt tot eind 2017. Hierbij
behoort een verdere uitrol naar andere steden tot de mogelijkheden. Dit project
genereert inzichten rond participatie van personen van buitenlandse herkomst en
competentie-ontwikkeling via sport.
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1.6.

Faciliteren van niet-, licht of anders georganiseerde
sportbeoefening

Realisaties 2016
Ook in 2016 werd er verder ingezet op de aanleg en ontwikkeling van
kwaliteitsvolle en/of uniform bewegwijzerde laagdrempelige sportinfrastructuur
zoals de mountainbikeparcours, Finse pistes, loopomlopen en fit-o-meters.
Voor de aanleg van kano-, kajak- of peddelroutes werden de inspanningen
voortgezet om met de andere bevoegde overheidsinstanties tot een samenwerking
te komen.
Met het agentschap Natuur en Bos (ANB) werd een overeenkomst afgesloten om
in de loop van de eerstvolgende jaren, een 30-tal ‘100% natuurlopen’ aan te leggen
in natuurgebied van ANB. Ter gelegenheid van de ‘Week van het Bos’ werden in
oktober de eerste 10 omlopen officieel geopend.
Op de website van Sport Vlaanderen zijn alle bovengenoemde realisaties terug te
vinden. Ter promotie van deze parcours werd in het najaar op Eén en Canvas een
algemene tv-spot uitgezonden. Specifieke ‘Start to..’-activiteiten werden opgestart
om het gebruik van de diverse routes nog te verhogen.
Met de organisatie van sportkampen en sportklassen in de eigen centra, heeft
Sport Vlaanderen, aanvullend op het bestaande aanbod van de sportfederaties,
een kwalitatief aanbod binnen het segment van de anders georganiseerde
sportbeoefening. Het aanleren van sportieve en sociale vaardigheden staat daarbij
centraal. De deelnemers worden daardoor niet alleen betere sporters, maar ze
leren ook omgaan met gevoelens (vriendschap, relativeren, verliezen, doelen
stellen …) die hun ook in het gewone leven van pas komen.
Tijdens de zomermaanden 2016 organiseerde Sport Vlaanderen sportkampen over
acht volwaardige weken. Kinderen en jongeren leerden daarbij sportieve
vaardigheden aan op initiatieniveau. Maar ook voor kinderen die al een bredere
kennis hebben van een bepaalde sport, was er een aanbod via de vervolgkampen.
De deelnemers kregen hierdoor de mogelijkheid om hun sportkennis verder uit te
diepen. Sport Vlaanderen kan zo op haar beurt het sportaanbod uniformer op het
juiste niveau aanbieden. Dit komt de sportbeleving zeker ten goede. In functie van
het niveau van de sportkampen streven we er steeds naar om over de beste
gekwalificeerde lesgevers te kunnen beschikken. Ook dit jaar werden nieuwe
trends binnen de sportwereld geïntegreerd binnen het bestaande aanbod.
Sport Vlaanderen Genk en de Diabetes Liga werkten opnieuw samen om
sportkampen aan te bieden. Het aantal deelnemers verdubbelde ten opzichte van
vorig jaar. Een soortgelijke samenwerking werd opgezet met de Liga voor Doven
en Slechthorenden, maar dit kende geen succes.
Jongeren met een beperking of jongeren uit een kansarm gezin kregen opnieuw
een substantiële korting van 50% op de deelnameprijs.
Voor het communiceren van haar sportkampen maakt Sport Vlaanderen meer en
meer gebruik van digitale kanalen en sociale media. Het brede publiek kan via
sociale media meegenieten van de sportbeleving en sfeer tijdens een sportkamp.
De centra, die elk over een eigen facebookaccount beschikken, plaatsten immers
regelmatig actie- en sfeerfoto’s van de verschillende sportkampen. De reacties
hierop zijn heel positief.
De samenwerking met de verschillende onderwijsnetten voor de organisatie van
de sportklassen evalueerden we grondig en stuurden we bij waar nodig. Dit
resulteerde in een vernieuwd samenwerkingsakkoord waarbij de taken en
verwachtingen tussen Sport Vlaanderen en de verschillende onderwijsnetten
helder worden geformuleerd.
De tarieven voor sportklassen bleven in 2016 ongewijzigd.
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De lessenreeksen die in de centra worden aangeboden zijn uitgebreid en verder
gedifferentieerd. Vaak zijn zij de basis om een clubwerking op te starten, maar
kunnen ook de eerder onregelmatige lightsporter een kapstok bieden voor een
meer regelmatige sportbeoefening onder gelijkgezinden. Zo was er voor
muurklimmen en paardrijden differentiatie naar leeftijd en niveau. Daarnaast
werden er ook specifieke paardrijlessen voor G-sporters aangeboden.
In 2016 ondersteunde ik opnieuw 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.
In het nieuwe decreet voor de georganiseerde sportsector gaat extra aandacht
naar het faciliteren van niet- of lichtgeorganiseerde sportbeoefening via de nieuwe
beleidsfocussen innovatie en laagdrempelige sporten.
Prognoses 2017
De bestaande bewegwijzerde laagdrempelige sportinfrastructuur wordt verder
vernieuwd of uitgebreid. Gemeenten krijgen ondersteuning in het promoten van
mountainbikeroutes, loopomlopen, ruiterpaden en fit-o-meterparcours. Sport
Vlaanderen zal maximaal samenwerken met andere bevoegde overheidsinstanties
en dienstenvoor de realisatie van kano-, kajak- en peddelroutes. Zodra een
overeenkomst bereikt wordt, starten we met de realisatie van de verschillende
projecten (Nete, Dijle, Demer), waarvoor de concrete plannen al werden
uitgewerkt. De diverse stuurgroepen rond natuursporten, waar ook de provinciale
sportdiensten in vertegenwoordigd zijn, zullen door het wegvallen van de
provinciale bevoegdheid inzake sport vanaf 2018, worden aangepast.
Sport Vlaanderen bouwt haar sportkampen voor verschillende sporten in overleg
en na afstemming met de federaties verder uit, onder andere wat de verschillende
niveaus betreft.. In Sport Vlaanderen Willebroek werd de overstap van kajak op
vlak water naar stromend water gedaan. Golf en volleybal werden opgesplitst naar
een initiatie- en clubniveau. In Sport Vlaanderen Genk werd voor de ruiterkampen
ook de opsplitsing gemaakt tussen dressuur, springen en eventing.
We streven naar een verhoogde inclusie van sociale groepen in de sportkampen.
De succesvolle samenwerking met de diabetesliga zetten we daarom verder.
Daarnaast gaan we actief op zoek naar nieuwe partners, in de eerste plaats met
erkende belangengroepen. Sport Vlaanderen verzorgt hierbij het sporttechnisch
gedeelte, de patiëntenvereniging staat in voor het medisch/verzorgende aspect.
Voor de sportklassen streven we naar een betere spreiding en een hogere
bezetting. We onderzoeken of een gedifferentieerde prijzenpolitiek (hoog- en
laagseizoen) hiertoe kan bijdragen.
Ook binnen de nieuwe sportinnovatiecampus in het centrum van Sport Vlaanderen
Brugge (zie 1.2) zal naast innovatie in het beweeg- en sportaanbod, ook sterkt
ingezet worden op een minder traditionele manier van sport aanbieden en wordt
rekening gehouden met de te benaderen doelgroepen en de tendens van eerder
individuele, informele sportbeoefening.
In 2017 kunnen de sportfederaties via het decreet van 10 juni 2016, houdende de
erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector, voor het eerst
intekenen op twee nieuwe beleidsfocussen. Via de beleidsfocussen innovatie en
laagdrempelig sporten worden de sportfederaties gestimuleerd om de niet- of licht
georganiseerde sportbeoefening te promoten. De voorwaarden om in aanmerking
te komen voor deze beleidsfocussen werden uitgeschreven in dit nieuwe decreet.
Het project ‘Mijn Ventoux’ promoot deze niet- of lichtgeorganiseerde
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2. Optimaliseren van het aanbod aan sportinfrastructuur
2.1.

Uitwerken van een planmatig en duurzaam
sportinfrastructuurbeleid

Realisaties 2016
In het najaar van 2016 wordt het Globaal Sportinfrastructuurplan voor Vlaanderen
gefinaliseerd en voorgelegd aan de Vlaamse Regering. Het plan is onder meer
gebaseerd op een behoeftestudie uitgevoerd door het consortium WES & KU
Leuven en een studie over financieringsinstrumenten voor sportinfrastructuur,
uitgevoerd door KPMG. Dit plan vormt een kader op langere termijn om gericht te
investeren in sportinfrastructuur en op een doordachte manier een inhaalbeweging
in te zetten. We maken daarbij een onderscheid tussen lokale, bovenlokale en
topsportinfrastructuur. Bijzondere aandacht gaat naar de Brusselse context. Dit
plan geeft ook een visie over de eigen centra van Sport Vlaanderen en hoe deze
bijdragen aan het Vlaamse sport(infrastructuur)beleid.
Prognoses 2017
Het Globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen legt de basis voor de uitwerking
van een decreet en bijhorende besluit(en) ter ondersteuning van bovenlokale
sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur.
Naast financiële ondersteuning, worden ook andere acties ondernomen ter
ondersteuning van de uitbouw van sportinfrastructuur. Flankerende maatregelen
zorgen voor een versterkend effect: expertise ter beschikking stellen, proactieve
aanwezigheid in het domein van de Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu,
maatregelen nemen om bestaande infrastructuur optimaler te exploiteren,…
maken deel uit van een integraal sportinfrastructuurbeleid.

2.2.

Verdere inhaalbeweging m.b.t. sportinfrastructuur met focus op
zwembaden

Realisaties 2016
Door de acute problematiek van overdekte zwembaden werd in 2016 voor Vlaamse
openbare besturen en scholen (scholen, gemeentebesturen en provinciebesturen
in het Vlaams Gewest, de VGC, intercommunales en andere publieke
samenwerkingsverbanden) een tweede projectoproep gelanceerd om de renovatie
en nieuwbouw van bovenlokale overdekte zwembadinfrastructuur te subsidiëren.
Ook Publiek-Private initiatieven komen in aanmerking. De kandidaten konden tot
eind december 2016 een aanvraag indienen. Nieuw bij deze projectoproep is dat
de indieners beroep kunnen doen op een begeleidingstraject en workshops rond
volgende thema’s: energie, intergemeentelijk/intersectorale samenwerking,
exploitatie in zwembaden inclusief financieel beheer en integrale toegankelijkheid.
De laatste kunstgrasvelden binnen het Vlaams Sportinfrastructuurplan, werden in
2016 aangelegd (derde cluster). Twee multifunctionele projecten werden geopend,
één in Aalst en één in Halle.
De effectieve bouw- en renovatiewerken van een aantal geselecteerde projecten
binnen de projectoproep bovenlokale sportinfrastructuur van 2013, werden gestart
in 2016. Op basis van zesmaandelijkse rapporteringen en ingediende facturen
werden de subsidies uitbetaald. Door een klacht over deze oproep sprake de Raad
van State in 2016 een vernietigingsarrest uit. Er werd een nieuwe motivering
opgemaakt die leidde tot een herstelbeslissing van de Vlaamse Regering in april
2016.
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Aan de hand van zesmaandelijkse rapporteringen volgde Sport Vlaanderen in 2016
de evoluties op van de bouw en renovatie van voetbalstadions (subsidieoproep
2014). Deze opvolging mondde uit in een herschikking van de middelen. De
toegekende subsidie aan Club Brugge NV werd ingetrokken. Dit had tot gevolg dat
KV Oostende een bijkomende subsidie werd toegekend en dat aan Sporting
Lokeren, R Antwerp FC en Lommel-United alsnog een subsidie werd toegekend.
Prognoses 2017
In 2017 wordt het decreet ter ondersteuning van sportinfrastructuur en de
bijhorende besluiten ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse regering en het
Vlaams parlement. We streven ernaar het decreet en beide besluiten in de loop
van 2017 te publiceren in het staatsblad. Parallel hieraan zetten we de eerste
stappen voor de organisatie van een oproep in het kader van het decreet. Op het
moment dat het besluit in werking treedt, wordt reeds een eerste oproep
gelanceerd.
Begin 2017 worden de ingediende dossiers voor de bouw of renovatie van
zwembaden onderzocht en beoordeeld. De Vlaamse Regering neemt in het voorjaar
van 2017 een beslissing over de selectie van de zwembadprojecten.
Het Vlaams Sportinfrastructuurplan, de projectoproep voor de bouw en renovatie
van voetbalstadions, de projectoproepen zwembaden van 2015 en 2016 en de
projectoproep bovenlokale sportinfrastructuur zullen worden opgevolgd via o.a.
tweejaarlijkse rapporteringen. Een aantal projecten kan in 2017 geopend worden.
2.3.

Evaluatie van de centra van Sport Vlaanderen

Realisaties 2016
Aansluitend op de bevindingen van de studie ‘Bovenlokaal gebruik van de eigen
centra’ (2015), monitort Sport Vlaanderen dit bovenlokale gebruik verder. Dit
gebeurt voortaan in een ruimer visiekader.
In mijn vorige beleidsbrief kondigde ik immers aan dat er een duidelijk en langdurig
beleid ontwikkeld moet worden voor de eigen centra van Sport Vlaanderen. Deze
langetermijnvisie werd geïntegreerd binnen het globaal sportinfrastructuurplan
Vlaanderen (zie 2.1). De visie gaat uit van vier prioritaire functies voor de eigen
centra en van een aantal aspecten waarop de eigen centra in de toekomst hoog
zouden moeten scoren. Dit is vertaald naar een aantal macrodoelstellingen, die de
verschillende beleidsopties uit mijn beleidsnota Sport vertalen en er op termijn toe
moeten leiden dat de eigen centra als ‘Centers of Excellence’ bestempeld kunnen
worden.
De evaluatie van elk centrum van Sport Vlaanderen werd opgestart tav de
prioritaire functies en vanuit het oogpunt van excellentie.
Prognoses 2017
De doorlichting van de centra van Sport Vlaanderen genereert per centrum een
individuele evaluatiefiche met een “to be”-situatie en hoe die kan bereikt worden.
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2.4.

Stimuleren van een inventief, duurzaam en innovatief
sportinfrastructuurbeleid

Realisaties 2016
Naast een financiële impuls wordt er bij de oproep zwembaden 2016 ook ingezet
op begeleiding van de kandidaat indieners. Naast de organisatie van thematische
workshops kan ook ingestapt worden in een individueel begeleidingstraject dat
rekening houdt met de specifieke behoeften. De verschillende thema’s zijn:
duurzaamheid
(energie),
samenwerking
(intergemeentelijk/intersectoraal),
integrale toegankelijkheid – universal design en exploitatie van zwembaden
inclusief financieel beheer.
Op 15 juli keurde de Vlaamse Regering de projectoproep “naschools openstellen
van schoolsportinfrastructuur” goed. Via deze oproep wil ik samen met mijn collega
minister van Onderwijs, schoolbesturen aanzetten hun sportinfrastructuur waar
nodig kwalitatiever te maken en naschools, in het weekend en in de
vakantieperiode open te stellen voor lokale sportclubs. Scholen kunnen een
projectaanvraag indienen voor infrastructuurwerken die de bestaande
accommodatie moeten optimaliseren of voor exploitatiekosten die de infrastructuur
toegankelijker moet maken. Indieners hebben tot december de tijd om hun dossier
in te dienen.
Er werd een samenwerking voor 3 jaar aangegaan met het agentschap
Toegankelijk Vlaanderen om het aspect van Universal Design meer ingang te laten
vinden in de sport(infrastructuur)sector. De samenwerking bestaat onder meer uit
individuele begeleiding van gesubsidieerde projecten, algemene ondersteuning via
publicaties, workshops, netwerkmomenten, verzamelen en ontsluiten van goede
praktijken en het uitvoeren van toegankelijkheidsscreenings.
Prognoses 2017
Alle dossiers van de projectoproepen voor kleinschalige sportinfrastructuur, Finse
pistes en sportvloeren, zullen begin 2017 afgehandeld zijn.
De projecten binnen de oproep “naschools openstellen van schoolsportinfrastructuur” worden begin 2017 geselecteerd. Bij deze selectie spelen zowel
kwaliteitsverbetering als nieuwe exploitatievormen of afspraken een rol. Naast
financiële ondersteuning krijgen de scholen ook praktische begeleiding. Het ISB
heeft de coördinerende rol en biedt ondersteuning waar nodig. Daarnaast krijgt
ISB de opdracht om goede praktijken te verzamelen en deze ook te ontsluiten.
Sport Vlaanderen blijft ook in 2017 haar adviserende rol ten aanzien van derden
vervullen en advies verstrekken.
De samenwerking met het agentschap Toegankelijk Vlaanderen wordt verder
gezet.

2.5.

Aandacht voor de ruimtelijke dimensie van het
sportinfrastructuurbeleid

Realisaties 2016
Het transversaal overleg tussen de Vlaamse ministers van Sport, Omgeving en
Mobiliteit en Openbare Werken werd verder gezet. Onderzoek naar tijdelijke
terreinen voor geluidsproducerende sporten in havengebieden en het onderzoek
naar “recreatief medegebruik” (Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening - VCRO),
waren de belangrijkste thema’s binnen dit overleg.
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Door de samensmelting van de twee sportadministraties in het agentschap Sport
Vlaanderen werd een eerste stap gezet in de uitbouw van een kennis- en
informatiecel voor sport en ruimtelijke ordening, milieu en natuur binnen de schoot
van Sport Vlaanderen in de afdeling Infrastructuur en Logistiek.
Naast een continue update van de Sportdatabank Vlaanderen, werd ook verder
gewerkt aan een nieuwe databankstructuur. De behoeftestudie (zie 2.1) heeft een
impact op het sportinfrastructuurlandschap en hoe deze wordt benaderd.

Prognoses 2017
Het transversaal overleg tussen de Vlaamse ministers van Sport, Omgeving en
Mobiliteit en Openbare Werken wordt verder gezet.
Sport Vlaanderen bouwt de kennis- en informatiecel voor sport en ruimtelijke
ordening, milieu en natuur uit tot een kennis- en informatieloket.
Naast het adviseren van planningsprocessen inzake ruimtelijke ordening, milieu en
natuur zal aandacht besteed worden aan de nieuwe procedures met betrekking tot
de invoering van de omgevingsvergunning en de opmaak van het Beleidsplan
Ruimte Vlaanderen. Ik ga samen met mijn administratie verder op zoek naar
duurzame oplossingen voor geluidproducerende of ruimtebehoevende sporten.
Daarnaast zoeken we samen naar oplossingen om sportinfrastructuur te realiseren
via het principe van “recreatief medegebruik”.
We werken verder aan een voorstel tot wijziging van de Vlaremvoorschriften zoals,
onder andere voor het toezicht in zwembaden en zwemmen in open water.
Naast een continue update van de Sportdatabank Vlaanderen, start Sport
Vlaanderen met de herprogrammering van de nieuwe databankstructuur.
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3. Het gezond en ethisch sportklimaat blijvend versterken
3.1.

Decreet gezond en ethisch sporten

Realisaties 2016
Met het decreet gezond en ethisch sporten (GES-decreet) stimuleer ik een
kwaliteitsvolle, veilige en gezonde sportbeoefening. De twee erkende organisaties
voor beleidsondersteuning en praktijkontwikkeling hebben hun tweede
werkingsjaar van de beleidscyclus 2015-2017 afgerond. Het Internationaal
Centrum Ethiek in de Sport (ICES) heeft de opdracht de Vlaamse sportsector te
ondersteunen actief te investeren in ethische waarden en normen die belangrijk
zijn bij een kwaliteitsvolle sportbeoefening. Wat deze organisatie precies
realiseerde in 2016, lees je onder punt 3.4 ‘Een ethisch sportklimaat stimuleren’
van deze beleidsbrief.
De Vlaamse Vereniging voor Sportgeneeskunde (VVS) ondersteunt en faciliteert
met haar werking het beleid van sportfederaties rond een gezonde
sportbeoefening. Via haar netwerk van artsen begeleidt VVS de sportfederaties
actief bij het invullen van hun decretale verplichtingen om het gezond sporten te
bevorderen. VVS analyseerde de manier van letselregistratie binnen de federaties
en werkt samen met de verzekeringssector aan een voorstel om letsels uniform en
elektronisch te kunnen registreren. De databank die gekoppeld is aan het protocol
voor sportmedische geschiktheid kreeg concrete vorm en maakt het mogelijk om
het beleid op het vlak van letselpreventie en begeleiding van sporters te verfijnen.
VVS zal vanaf het najaar 2016 draaiboeken ter beschikking stellen voor het
organiseren van gezonde sportbeoefening.
Door een wijziging van het GES-decreet en bijhorend uitvoeringsbesluit zal vanaf
1 januari 2017 een organisatie voor beleidsondersteuning en praktijkontwikkeling
op het gebied van gezond en ethisch sporten in de fitness erkend en gesubsidieerd
worden. De erkenningsprocedure is opgestart.
Het steunpuntonderzoek naar letselpreventie kreeg een vervolg met een onderzoek
naar de mogelijkheid tot optimalisatie, implementatie en evaluatie ervan in de
concrete sportcontext.
Eind 2016 heeft Domus Medica een gevalideerde Praktijkrichtlijn voor huisartsen
klaar over sportmedische geschiktheid en advies voor gezonde sportbeoefening.
Deze praktijkrichtlijn is gebaseerd op de ‘Vlaamse Aanbeveling voor Sportmedisch
Onderzoek’.
Prognoses 2017
In het derde en laatste werkingsjaar van deze beleidscyclus zal VVS haar rol als
kenniscentrum voor gezond sporten volledig opnemen. Dit doet ze onder meer
door de verzamelde kennis over gezond sporten te evalueren en hierover
gefundeerde adviezen te formuleren en te verspreiden. In 2017 organiseert VVS
een multidisciplinair congres waar de medische en paramedische sector en de
sportsector hun kennis over gezond sporten samen leggen. VVS zal een adviesnota
afleveren voor een toekomstig beleid rond gezond sporten. Al wat sporters moeten
weten over gezond sporten zal VVS toegankelijk maken via eigen kanalen en die
van partners. VVS en de Sport- en Keuringsartsen presenteren samen met de
sportfederaties een voorstel tot gedifferentieerde sportmedische begeleiding.
De prognoses voor 2017 voor ICES worden opgenomen onder punt 3.4 ‘Een ethisch
sportklimaat stimuleren’ van deze beleidsbrief.
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Tijdens de tweede helft van 2017 start een nieuwe erkenningsprocedure voor een
tweede driejarige beleidscyclus (2018-2020) voor enerzijds een organisatie voor
beleidsondersteuning en praktijkontwikkeling op gebied van gezond sporten en
anderzijds een organisatie voor beleidsondersteuning en praktijkontwikkeling op
het gebied van ethisch sporten.
Als de erkenningsprocedure van een organisatie voor beleidsondersteuning en
praktijkontwikkeling op het gebied van gezond en ethisch sporten in de fitness voor
een beleidscyclus 2017-2019 positief werd beoordeeld, kan deze organisatie haar
eerste werkingsjaar aanvatten. Deze organisatie zal de fitnesssector positief
stimuleren en ondersteunen tot kwalitatieve en verantwoorde sportbeoefening en
dit op drie verschillende domeinen: gezond, dopingvrij en ethisch sporten. Via een
convenant
leggen
we
de
basisafspraken,
de
opdrachten
en
de
resultaatsdoelstellingen vast.

3.2.

Risicovechtsportbeleid

Realisaties 2016
Het risicovechtsportplatform Vlaanderen, een initiatief van de Vlaamse
Sportfederatie, wordt ondersteund voor het uitvoeren van drie opdrachten. Zij zijn
het aanspreek- en communicatiepunt, het kennis- en expertisecentrum en het
service- en ondersteuningspunt voor risicovechtsporten in Vlaanderen. Bij het
uitvoeren van deze opdrachten vormden de Generieke Richtlijnen voor het
organiseren van risicovechtsporten de rode draad. Het Risicovechtsportplatform
toetste de richtlijnen nog concreter af aan de risicovechtsportpraktijk en startte
initiatieven op om de implementatie ervan te bevorderen. Na advies van de
Expertencommissie Risicovechtsporten kregen de Generieke Richtlijnen een
formeler karakter door ze te vertalen in een erkende kwaliteitsstandaard, volgens
de mogelijkheid van het GES-decreet. Deze kwaliteitsstandaard voor
risicovechtsport werd op 16 september voor de tweede keer principieel
goedgekeurd door de Vlaamse Regering.
De projectmatige ondersteuning van het Risicovechtsportplatform Vlaanderen liep
tot eind 2016. De ondersteuning van de risicovechtsportensector is vanaf 2017
verzekerd via de decretale verankering van de erkenning en subsidiëring van een
organisatie voor risicovechtsporten in het decreet van 10 juni 2016 houdende de
erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector.
Prognoses 2017
In 2017 erken en subsidieer ik structureel een organisatie voor risicovechtsporten
(binnen het decreet van 10 juni 2016 op de georganiseerde sportsector). Deze
organisatie zal de erkende kwaliteitsstandaard inzetten als een instrument om nog
sterker de implementatie van de Generieke Richtlijnen te benadrukken. Ze zal ook
initiatieven uitwerken om de kwaliteit van risicovechtsportorganisaties te
verbeteren door gezamenlijke acties en organisatieoverkoepelende samenwerking.
De Expertencommissie Risicovechtsporten zal blijvend een vinger aan de pols
houden om de gunstige evolutie van risicovechtsportorganisaties te garanderen.

3.3.

Aandacht voor mensen met een gezondheidsbeperking

Realisaties 2016
Ik verleende mijn medewerking aan het project Bewegen op Verwijzing dat tot
stand kwam binnen de Vlaamse Werkgroep Voeding en Beweging. Het project
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Bewegen op Verwijzing richt zich naar mensen met gezondheidsrisico’s en heeft
als doel de gezondheidsrisico’s te remediëren door deze mensen te stimuleren en
te motiveren om meer te bewegen in hun dagelijks leven bijvoorbeeld door
recreatieve sportbeoefening.
Prognoses 2017
Ik zal de opportuniteiten van onze eigen initiatieven inschakelen om de doelgroep
van het project Bewegen op Verwijzing te begeleiden naar een actieve levensstijl.
Tegelijk zal mijn administratie ook een ondersteunende rol spelen om initiatieven
van onze partners uit de sportsector hierbij te betrekken.

3.4.

Een ethisch sportklimaat stimuleren

Realisaties 2016
Ethisch begeleiden en gepast omgaan met ethische dilemma’s door trainers,
coaches en sportbegeleiders is een belangrijk aspect binnen het versterken van
een ethisch sportklimaat. In 2016 werd de output van het gezamenlijke project ‘Is
kiezen verliezen?’ van de Vlaamse Trainersschool (VTS) en het Internationaal
Centrum Ethiek in de Sport (ICES) bestendigd. Deze campagne richt zich op
trainers en toont aan dat men sporters in een context kan plaatsen waarin ze op
een evenwichtige wijze met elkaar kunnen kampen en dat het wel mogelijk is om
alle sporters speelkansen te geven zonder daarbij in te boeten aan spelplezier en
uitdaging of de uitdaging om te winnen. De 10 dilemma’s die aan bod kwamen,
werden gebundeld in de digitale publicatie ‘Wij hebben gekozen, jij ook?’. De
inhoudelijke fragmenten van de campagne kregen een vaste plek in het algemene
gedeelte van de VTS-cursus Initiator. Hierdoor zal een groot deel van de beoogde
doelgroep in contact komen met de principes van ‘Is kiezen verliezen’. Tot slot
werden de cartoons van de campagne opgenomen op de nieuwe VTS-clipboards
die alle opgeleide trainers ontvangen.
Het strategisch lerend netwerk ethisch sporten werkte in 2016 prioritair rond het
thema pesten. De uitwerking van dit jaarthema kreeg vorm onder een
overkoepelende campagne ‘Time Out tegen Pesten’ (TOP). Deze campagne wordt
gecoördineerd door ICES. De uitvoering ervan verloopt in nauwe samenwerking
met alle partners van het lerend netwerk (www.topindesport.be). Op vrijdag 29
januari 2016, bij de start van de Vlaamse Week Tegen Pesten, lanceerde ik samen
met alle partners van het lerend netwerk het TOP-actieplan. De campagne omvatte
een gezamenlijke visietekst rond pesten in de sport; een campagne-website met
TOP-kaart waarop sportorganisaties hun engagement konden tonen; een sociale
media actie met het Time Out-gebaar via de hashtag #TOPindesport; 6 TOP-acties
doorheen het jaar gelanceerd via filmpjes met (ex)-topsporters en inhoudelijk
uitgewerkt via laagdrempelige werkdocumenten; 8 TOP-vormingen uitgewerkt in
samenwerking met Tumult vzw en aangeboden via VTS Plus; en aantrekkelijk TOPpromotiemateriaal om het thema in de kijker te plaatsen.
ICES startte met een ondersteuningsaanbod voor sportfederaties bij het bepalen
van hun beleid rond ethisch sporten. Tijdens 1-op-1 begeleidingsgesprekken wordt
bekeken welke noden en ambities de federatie heeft inzake ethiek en hoe deze
kunnen vertaald worden naar concrete doelstellingen en acties. Het
ondersteuningstraject gebruikt hiervoor het 8-stappenplan – ontwikkeld door ICES
in samenwerking met Universiteit Gent – als leidraad om structureel en op lange
termijn aan een ethisch sportklimaat te werken (www.ethischsporten.be).
Aanvullend wordt de sportfederatie geïnformeerd over instrumenten en praktijken
rond ethisch sporten en krijgt ze begeleiding bij de implementatie ervan.
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Tussen de beleidsvelden Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Onderwijs, Jeugd en
Sport wordt beleidsdomeinoverschrijdend verder gewerkt rond integriteit, geweld
en pesten. Op 29 januari 2016 bracht ik samen met mijn collega ministers een
mededeling op de Vlaamse Regering over de bevordering en bescherming van de
fysieke, psychische en seksuele integriteit van de minderjarige in de jeugdhulp en
de kinderopvang, het onderwijs, de jeugd- en de sportsector. Deze mededeling
vormt het kader voor gecoördineerde acties tijdens de rest van de legislatuur.
Ethische thema’s zoals goed bestuur, wedstrijdvervalsing of dopingpreventie
worden in andere rubrieken van deze beleidsbrief aangehaald.
Prognoses 2017
De TOP-campagne werkt naar een eindpunt toe in het kader van de Vlaamse Week
Tegen Pesten 2017. Aansluitend wordt gekeken naar opportuniteiten om de
uitgewerkte inhoud van de campagne te bestendigen in het Vlaamse
sportlandschap: een vormingsaanbod, een jaarlijks terugkerende actie rond
pesten, het opnemen van de uitgewerkte materialen in het vaste aanbod van ICES.
De in 2016 opgestarte begeleidingsgesprekken met sportfederaties betekenen de
start van een intensere samenwerking tussen ICES en de sportfederaties. Vanaf
2017 wordt de begeleiding op maat verder gezet om de realisatie van de
vooropgestelde doelstellingen en acties te ondersteunen. ICES fungeert ook als
bruggenbouwer en zal samenwerking stimuleren en faciliteren tussen federaties
die bijvoorbeeld rond gelijkaardige ethische thema’s werken. Het doel hierbij is
optimale kennisuitwisseling op vlak van instrumenten en goede praktijken, en leren
van elkaar over de implementatie ervan in de sportpraktijk.
Binnen het beleidsdomeinoverschrijdend actieplan Integriteit wordt in een eerste
fase gefocust op de uitbouw van een kennisplatform integriteit. Het wordt
uitgebouwd door het Steunpunt Algemeen Welzijnsbeleid (het Kennisplein) in
overleg met o.a. De Ambrassade. ICES zal voor de sportsector betrokken worden.
Verder wordt gestreefd naar een optimale samenwerking en afstemming tussen de
verschillende actoren die werken rond ethische thema’s in de sport, waaronder
ICES, het Risicovechtsportplatform Vlaanderen, G-sport Vlaanderen, of de te
erkennen organisatie voor beleidsondersteuning en praktijkontwikkeling op het
gebied van gezond en ethisch sporten in de fitness.
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4. Streven naar een dopingvrij Vlaanderen
4.1.

Implementatie en klantvriendelijke toepassing van de WADA-code
2015

Realisaties 2016
De aanpassing van de Vlaamse regelgeving in functie van de WADA-code 2015
werd reeds in 2015 gerealiseerd. In 2016 werd op wetgevend vlak de lijst van
whereaboutsplichtige sporten aangepast. De aanpassing gebeurde in opvolging
van de nieuwe WADA-Code en het advies van de coördinatieraad. De nieuwe lijst
houdt rekening met de dopinggevoeligheid van de sport en het belang van die
specifieke sport in België. Met de lijst wordt het huidige aantal elitesporters
gereduceerd, waarbij sportdisciplines die in ons land niet vaak beoefend worden,
werden geschrapt.
Daarnaast werd onder mijn impuls verder gewerkt aan het ‘compliant’-zijn van alle
NADO’s binnen België aan de nieuwe WADA-Code 2015. Dit werd succesvol
afgerond door het tijdig aanpassen van de wetgevingen van alle gemeenschappen
en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.
In functie van de verdere optimalisering van de werking van NADO Vlaanderen
werd een procesanalyse reeds gedeeltelijk uitgevoerd (zie ook punt 4.4).
Als minister van Sport werd ik vanaf 2016 opnieuw aangeduid door de Europese
Unie als minister-expert en neem ik opnieuw deel aan de vergaderingen van de
Foundation Board van het World Anti-Doping Agency (WADA).
Verder heb ik in deze rol regelmatig gecommuniceerd met het WADA en mij actief
opgesteld op de internationale fora, met onder meer de Raad van Europa, de
Europese Unie en UNESCO als belangrijkste stakeholders.
NADO Vlaanderen, werkt op basis van haar operationele autonomie op haar beurt
nauw samen met nationale en internationale partners. Dit betreft onder meer
regelmatige contacten en samenwerking met de andere NADO’s in België, in functie
van samenwerking tussen de verschillende NADO’s en de operationalisering van
de NADO van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Op internationaal
vlak betreft dit onder meer de samenwerking met - en deelname aan seminars en
symposia van INADO, de internationale vereniging van de NADO’s, en WADA.
Prognoses 2017
De interne regelgeving moet uiteraard ook in de toekomst WADA-conform blijven
en klantvriendelijk toegepast worden. Daartoe zullen enerzijds de besprekingen
op internationaal niveau rond de toekomst van het antidoping beleid van nabij
opgevolgd worden en zullen anderzijds de aanbevelingen inzake een
klantvriendelijke en efficiënte werking van NADO Vlaanderen zoals geformuleerd
in de procesanalyse geïmplementeerd worden.
De vergaderingen van de Foundation Board van het WADA worden nog altijd
voorbereid op basis van het EU-mandaat en het aangereikte mandaat van
CAHAMA, het comité binnen het WADA dat de vijf Europese vertegenwoordigers in
het WADA ondersteunt.
Als EU-vertegenwoordiger in de Foundation Board zal ik bovendien de betrokken
lidstaten van de Europese Unie blijven informeren over de vorderingen in het
WADA.
Belangrijk daarbij is dat de focus van het WADA verschuift naar de monitoring van
het antidopingbeleid in de praktijk. Daarom zal ook in 2017 werk gemaakt worden
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van de verdere uitvoering van het herwerkte samenwerkingsakkoord tussen de
gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.
Daarnaast zal ook aandacht gaan naar de nieuwe EU-verordening over de
verwerking
van
persoonsgegevens
(Algemene
Verordening
Gegevensbescherming). Er zal daarbij nagegaan worden in welke mate dit een aanpassing
van de interne wetgeving vereist.

4.2.

Preventie en educatie inzake dopinggebruik in Vlaanderen

Realisaties 2016
Er werden in 2016 opnieuw bilaterale meetings georganiseerd met de federaties
waarbij ze uitvoerig werden geïnformeerd over het bereiken van een zuivere sport.
Het antidopingcharter voor fitnesscentra en het antidopingcharter voor de artsen
werden verder uitgerold zodat steeds meer betrokken actoren die charters zijn
gaan onderschrijven.
NADO Vlaanderen ontwikkelde een aantal gidsen voor een specifiek doelpubliek
zoals de elitesporters, de breedtesporters en de artsen. Daarin staat duidelijke
informatie over wat doping nu juist is, het verloop van dopingcontroles, de
verantwoordelijkheid van de sporter, de verboden lijst, de toestemming wegens
therapeutische noodzaak en de mogelijke sancties bij de vaststelling van
dopingpraktijken. De sporters werden daarover uitvoerig geïnformeerd via de
aangestelde contactpunten antidoping binnen de federaties en de elitesporters
kregen ook rechtstreekse informatie. Een geactualiseerde brochure en affiche werd
verspreid en is ook digitaal beschikbaar.
In 2016 lanceerde NADO Vlaanderen een nieuwe huisstijl. Daarnaast kwamen er
nieuwe generieke e-mail-adressen waarnaar specifieke vragen kunnen worden
gestuurd. De boodschap werd helder geformuleerd: Vlaanderen is fair play en
NADO Vlaanderen zegt samen met de sportsector nee tegen doping. Er werden
folders en affiches ter beschikking gesteld om die boodschap te ondersteunen.
Op 5 maart 2016 organiseerde NADO Vlaanderen de studiedag ‘Antidoping: hoe
het was en hoe het in de toekomst kan zijn’. Thema’s zoals de evolutie van de
regelgeving, preventie en communicatie, dopingcontroles in de praktijk,
dopinganalyses, de link met justitie, de rol die de journalisten spelen in het
dopingverhaal en de ervaringen van de sporters zelf, kwamen hier aan bod. De
studiedag werd afgesloten met een panel van sprekers en een vragenronde.
In samenwerking met het risicovechtsportenplatform werden op 22 oktober 2016
opnieuw infosessies en workshops georganiseerd voor de risicovechtsportenfederaties. De navorming voor de controleartsen en chaperons vindt plaats op
zaterdag 26 november 2016. Op zaterdag 17 december 2016 neemt NADO
Vlaanderen opnieuw deel aan de Dag van de Trainer.

Prognoses 2017
In 2017 zal dit preventiebeleid nog actiever gevoerd worden. Daarbij zal ook de
huidige website van www.antidoping.vlaanderen in een nieuw kleedje worden
gestoken.
NADO Vlaanderen blijft samen met de sportfederaties het hart van de
antidopingbeweging. Ze blijft het recht van de sporter op een dopingvrije sport
beschermen via het aanbieden van informatie aan sporters en hun coaches en
sportartsen.
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Het blijft het doel van NADO Vlaanderen om iedereen die de sporter ondersteunt,
bewust te maken van zijn of haar verantwoordelijkheden om de sporter te helpen
aan dopingvrije sportbeoefening te doen. De ‘entourage’ moet een
voorbeeldfunctie vervullen voor de sporter. Dat betekent dat hun kijk op zuivere
sport van grote invloed is en dat ze de antidopingregels goed moeten begrijpen.
Daarvoor kunnen ze te allen tijde een beroep doen op de NADO.

4.3.

Versterkte samenwerking met politie en douane

Realisaties 2016
Ter 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 werd actief
geparticipeerd in de politiek-ambtelijke werkgroep. Daarnaast werd dopinggebruik
in de brede context door de Vlaamse overheid voorgesteld als één van de
prioriteiten van de Algemene Cel Drugsbeleid. In september 2016 werd binnen
deze Cel een specifieke werkgroep inzake doping opgericht.
Ook werd op basis van het samenwerkingsprotocol met justitie betreffende de
dopingbestrijding in Vlaanderen regelmatig informatie en expertise uitgewisseld
over dopingbestrijding.
Prognoses 2017
In 2017 zal gewerkt worden rond de actualisatie van het protocol betreffende de
dopingbestrijding in Vlaanderen (daterend van november 2000).
De kadernota Integrale Veiligheid 2016-2019 stelt dat het gebruik van doping door
amateurs en recreatieve sporters steeds meer toeneemt. Bovendien is de handel
in dopingproducten een belangrijke inkomstenbron geworden voor criminele
groeperingen.
Dopingbestrijding begint bij het vermijden van dopinggebruik. Tot op heden werd
daarvoor voornamelijk gerekend op het afschrikkende effect van controles en
straffen, ook in de breedtesport. De ervaring leert echter dat die aanpak, zeker in
de fitness, het gebruik weinig of niet doet afnemen en dus veeleer de symptomen
dan de oorzaken van het probleem lijken aan te pakken. Om tot een optimale
bestrijding van doping te komen, is het dan ook nuttig de problematiek
transversaal te bespreken binnen de werkgroep doping gelinkt aan de Algemene
Cel Drugsbeleid (ACD), zodat de experten en beleidsverantwoordelijken, de
NADO’s, politie en parket door samenwerking de meest efficiënte preventie tot
stand kunnen brengen. Conform de WADA Code 2015 moet elke NADO bij het
opsporen en bestraffen van dopingpraktijken streven naar een versterkte
samenwerking met politie, justitie, douane en andere publieke overheden. Ook op
het vlak van opsporing en vervolging van dopingpraktijken kan de ACD als forum
dienen om de samenwerking te versterken.

4.4.

Evaluatie NADO-Vlaanderen

Realisaties 2016
NADO Vlaanderen is vanaf 1 januari 2016 administratief ondergebracht in het
agentschap Sport Vlaanderen, maar behoudt er haar operationele autonomie. Die
constellatie werd voorgelegd aan en schriftelijk goedgekeurd door het
Wereldantidopingagentschap (WADA).
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In functie van de verdere optimalisering van de werking van NADO Vlaanderen
werd een eerste fase van de procesanalyse uitgewerkt, met de situatie ‘as is’ en
de situatie ‘to be’. Daarbij werden een aantal aanbevelingen geformuleerd.
Er werd daarnaast gewerkt aan de onderbouw van een vernieuwd spreidingsplan
voor de dopingcontroles. Bij het uitvoeren ervan moest de nadruk liggen op het
handhaven van de nultolerantie, de menselijkheid en klantvriendelijkheid van het
beleid. In opvolging van de procesanalyse werd binnen NADO Vlaanderen een
comité opgericht om het spreidingsplan voor het jaar 2017 op te stellen.
Verder werd intern ingezet op een gezamenlijke groepsopleiding. Drie thema’s
werden belicht: de verbale en non-verbale communicatievaardigheden, de
teamingesteldheid van de deelnemers en time- en stressmanagement en omgaan
met conflicten.
Prognoses 2017
In 2017 wordt werk gemaakt van het uitbouwen van een efficiënt, operationeel,
klantvriendelijk en autonoom functionerend NADO Vlaanderen binnen het
agentschap Sport Vlaanderen. Daarbij zullen mede op basis van de procesanalyse
een aantal wijzigingen doorgevoerd worden en zal richting ISO certificiëring
gewerkt worden.
De NADO heeft als taak het voor de sporters in Vlaanderen gemakkelijker te maken
om dopingvrij te sporten. Dopingvrije sport is bijgevolg de missie van de NADO
omdat sporters het recht hebben om te sporten in de wetenschap dat zij en hun
rivalen dopingvrij zijn.
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5. Investeren in kwaliteit, professionalisering en tewerkstelling
5.1.

Via een kwaliteitsvol aanbod aan opleidingen en bijscholingen, het
niveau van trainers en sportbegeleiders verhogen

Realisaties 2016
De Vlaamse Trainersschool (VTS) leverde in 2016 opnieuw heel wat inspanningen
om sportbegeleiders kwalitatief op te leiden en bij te scholen, de kwaliteit van het
opleidings- en bijscholingsaanbod te verhogen en het aanbod af te stemmen op de
noden van het terrein.
Het reguliere cursusaanbod van meer dan 1.250 cursusorganisaties van de VTS
werd verder afgestemd op de noden van de sportfederaties en de andere
sportactoren. Bij de sportkaderopleidingen voor sportbegeleiders werd voor meer
dan 50 sporttakken zo flexibel mogelijk ingespeeld op vragen over de organisatie
van extra of onvoorziene opleidingen en het laten plaatsvinden van specifieke
opleidingen, ook bij een beperkt aantal deelnemers. Meer dan 6.000
sportbegeleiders verwierven een sportpedagogische kwalificatie. Via een nieuwe
procedure op maat werden in de loop van 2016 meer dan 40 topsporters of extopsporters uit diverse sporttakken via een geïndividualiseerd opleidingstraject
opgeleid tot een gekwalificeerde sportbegeleider.
De opleidingen voor Multimovebegeleiders werden regelmatig over heel
Vlaanderen aangeboden. Tegen eind 2016 zullen er al ongeveer 1.800
Multimovebegeleiders opgeleid zijn. VTS organiseerde drie specifieke sessies over
het begeleiden van Multimove-activiteiten voor leerkrachten Lichamelijke
Opvoeding (LO) uit het lager en secundair onderwijs.
Uit een bevraging bleek dat de opleiding een duidelijke inhoudelijke meerwaarde
biedt voor het lesgeven in Multimove-activiteiten. Twee derde van de opgeleide
Multimovebegeleiders is of was actief bij een Multimove-aanbieder.
De opleidingen voor het begeleiden van sportende senioren en sporters met een
handicap werden verder herwerkt om een aantal drempels weg te werken en de
opleidingen inhoudelijk beter af te stemmen op de doelgroep. Er werd bijvoorbeeld
voor het eerst een cursus Initiator Rolstoeldans georganiseerd en er werd een
nieuwe opleiding voor het begeleiden van G-voetballers geconcipieerd.
De laagdrempelige opleiding ‘Algemeen Gedeelte Initiator’ voor laaggeschoolden,
een samenwerking met Buurtsport Antwerpen, werd afgerond in het voorjaar van
2016. Samen met de Rode Antraciet vzw organiseerde VTS in het voorjaar van
2016 opnieuw een opleiding Initiator fitness voor gedetineerden.
De inhoud van de aangeboden sportkaderopleidingen werd systematisch verder
getoetst aan de generieke competentieroosters die elke VTS-partner onderschrijft.
Dit proces verloopt in fases. Tegen eind 2016 zijn alle opleidingen Initiator en
Instructeur B en een groot deel van alle opleidingen Trainer B gescreend. Het
remediëren van de opleidingen wordt eveneens sporttak per sporttak aangepakt.
Momenteel is ongeveer één derde van de opleidingen volledig herwerkt. De
herwerking van de basismodules ‘Algemeen Gedeelte Initiator’ en ‘Algemeen
Gedeelte Trainer A’, die in 2016 voltooid werd, is een rechtstreeks gevolg van de
afstemming van de opleidingen op de generieke competentieroosters.
Specifiek voor de opleidingen Trainer A werd ingezet op een forse
kwaliteitsverhoging. Elke opleiding Trainer A moet door de sportfederaties worden
herwerkt en voorgelegd aan een orgaan dat de kwaliteit van de opleiding Trainer
A toetst aan het vooropgestelde referentiekader. In dit kwaliteitsorgaan zit o.a.
een aantal externe experts die de kwaliteit hiervan sporttakoverschrijdend
bewaakt.
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Sportfederaties werden in de loop van 2016 begeleid om op een correcte manier
alle trainers (gekwalificeerd en niet gekwalificeerd) die actief zijn in de sportclubs
te inventariseren met het oog op het verzamelen van betrouwbare en relevante
beleidsparameters. De VOTAS-databank werd hierbij verder uitgebouwd als
centrale referentiedatabank voor alle sportgekwalificeerde begeleiders (inclusief
Masters en Bachelors LO). In de loop van het najaar van 2016 maakte VTS
afspraken om de gegevens van de Bachelors en Masters LO op een structurele
manier te vergelijken met de gegevens in de LED-databank van AHOVOKS en waar
nodig de gegevens in VOTAS aan te vullen.
VTS zette ook verder in 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
2015. Er werd succesvol geëxperimenteerd met bijscholingen verspreid over
meerdere sessies. In samenwerking met ICES werd de sessie ‘Sport met grenzen:
omgaan met lichamelijk en seksueel grensoverschrijdend gedrag’ geconcretiseerd,
er werden praktijksessies ingebouwd, enz.
Op 17 december 2016 wordt de zevende editie van de Dag van de Trainer
georganiseerd in het centrum van Sport Vlaanderen Gent.
Het in 2015 opgestarte strategisch overleg tussen de VTS-partners werd in 2016
verder gezet. Dit overleg heeft tot doel tegen eind 2016 de strategische
toekomstvisie in functie van 2025 op de Vlaamse Trainersschool vast te leggen. De
doelstellingen uit het nieuwe decreet op de georganiseerde sportsector worden
hierbij ook in rekening genomen. Strategische keuzes met betrekking tot het
opleidingsaanbod, beslissingsstructuur, overlegmodel, kwaliteitsbewaking, enz.
worden in het najaar van 2016 gemaakt.
Trainers kregen een verbeterde online dienstverlening. Via de website van Sport
Vlaanderen kunnen ze het uitgebreide opleidings- en bijscholingsaanbod in
realtime raadplegen, kunnen ze online inschrijven voor cursussen en kunnen ze
hun persoonlijk dossier beheren.
Kwaliteitsbevragingen en inspraak zorgden ervoor dat de noden en verwachtingen
van de diverse groep vrijwilligers in de sportsector centraal staan bij de uitbouw
van de verschillende maatregelen.
Prognoses 2017
In 2017 blijft het een prioriteit om een klantgericht opleidingsaanbod
en
bijscholingen aan te bieden in kwaliteitsvolle omstandigheden. Dit steeds in
samenwerking met de VTS-partners en met het oog op het verhogen van de
kwaliteit van het sportaanbod. De opleidingen voor Multimovebegeleiders,
begeleiders
van
G-sporters
of
sportende
senioren,
(ex-)topsporters,
laaggeschoolden, gedetineerden, enz. worden opnieuw aangeboden, vaak in
samenwerking met een andere partner.
De invoering van het nieuwe decreet van 10 juni 2016 op de georganiseerde
sportsector heeft vanaf 2017 ook haar gevolgen voor de werking van de Vlaamse
Trainersschool. Het strategisch overleg tussen de verschillende VTS-partners moet
uiterlijk begin 2017 resulteren in een strategische toekomstvisie op lange termijn
(2025) en een beleidsplan op korte termijn (2017-2020). De strategische visienota
zet de krijtlijnen vast rond het opleidingsaanbod, kwaliteitsbewaking,
beslissingsstructuur, overlegmodel, enz.
Tegen begin 2017 creëert de Vlaamse Trainersschool een nieuwe overleg- en
beslissingsstructuur, die rekening houdt met het gewijzigde sportlandschap. Een
nieuw Huishoudelijk Reglement zal deze afsprakenkaders concretiseren.
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De middelen voor de professionele DSKO’s worden vanaf 2017 overgeheveld naar
dat decreet. Elke sportfederatie zal een inspanningsverbintenis over
sportkaderopleidingen, bijscholingen en valorisatie opmaken. Het VTS-secretariaat
zorgt daarbij voor een intensieve begeleiding van de sportfederaties.
De fitnesssector koos door de opmaak van eigen beroepskwalificatiedossiers voor
eigen opleidingstrajecten voor hun fitnessbegeleiders die afwijken van het VTSaanbod. Een strategische overlegstructuur moet tegen de zomer van 2017 bepalen
hoe het opleidingsaanbod fitness zal evolueren binnen de Vlaamse Trainersschool.
De centrale kwaliteitsborging van de aangeboden opleidingen wordt met de
invoering van het nieuwe decreet op de georganiseerde sportsector nog
belangrijker. Daarom zal in 2017 verder gewerkt worden om alle opleidingen met
bijhorende kennis, vaardigheden en attitudes te remediëren en af te stemmen op
de generieke competentieroosters. De generieke competentieroosters zullen in
overleg met de VTS-partners kritisch bekeken en waar nodig aangepast worden
zodat het opleidingsaanbod van A tot Z kan geplaatst worden binnen het generieke
competentierooster. VTS heeft oog voor de veranderingen in het sportlandschap
en staat open voor innovatie in het eigen opleidingsaanbod zodat adequaat kan
worden ingespeeld op de noden uit het veld.
In 2017 wordt bekeken hoe de rekrutering, opleiding en bijscholing van docenten
verder kan geoptimaliseerd worden. Het gaat hier zowel over docenten voor de
sporttakgerichte opleidingen op alle opleidingsniveaus als voor de opleidingen
‘Multimovebegeleider’, ‘Hoger Redder’, enz. Goede praktijken zullen uitgewisseld
worden tussen de sportfederaties.
Om een blijvende klemtoon te leggen naar het levenslang leren, breidt VTS het
aanbod sporttakoverschrijdende bijscholingen voor trainers van alle niveaus uit via
VTS Plus. Dit zowel voor het aantal thema’s als voor het aantal georganiseerde
sessies. Binnen VTS Plus worden o.a. nieuwe thema’s rond het begeleiden van Gsporters of sportende senioren opgenomen.

5.2.

Sportclubbestuurders ondersteunen om een kwaliteitsvolle
werking uit te bouwen

Realisaties 2016
De Vlaamse Sportfederatie (VSF) ondersteunde in 2016 via het Dynamo Project
sportclubs aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie in een duurzame
kwaliteitsverbetering en professionalisering van hun administratieve, bestuurlijke
en logistieke werking.
In 2016 zette het Dynamo Project haar online documentatiecentrum verder op
punt (online registratie, online documenten doornemen en downloaden) waardoor
de vrijwillige sportclubbestuurders op een eenvoudige en snelle wijze realtime aan
de informatie kunnen. Het Dynamo Project kan zo de noden en behoeften van deze
clubbestuurders vlot monitoren en opvolgen. Binnen dit documentatiecentrum
ontwikkelt
en
actualiseert
Dynamo
Project
jaarlijks
bestuursen
managementgerelateerde themabrochures en bijbehorende modeldocumenten en
tools. Voor het einde van 2016 wordt nog een startpakket/startbrochure voor de
beginnende sportclub gecreëerd.
Daarnaast biedt Dynamo rond 34 verschillende onderwerpen bijscholingen aan en
organiseert ze sportclubs begeleiding op maat over btw, fiscaliteit en
vergoedingen, de vzw, de boekhouding en werken met vrijwilligers. In 2016
organiseerde Dynamo ‘Een vrijwilligersvriendelijke sportclub anno 2016’ in acht
verschillende trajecten. Ieder traject bestond uit vijf workshops met mogelijkheid
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van individuele begeleiding tussenin, verspreid over een volledig kalenderjaar. Het
jaar nadien volgt een intervisiemoment waarbij clubs die de voorbije jaren
deelnamen aan de trajecten uitgenodigd worden om ervaringen uit te wisselen.
Prognoses 2017
Het nieuwe decreet op de georganiseerde sportsector (zie 1.1.1) garandeert de
verdere ondersteuning voor het Dynamo Project. Bestuurders van sportclubs
aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie kunnen voor hun bestuurs- en
managementtaken dus blijven rekenen op ondersteuning van de VSF via de
verschillende pijlers van het Dynamo Project (brochures, documenten en tools,
bijscholingen en begeleiding op maat en FAQ’s). Via intensieve en op maat
aangeboden begeleiding willen we komen tot grotere sportclubs of minimaal
streven naar een intensievere samenwerking tussen sportclubs. Zo kunnen zij
zowel efficiënt en effectief inspelen op de diverse vragen en noden van hun sporters
als de kwaliteit van hun aanbod verbeteren.
In 2017 worden opnieuw acht trajecten ‘Een vrijwilligersvriendelijke sportclub’
georganiseerd en wordt ook werk gemaakt van een maatbegeleiding rond
‘financiële planning en beleid’.
Een nieuw experimenteel project dat voluit inzet op de sportclubs moet ertoe
bijdragen dat clubs beter gewapend zijn tegen de uitdagingen die zich stellen in
een steeds sneller evoluerende samenleving. Dit project moet clubs en hun
bestuurders in staat stellen om een motiverende sportmentaliteit te creëren, hun
maatschappelijke rol correct in te vullen, de gezondheid van hun leden te
versterken en in te staan voor de brede ontwikkeling van hun sporters.

5.3.

Inzetten op de rol van vrijwilligers

Realisaties 2016
Om sportclubs en hun vrijwilligers meer specifiek inzicht te geven in
participatiedrempels en ze oplossingen en tips aan te reiken, wordt de website
www.opensportclub.be onderhouden en ter beschikking gesteld.
Ook Sport Vlaanderen zet in op de ondersteuning van sportclubs en hun
vrijwilligers. Zo inventariseerde Sport Vlaanderen rond Multimove goede
praktijkvoorbeelden waar ook de vrijwilligerswerking aan bod komt. Door de
recente vluchtelingenstroom kregen vrijwilligers in de sportclubs tal van vragen
over de aansluiting van niet-Belgen bij een sportclub. Een samenwerking tussen
Sport Vlaanderen, het Agentschap Integratie en Inburgering en een aantal andere
(sport)partners uit het veld resulteerde in een geactualiseerde infofiche over de
aansluiting van niet-Belgen en een bundel met FAQ’s over de vluchtelingen (zie
1.3).
Sport Vlaanderen heeft een voorbeeldfunctie en betrekt daarom ook zelf
vrijwilligers in haar huidige werking. Zo worden alle natuurgebonden routes
(mountainbike, loopomlopen,…) maandelijks door vrijwilligers gecontroleerd op
hun kwaliteit. De Week van de Sportclub werd omgevormd naar de Maand van de
Sportclub en zo wordt gedurende twee maanden, namelijk in mei en september,
het enthousiasme van de vele vrijwilligers in de kijker gezet.
Van 1 tot 9 oktober 2016 coördineerde VSF voor de tweede maal de week van de
official. Samen met de sportfederaties drukt ze haar waardering uit voor het werk
van de duizenden scheidsrechters, juryleden, resultaatopnemers,…. Zij zorgen er
immers wekelijks voor dat we in Vlaanderen op een kwalitatieve manier aan sport
kunnen doen. Via een facebookpagina (met hashtags #bedanktscheids en
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#bedanktjury,…), een animatiefilmpje, een fotowedstrijd en sporttakoverschrijdende bijscholingen voor officials werd deze actie onder de aandacht
gebracht. Tevens werd ingezet op het genereren van positieve media-aandacht
voor de officials.
Op 20 februari 2016 stemde de Vlaamse Regering in met de conceptnota voor een
gecoördineerd Vlaams vrijwilligersbeleid. In deze conceptnota werd ook de semiagorale arbeid onder de aandacht gebracht. Voor sport werden de werkzaamheden
van het horizontaal overleg vrijwilligersbeleid (HOV) opgevolgd door Sport
Vlaanderen. Via een verticaal overleg (VOV) werd verder afgestemd met de
sportsector. De resultaten van het HOV werden gebundeld in een voorstel van
aanpak en een voorstel van de elementen voor de visie en door de Vlaamse
Regering goedgekeurd op 8 juli.
Prognoses 2017
Het traject ‘gecoördineerd Vlaams vrijwilligersbeleid’ dat mijn collega bevoegd voor
cultuur en jeugd ontwikkelt zal ik vanuit sport verder ondersteunen. Het HOV dat
verantwoordelijk is voor de verdere invulling van het traject en waar sport in
vertegenwoordigd is, kan op vlak van de verschillende inhoudelijke assen, namelijk
wetgeving en statuut, ondersteuning en informatie en deregulering, rekenen op de
knowhow en de goede praktijken die binnen de sport worden ontwikkeld.

5.4.

Statuut van de sportbegeleider

Realisaties 2016
De behoefte aan mensen die zich inzetten om sportorganisaties en in het bijzonder
sportclubs draaiende te houden, stijgt. De werking draait vooral op vrijwilligers.
Voor een aantal onder hen biedt het vrijwilligersstatuut een oplossing. Aan de
andere kant is er de reguliere arbeid, maar zelfs via de ondersteuning van Vlabus
is die arbeid vaak onvoldoende flexibel, te duur en administratief te belastend. Een
specifiek kader creëren voor de grijze zone tussen vrijwilligerswerk en reguliere
arbeid biedt een oplossing op maat en moet ervoor zorgen dat meer mensen zich
in sportclubs engageren. Het overleg met het federale niveau en het positieve
advies van de Hoge Raad voor Vrijwilligers heeft het draagvlak voor dit initiatief
sterk vergroot. Om de uitwerking van een specifiek statuut te bespoedigen en te
faciliteren werd een nieuwe overheidsopdracht uitgevoerd voor de concrete
uitwerking van een statuut semi-agorale arbeid, op basis van de conclusies van
het eerdere rapport rond het statuut van de sportbegeleider. Deze opdracht wordt
eind 2016 opgeleverd en zal de basis vormen voor een volgende overlegronde met
het federale niveau.
Prognoses 2017
Ik zal de implementatie van het concreet uitgewerkte wetsvoorstel semi-agorale
arbeid in overleg met de federaal bevoegde collega’s opvolgen en stimuleren.

5.5.

Faciliteren van tewerkstelling via Vlabus

Realisaties 2016
Het decreet houdende het stimuleren, het coördineren en het subsidiëren van de
tewerkstelling in de sportsector voorziet in een ondersteuning voor Vlabus om een
pool van sportbegeleiders en sportondersteuners te coördineren en tewerk te
stellen. Er werd een extra consulent aangeworven om de regio Zuid te
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ondersteunen voor de uitvoering van de nieuwe opdracht in Brussel. Het
kenniscentrum “Sport & Tewerkstelling” binnen Vlabus ontplooide zich verder en
positioneerde zich terdege op de markt voor tewerkstelling in de sport. Er werd
intensief ingezet op vorming van vaste en losse lesgevers en op thema’s als
“gezond en ethisch sporten” en het begeleiden van specifieke doelgroepen. In
oktober 2016 werd Vlabus omgedoopt tot Sportwerk Vlaanderen.
Zoals ik in mijn vorige beleidsbrief aankondigde werd voor de organisaties die in
het kader van de gesco-projecten werden gesubsidieerd een overgangsregeling
uitgewerkt die loopt tot eind 2017. Dit laat deze organisaties toe de nodige
maatregelen te nemen ten aanzien van hun werking en hun ex-gesubsidieerde
contractuelen.
Prognoses 2017
Sportwerk Vlaanderen (voorheen Vlabus) zal haar decretale taken onverminderd
opnemen. Vorming en bijscholing van de medewerkers en lesgevers is voor
Sportwerk Vlaanderen een permanente opdracht. Hierbij zal extra aandacht gaan
naar het begeleiden van kansengroepen en doelgroepen. Daarnaast zorgt
Sportwerk Vlaanderen voor een optimale implementatie van de pool van
sportbegeleiders en sportondersteuners in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.
Er worden drempelverlagende en flexibele mogelijkheden aangeboden aan de
sportclubs bij het aanstellen van een lesgever via Sportwerk Vlaanderen.
Sportwerk Vlaanderen heeft door de jaren heen een enorme ervaring rond sport
en tewerkstelling opgebouwd. Ze wil deze kennis en informatie dan ook via haar
kenniscentrum actueel houden en ter beschikking stellen aan het grote publiek.
Daarenboven zal de organisatorische structuur en de personeelsstructuur herschikt
worden en een nieuwe look krijgen om de efficiëntie van de werking binnen de
organisatie te optimaliseren.

5.6.

Laaggeschoolden door de opbouw van competenties en
arbeidsattitudes via sport verhoogde kansen bieden voor een
betere doorstroom naar de arbeidsmarkt

Realisaties 2016
Het project ‘WIJ! en Sport’ (werkinleving voor jongeren), waarbij de uitvoerders
ook een sportcomponent integreren in de begeleidingstrajecten van
laaggeschoolde jongeren, werd vanuit Sport Vlaanderen, VDAB en ESF Vlaanderen
verder ondersteund en begeleid. Flankerend wetenschappelijk onderzoek werd
opgestart, om de projectuitvoerders nog verder te begeleiden en ondersteunen.
Een lerend netwerk tussen de projectuitvoerders zorgt ervoor dat kennis, ervaring
en praktijken uitgewisseld worden.
Prognoses 2017
De projectondersteuning vanuit het sportbeleid voor de sportcomponent binnen de
WIJ-trajecten loopt tot 31 augustus 2017. De inhoudelijke verslagen van de
projectuitvoerders en het wetenschappelijk onderzoek zullen inzichten en richting
geven voor verder beleid rond attitudevorming en competentie-ontwikkeling via
sport.
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5.7.

Decreet niet-professionele sportbeoefenaar

Realisaties 2016
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. VSF stelde daarbij een
wettelijk kader voor een solidariteitsfonds voorop, 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.
Prognoses 2017
In 2017 wordt dit verder opgevolgd. In overleg met de betrokken federaties wordt
bekeken waar er aanpassingen nodig zijn en of dit noodzakelijk is om de
vooropgestelde doelstellingen te bereiken.
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6. Ontwikkelen en delen van kennis en promoten van de sport
6.1.

Beleidsrelevant onderzoek optimaal inzetten om een
wetenschappelijk onderbouwd sportbeleid te voeren

Realisaties 2016
Het Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek Sport 2012-2015 kreeg een verlenging
van 6 maanden om een afsluitende publicatie af te werken en heeft haar
werkzaamheden ondertussen definitief afgerond. De verschillende publicaties zijn
te raadplegen via de digibib van het kennis- en informatiecentrum sport (KICS).
De resultaten van de onderzoeken werden op 2 februari 2016 voorgesteld op een
afsluitend symposium via duo-presentaties van de onderzoekers en het sportveld.
Er werd ook gereflecteerd over de (sport)participatiegegevens uit de
Participatiesurvey 2014.
Om de resultaten van een aantal onderzoeken beter te kunnen inzetten op het
werkveld werden vier valorisatietrajecten opgestart: sportletselpreventie,
competentieontwikkeling van kwetsbare jongeren in de sport, krachttraining voor
senioren en richtlijnen voor de integratie van een light sportaanbod in de sportclub.
Deze trajecten zullen de conclusies van de studies van het Steunpunt omzetten in
voor de sportsector bruikbare tools. De sportsector wordt hier nauw bij betrokken
zodat de output op hun noden en verwachtingen is afgestemd.
Analyse van de resultaten van de onderzoeken van het voorbije steunpunt sport
toonde aan dat de beleidsrelevantie en praktische bruikbaarheid van de resultaten
beter kan. Bovendien bleek de afstand tussen de resultaten van de studies en de
noden van het werkveld soms te groot. In de toekomst is er nood aan meer
vraaggestuurd werken, scherper geformuleerde onderzoeksvragen en een grotere
betrokkenheid van het werkveld. Om de onderzoeksnoden in kaart te brengen
voerde mijn administratie uitgebreide consultaties met alle stakeholders en stelde
op basis hiervan een onderzoeksagenda voor het toekomstig beleidsrelevant
onderzoek 2017-2020 op. De Vlaamse Sportraad zit in haar advies op eigen
initiatief van 6 april 2016 over het beleidsrelevant onderzoek in de sportsector op
dezelfde lijn. De Sportraad vindt eveneens dat men rekening moet houden de
expertise van andere onderzoeksdomeinen dan de faculteiten LO. De nieuwe
oproep voor een onderzoeksplatform houdt hiermee rekening.
Verder werden nog twee
kortlopende opdrachten toegekend: flankerend
onderzoek en begeleiding bij de component sport in het pilootproject ‘Werkinleving
voor Jongeren (zie ook 5.6), en semi-agorale arbeid (zie ook 5.4). Daarnaast werd
ook de studieopdracht goed bestuur in de sport uitgevoerd om een Code Goed
Bestuur uit te werken voor de sportfederaties binnen het nieuwe decreet op de
sportfederaties. Sport Vlaanderen organiseerde in september een vorming over de
implementatie van deze principes.
In het kader van de innovatiestrategie van Sport Vlaanderen werden in het
voorjaar van 2016 enkele verkennende gesprekken met gespecialiseerde
organisaties gevoerd. Sport Vlaanderen wil zich door een samenwerking met een
gespecialiseerde partner voorbereiden op de snel veranderende toekomst en op
die manier ook in de toekomst verder inzetten op het verhogen van de
sportparticipatie. Hiertoe werd een open offertevraag gelanceerd waarbij wellicht
eind 2016 een samenwerking opgestart kan worden.
Prognoses 2017
In 2017 gaat het vernieuwde onderzoeksplatform van start met de uitvoering van
de onderzoekagenda. Hierbij staat aandacht voor duidelijk afgelijnde
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onderzoeksvragen, concreet geformuleerde verwachte output en betrokkenheid
van de sportsector centraal. Dit platform zal ook de participatiesurvey opvolgen.
De valorisatie-onderzoeken, die liepen over 2016, zullen aan het werkveld worden
gepresenteerd.
Sport Vlaanderen gaat een samenwerking aan met een gespecialiseerde partner in
open innovatie en toekomstverkenning om een analyse uit te voeren over hoe sport
zal veranderen in de toekomst en welke impact dit heeft op Sport Vlaanderen als
organisatie. Om een antwoord te formuleren op de uitdagingen die op ons af komen
en zo veel mogelijk innovatieve oplossingen te kunnen bedenken en uit te werken,
ontwikkelen we in de eerste plaats een visie. Deze visie zetten we via een
strategisch meerjarenplan om naar de praktijk.
Tijdens het tweede Sportinnovatiecongres in Vlaanderen, dat plaatsvindt in oktober
2017, worden de eerste interactieve demo’s en concepten over sport in de
toekomst getoond en toegelicht.

6.2.

Uitbouw van het Kennis- en Informatiecentrum Sport

Realisaties 2016
Door de samensmelting van de afdeling sport van het departement CJSM en het
Bloso tot Sport Vlaanderen werd het Kennis- en informatiecentrum sport (KICS)
uitgebreid. Naast de thema’s diversiteit, sportparticipatie, innovatie en
tewerkstelling in de sport behartigt KICS nu ook thema’s als gezond en ethisch
sporten, internationaal sportbeleid, wetenschappelijk onderzoek, transversale
samenwerking en experimenteel sportbeleid.
De digitale bibliotheek van KICS wordt voortdurend aangevuld met
beleidsdocumenten, adviezen, onderzoeksrapporten en kennisdocumenten die
voor iedereen vrij raadpleeg- en downloadbaar zijn. De documenten van de digitale
bibliotheek werden geïntegreerd met de nieuwe website van Sport Vlaanderen.
In 2016 lanceerde Sport Vlaanderen de vernieuwde maandelijkse digitale
nieuwsbrief met als doel de Vlaamse sportsector (en ook de andere sectoren) actief
te informeren over de werking van Sport Vlaanderen en het Vlaamse sportbeleid.
Op 23 juni 2016 werd samen met diverse partners van de strategische structuur
seniorensport (ISB, VSF, OKRA-SPORT, S-Sport) de ‘Inspiratiedag Senioren, op
sporten staat geen leeftijd’ georganiseerd (zie punt 1.1.5.).
In december zal een tweede kennisdag georganiseerd worden met als thema
‘Gezond Sporten’. Deze kennisdag richt zich zowel naar sportfederaties als
sportdiensten en andere sportactoren.
KICS werkt samen met diverse partners (organisaties uit de sportsector,
wetenschappers, bedrijven, ondernemers, …) om innovatie in de sport in
Vlaanderen aan te moedigen, te ondersteunen, te faciliteren en te valoriseren.
KICS trekt de Strategische Structuren Armoede (zie 1.3.), Seniorensport (zie
1.1.5.), en sinds 2016 ook de Strategische cel Sport en Interculturaliteit (zie 1.3.),
het strategisch lerend netwerk ethisch sporten (zie 3.4.) en de stuurgroep van het
Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek Sport.
Sport Vlaanderen is via KICS vertegenwoordigd in verschillende overlegorganen en
neemt deel aan tal van werkgroepen waarvan de inhoudelijke thema’s door haar
medewerkers opgevolgd worden. Zo werkt ze mee aan verschillende transversale
Vlaamse doelstellingkaders en actieplannen.
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Prognoses 2017
De digitale bibliotheek van het Kennis- en informatiecentrum sport van Sport
Vlaanderen is een work in progress. Via de uitbouw en het beheer van de digitale
bibliotheek werkt KICS verder aan het ontsluiten van de beschikbare kennis.
Binnen het agentschap Sport Vlaanderen delen we ook in de toekomst kennis via
interne nieuwsbrieven en middagsessies. Extern doen we dat via de digitale
nieuwsbrief Sport Vlaanderen en de organisatie van een volgende kennisdag.
In oktober 2017 staat het tweede Sportinnovatiecongres in Vlaanderen gepland.
KICS coördineert de beleidsmatig belangrijke structuren voor doelgroepen,
waaronder de Strategische Structuren Seniorensport (zie 1.1.6.), Armoede en
Interculturaliteit (zie 1.3.). Waar relevant voor het ondersteunen en uitvoeren van
het sportbeleid neemt KICS als actieve kennisbemiddelaar ook deel aan
werkgroepen, klankbordgroepen en discussieplatforms.

6.3.

Informatie over het sportaanbod

Realisaties 2016
De Sportdatabank Vlaanderen (www.sportdatabankvlaanderen.be) werd eind 2011
gelanceerd voor het brede publiek. Ondertussen is de Sportdatabank Vlaanderen
geëvolueerd naar een toepassing die gegevens over sportclubs verbindt met
gegevens over andere sportorganisaties (bv. sportfederaties, sportdiensten,
sportraden, enz.) en sportinfrastructuren. Daarnaast kan ieder individu zich een
bepaalde functie toekennen in een sportorganisatie (bv. lesgever/trainer) en
zijn/haar sportpedagogische kwalificaties zichtbaar maken door een koppeling met
de VOTAS-databank van de Vlaamse Trainersschool. Elke persoon kan voor een
bepaalde organisatie ook sportvacatures plaatsen die dan weer door elke burger
kunnen opgezocht worden.
In 2016 werden de gegevens van meer dan 24.000 sportclubs, ongeveer 2.000
andere sportorganisaties (bv. sportdiensten, sportfederaties, samenwerkingsverbanden, enz.) en ongeveer 20.000 sportinfrastructuren permanent aangevuld
en 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 informatie over sportclubs of nieuwe sportclubs melden.
In de loop van 2016 zullen naar schatting 250 sportvacatures geplaatst worden
voor sportclubs, sportfederaties, Vlabus en andere sportactoren.
De gegevens over het georganiseerde sportaanbod in Vlaanderen werden in 2016
via een aantal samenwerkingsverbanden binnen en buiten de Vlaamse overheid
verspreid, bv. www.gsportvlaanderen.be; www.geopunt.be; www.gva.be;
websites van gemeentelijke sportdiensten; websites van sportfederaties;
www.transsport.be; enz. Daarbij worden de authentieke gegevens nog steeds
zoveel 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 werd in 2016 door meer dan 1.000.000 unieke
gebruikers (meer dan 2.750 unieke gebruikers per dag) geconsulteerd. De mobiele
applicatie ‘SportDB’ (versie 7.2) is een ondersteunende toepassing met heel wat
extra mogelijkheden die niet via de andere toepassingen beschikbaar zijn.
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In 2016 werd de Sportdatabank Vlaanderen aan een grondige facelift onderworpen
en geïntegreerd in de nieuwe website van Sport Vlaanderen. Heel wat
optimalisaties van schermen, verwerkingsprocessen, enz. werden doorgevoerd en
voor de burger zou de nieuwe huisstijl overzichtelijker moeten zijn.
Prognoses 2017
Het agentschap Sport Vlaanderen blijft de Sportdatabank Vlaanderen permanent
optimaliseren rekening houdend met de eigen behoeften en de behoeften bij
sporters, sportfederaties, sportdiensten, sportraden, …. In eerste instantie zal
gezocht worden naar manieren om extra beleidsmatige informatie over
sportorganisaties, sportinfrastructuren, enz. toe te voegen. Een tweede deel van
de sportvacaturedatabank wordt ontwikkeld zodat een burger automatisch een
aantal openstaande sportvacatures krijgt voorgesteld die aan zijn/haar
sporttechnisch profiel (inclusief VTS-kwalificaties) beantwoorden. Ieder individu
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 2017 wordt verder ingezet op de permanente actualisatie van de gegevens van
de sportclubs en andere sportorganisaties en de sportinfrastructuren om een
optimale gebruikservaring te verkrijgen.

6.4.

Een gedragen sportpromotionele sensibiliseringscampagne voor
Vlaanderen

Realisaties 2016
Op 27 april 2016 startte de nieuwe campagne #Sportersbelevenmeer. Deze
campagne wil de Vlaamse bevolking ervan overtuigen dat sporten een belangrijke
plaats in onze vrijetijdsbesteding verdient. Ze moet een echte sportmentaliteit in
Vlaanderen creëren, zodat sporten en bewegen een gewoonte worden in ons
dagelijkse leven. Via sociale media en de hashtag #Sportersbelevenmeer geven
we een megafoon aan al onze ‘ambassadeurs’, bekende en minder bekende
mensen, die enthousiast delen wat ze beleven terwijl ze sporten. Of je nu een
prachtige zonsondergang ziet tijdens het lopen, een hert ziet oversteken als je aan
het fietsen bent of je gewoon geweldig amuseert met een potje voetbal, je beleeft
gewoon
meer.
De
website
van
deze
campagne,
sportersbelevenmeer.sport.vlaanderen
zet
de
initiatieven
en
sportieve
belevenissen van Sport Vlaanderen, andere sportactoren of sporters in de kijker.
Via deze motiverende boodschappen wil Sport Vlaanderen de niet-sporter
aanzetten tot een sportieve levensstijl.
De week van de sportclub werd omgetoverd tot de actie ‘Maand van de Sportclub’.
Zowel in mei als in september werd een aantal sportclubinitiatieven extra in de verf
gezet en ondersteund als inspiratievoorbeelden voor de andere
Vlaamse
sportclubs. Met de actie in september droeg Vlaanderen ook bij aan de tweede
Europese week van de sport.
Prognoses 2017
Alle bestaande, maar ook nieuwe sportpromotionele acties krijgen een plaats in de
campagne. We willen daarmee een duidelijke boodschap brengen en een
sportpromotioneel beleid voeren waarbij de verschillende elementen elkaar
versterken. De boodschap die we brengen en de missie die we voor ogen hebben,
hebben meer dan ooit een overkoepelde kapstok. De schoolsportinitiatieven en de
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acties rond natuursporten worden zo in 2017 geïntegreerd in de campagne. Ook
de acties rond een sportaanbod op maat van de beroepsactieve bevolking – ‘Sport
op het werk’ (zie 1.1.5) maken deel uit van de campagne #Sportersbelevenmeer.
Sport Vlaanderen zal in mei en september opnieuw de werking van de sportclubs
in Vlaanderen in de kijker zetten via de actie Maand van de sportclub.
Vzw ‘de Rand’, Sport Vlaanderen en de provincie Vlaams-Brabant organiseren op
zondag 3 september 2017 het Gordelfestival. Het evenement blijft een positieve
boodschap over het Vlaamse en groene karakter van de Rand uitdragen met een
veelzijdig aanbod voor een breed publiek. Sint-Pieters-Leeuw is de focusgemeente.

6.5.

Samenwerking actoren Sport voor Allen (overlegorgaan
sportpromotie)

Realisaties 2016
Met de verschillende leden van het Permanent Overlegorgaan Sportpromotie werd
in het najaar een tussentijdse stand van zaken besproken van de
sensibiliseringscampagne #Sportersbelevenmeer (zie ook 6.4). Samen met de
diverse partners bekeek mijn administratie hoe een informatieronde bij de
gemeentelijke sportdiensten en de sportfederaties kan georganiseerd worden om
de inhoud en de doelstellingen van deze campagne maximaal te verspreiden.
De conceptnota Event Flanders is in mei 2016 goedgekeurd door de Vlaamse
Regering. Er is een aansturingscomité aangesteld en er werd een ervaren
consultancybureau aangezocht om de oprichting van Event Flanders te begeleiden.
Event coaches zullen instaan voor het detecteren, screenen en adviseren van
potentiële topevenementen.
Prognoses 2017
De provinciale bevoegdheid voor sport valt weg vanaf 2018. Met de partners van
het Permanent overleg Sportpromotie zal bekeken worden wat de impact hiervan
is op het evenementenbeleid binnen Vlaanderen. Dit wordt meegenomen in de
ruimere denkoefening over de herziening van het evenementenbeleid.
Het team van Event Flanders wordt eind 2016 vervolledigd. Het team zal meteen
beginnen aan een longlist van potentiële topevenementen, op basis van een
bevraging van de betrokken sectoren en partners. Het aansturingscomité zal
concrete aanbevelingen doen aan de Vlaamse Regering. Er wordt gemikt op een
selectie van een beperkt aantal topevenementen, die kunnen rekenen op verdere
ondersteuning door Event Flanders.

6.6.

Overlegplatform Sport voor allen

Realisaties 2016
In 2015 werden 4 speerpunten geselecteerd waarrond in deze beleidsperiode
intensief zal gewerkt worden. Via specifieke gerelateerde werkgroepen werden de
geselecteerde thema’s in 2016 verder uitgewerkt.
Prognoses 2017
De resultaten van de verschillende werkgroepen die werden opgericht in het kader
van de verevening van de bevoegdheid Sport van de provincies zullen in de loop
van 2017 aan het Overlegplatform Sport voor Allen ter discussie en overleg worden
voorgelegd.
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7. Meer rendement halen uit het beschikbare topsportpotentieel

7. Meer rendement halen uit het beschikbare topsportpotentieel

Het behalen van medailles op grote internationale wedstrijden is een belangrijke
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Topsportprestaties in Olympische en Paralympische disciplines worden gemeten
via de Vlaamse Topsportindex, waarbij de valorisatie in verhouding staat met het
belang en de periodiciteit van de gemeten topsportcompetities. Voor de
Olympische disciplines wordt de Topsportindex berekend op basis van punten die
worden toegekend aan medailles en top 8-plaatsen op de respectieve EK’s, WK’s
en OS. Het totale aantal toe te kennen indexpunten in Olympische zomerdisciplines
bleef de voorbije Olympiades constant op 103.000 indexpunten. Het aantal
topsporters en landen kan variëren, het aantal medailles en top 8-plaatsen blijft
echter zo goed als constant. Voor de Olympische winterdisciplines steeg het aantal
toe te kennen indexpunten van 24.500 punten in de Olympiade Vancouver naar
27.500 punten in de Olympiade Sochi.
Voor de Paralympische disciplines wordt de Vlaamse Topsportindex berekend op
basis van punten die worden toegekend aan medailles en top-5 plaatsen op WK’s
en PS, evenals medailles op EK’s. Voor de Paralympische zomerdisciplines steeg
het aantal toe te kennen indexpunten van 99.000 punten in de Paralympiade
Beijing naar 117.500 punten in de Paralympiades Londen en Rio. Voor de
Paralympische winterdisciplines steeg het aantal toe te kennen indexpunten van
9.500 punten in de Paralympiade Vancouver naar 13.500 punten
in de
Paralympiade Sochi.
Na de Olympische Spelen 2008 te Beijing daalde het marktaandeel van Vlaanderen
(≈0,09% van de wereldbevolking) van 0,40% naar een dieptepunt van 0,28% in
juli 2013. Sindsdien is het marktaandeel in een remonte en wordt momenteel
0,44% van alle indexpunten behaald door Vlaamse topsporters, mede dankzij de
goede prestaties op de Olympische Spelen 2016 te Rio. Ook het marktaandeel van
België is hierdoor gestegen naar een historisch hoogtepunt van 0,63%.
Het marktaandeel in Olympische winterdisciplines steeg van 0,08% in de
Olympiade Vancouver naar 0,26% in de Olympiade Sochi. (situatie op 25/8/2016)
Sinds de Paralympische Spelen 2008 van Beijing steeg het marktaandeel van
Vlaanderen naar een historisch hoogtepunt van 0,46% (september 2012).
Doorheen de Paralympiade Rio zakte het marktaandeel van Vlaanderen evenwel
gestaag naar 0,26% (september 2015), maar mede door de 8 medailles op de
Paralympische Spelen 2016 te Rio steeg het marktaandeel van Vlaanderen opnieuw
naar 0,29%, en ligt daarmee op het niveau van de Olympiade Beijing (2005-2008).
(situatie op 21/09/2016)
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7.1.

Uitvoering Topsportactieplan III

Bij de start van de nieuwe Olympiade 2017-2020 hoort een nieuw
Topsportactieplan. Ik zal eind november 2016 het Topsportactieplan Vlaanderen
IV (2017-2020) bekend maken. Dit actieplan zal het resultaat zijn van een breed
gedragen overlegronde en zal de strategie en bijhorende beleidsinitiatieven
behelzen voor het toekomstige topsportbeleid. In dit nieuwe Topsportactieplan
zullen ook de prognoses voor het werkingsjaar 2017 vervat zitten.
7.1.1. Financiële ondersteuning van de Topsport via decretale middelen
Topsport o.b.v. strategische keuzes van te ondersteunen
sporttakken
Om de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk te besteden, werd strategisch
beslist 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”.
Realisaties 2016
In 2016 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 aanmerking voor subsidiëring in functie van de multidisciplinaire
stages (Mulhouse, Vittel en Lanzarote) en de deelname van Vlaamse topsporters
aan multidisciplinaire competities (Olympische Spelen te Rio).
Prognoses 2017
Zie inleiding 7.1
7.1.2. Professionalisering van de Vlaamse topsportfederaties
Realisaties 2016
Aanstelling van competente coördinatoren met relevante
topsportervaring
Sport Vlaanderen subsidieerde in 2016 via basissubsidies het loon (aan 90%) en
de
werkingsmiddelen
van
11
voltijdse
coördinatoren
Topsport
van
unisportfederaties die gesubsidieerd worden via de facultatieve opdracht topsport
en die participeren in een topsportschool. Daarnaast financierde Sport Vlaanderen
via werkingsmiddelen Topsport in 2016 ook het loon (aan 90%) en de
werkingsmiddelen van een voltijdse coördinator Topsport voor twee
topsportfederaties die niet participeren in een topsportschool, namelijk Parantee
vzw en Vlaamse Liga Paardensport vzw.
Het pilootproject “Pool van High Performance Managers” werd in 2016 voortgezet,
waarin het loon (aan 90%) en de werkingsmiddelen van drie voltijdse High
Performance Managers eveneens werd gefinancierd via werkingsmiddelen Topsport
2016 van Sport Vlaanderen, meer bepaald in hockey, judo en volleybal.
De sporttakoverschrijdende vormingscoördinator Topsport op de afdeling Topsport
van Sport Vlaanderen heeft, in samenspraak met de topsportfederaties van
categorie 1 van de Vlaamse topsporttakkenlijst 2013-2016, per voorgedragen
topsporttrainer een geïndividualiseerd vormingstraject van internationaal niveau
uitgewerkt en gecoördineerd.
De verlenging van de aannemingsovereenkomsten met de professionele DSKO’s
heeft geleid tot een verdere professionalisering van de sportkaderopleiding door
de Vlaamse Trainersschool.
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Behoud en verdere uitbouw van de Pool van Toptrainers
In 2016 werd de aanstelling en financiering van 21 (16,8 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 (3), 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
25/8/2016)
Voorts werden in 2016 de loon- en werkingskost van 15 headcoaches/toptrainers
(8,75 VTE) gedragen via de werkingsmiddelen Topsport 2015 van Sport
Vlaanderen voor 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 (1), roeien (1),
schermen (1), tennis (2) en volleybal (2). (situatie op 25/8/2016)
Behoud en verdere uitbreiding van de Pool van Jeugdtrainers Topsport
Conform de criteria uit het Topsportactieplan Vlaanderen III (2013-2016) werden
64 (23,75 VTE) voltijdse of deeltijdse Jeugdtrainers Topsport in 2016 in de Vlaamse
topsportfederaties aangesteld en gefinancierd, meer bepaald in atletiek (2),
badminton (5), basketbal (10), gymnastiek (3), hockey (6), judo (5), kajak (1),
roeien (6), schermen (1), snowboard (1), taekwondo (1), tafeltennis (4), tennis
(5), triatlon (3), volleybal (4), wielrennen (1), zeilen (2) en zwemmen (4). (situatie
op 25/8/2016)
Wetenschappelijke begeleiding en wetenschappelijk onderzoek inzake
topsport
In 2016 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, kracht- en houdingstraining en
sportfysiologische en voedingsbegeleiding) werd de aannemingsovereenkomst
tussen Sport Vlaanderen en de coördinerende expert in 2016 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 2014 werden vier Vlaamse leerstoelen Topsport gehonoreerd binnen de
domeinen van de sportfysiologie, sportpsychologische en (para)medische
begeleiding. De financiering van deze onderzoeksprojecten loopt tot einde 2016
via werkingsmiddelen Topsport van Sport Vlaanderen.
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
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woorden nauw samenwerken met de topsporters, hun trainers en begeleiders en
de topsportfederaties. Sport Vlaanderen bewaakte 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 2016 integraal gecoördineerd door één voltijds
gangmaker Topsport & Wetenschap op de afdeling Topsport van Sport Vlaanderen.
Uitbouw van de Vlaamse trainingsinfrastructuur voor topsport
Realisaties 2016
In functie van de uitbouw van drie volwaardige trainingscentra topsport met
geografische spreiding (driehoek 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 2016
een subsidie uitbetaald aan Antwerpen voor de aanleg van twee kwalitatief
hoogstaande hockeyvelden (water based kunstgrasmatten).
Prognoses 2017
Zie inleiding 7.1. Daarnaast zal topsportinfrastructuur ook een onderdeel zijn van
het Globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen (zie 2.1).
Vermoedelijk zullen de bouwwerken van de multibalsportenhal in het universitair
sportcentrum aanvangen. De KULeuven krijgt hiervoor een investeringssubsidie.
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 begeleiding en omkadering van de Vlaamse topsporters via
Carrièrebegeleiding Topsport.
Realisaties 2016
Opvolging van de werking van de Vlaamse topsportscholen
In het schooljaar 2015-2016 werd de studierichting Topsport opnieuw aangeboden
in zes Vlaamse topsportscholen. Sport Vlaanderen heeft in 2016 het
voorzitterschap en het secretariaat waargenomen van de begeleidingscommissie
van het Topsportconvenant en van de gemengde selectiecommissie van het
Topsportconvenant. Met elk van de 15 topsportfederaties met een topsportschool
werd een convenant afgesloten over de goedgekeurde selectiecriteria voor het
daaropvolgende schooljaar.
De gemengde selectiecommissie van het Topsportconvenant heeft voor het
schooljaar 2015-2016 de aanvragen van de respectieve topsportfederaties
besproken in functie van de toekenning van een topsportstatuut. Voor het
schooljaar 2015-2016 kregen 569 leerlingen/topsporters in het secundair
onderwijs een topsportstatuut. Hiervan werden er 519 ingeschreven in een
topsportschool, allen aangesloten bij een erkende Vlaamse unisportfederatie. Voor
de diverse sporttakken gaf dit volgende cijfers: atletiek (37), badminton (14),
basketbal (49), golf (7), gymnastiek (54), judo (13), schermen (9), snowboard
(5), taekwondo (5), tafeltennis (4), tennis (8), voetbal (224), volleybal (61),
wielrennen (13) en zwemmen (16). Voorts werden 99 attesten topsportbelofte
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toegekend aan leerlingen/topsporters uit het lager onderwijs in de sporttakken
gymnastiek (86) en tennis (13).
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--2017) werd bestendigd. Voor het schooljaar 2015-2016 kregen
30 leerlingen/topsporters een topsportstatuut “F”: tennis (17), voetbal (10) en
triatlon (3).
Opname van Vlaamse topsporters in een tewerkstellingsproject voor
topsporters
Door de Gesco-regularisatie werd de loonkost, verbonden aan de
tewerkstellingscontracten via het tewerkstellingsproject Topsport, de Vlaamse
wielerploegen en Atletiek Vlaanderen, per 1/7/2016 gedragen vanuit de
werkingsmiddelen Topsport van Sport Vlaanderen als gewone contractuelen.
In 2016 werden 27 elitesporters en 1 beloftevolle jongere opgenomen in het
tewerkstellingsproject Topsport van Sport Vlaanderen in functie van het leveren
van topprestaties: atletiek (4), bobslee (2), gymnastiek (1), G-sport (1), hockey
(5), judo (2), paardrijden (1), schermen (1), snelschaatsen (1), snowboard (2),
taekwondo (3), wielrennen (2), zeilen (1) en zwemmen (2). Voor de Vlaamse
wielerploegen en Atletiek Vlaanderen (topsporters en omkadering) waren in 2016
bij Sport Vlaanderen 38 voltijdse en 5 deeltijdse tewerkstellingscontracten
lopende. (situatie op 25/8/2016)
De modaliteiten van het Topsportstudentenproject van Sport Vlaanderen werden –
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.
Voor het academiejaar 2015-2016 kregen 18 elitesporters en 2 beloftevolle
jongeren
een
deeltijds
tewerkstellingscontract
Topsport
via
het
Topsportstudentenproject van Sport Vlaanderen: atletiek (3), bobslee (1),
gymnastiek (4), hockey (1), judo (1), kunstschaatsen (1), roeien (1),
snelschaatsen (1), triatlon (1), zeilen (1) en zwemmen (5). Voorts werd in het
academiejaar 2015-2016 een topsportspecifieke onkostenvergoeding toegekend
aan 22 beloftevolle topsporters/studenten: atletiek (3), bobslee (1), gymnastiek
(6), judo (2), kajak (4), snowboard (1) en zwemmen (5).
Carrièrebegeleiding van de Vlaamse topsporters
De begeleiding van de tewerkgestelde topsporters en beloftevolle jongeren werd
in 2016 integraal voortgezet via het project ‘Carrièrebegeleiding Topsport’ binnen
Sport Vlaanderen.
In het academiejaar 2015-2016 genoten 11 topsporters van een individuele
carrièrebegeleiding voor Topsport en studie
(1-1 begeleiding in de meest
intensieve vorm) en 14 topsporters genoten een minder intensieve
begeleidingsvorm (E-coaching). Binnen het project ‘Red Flames en dual careers’
werden 8 voetbalspeelsters persoonlijk begeleid. Tenslotte werden 42
topsporters/studenten begeleid en opgevolgd via het Topsportstudentenproject.
De selectie van de kandidaten gebeurde telkens op vraag van de respectieve
coördinatoren Topsport en na goedkeuring door de Taskforce Topsport.
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Inzake de combinatie Topsport en werk en de na-topsportcarrière werd in 2016
hoofdzakelijk structureel gewerkt. Zo werd in het kader van het project ‘Lerend
netwerk: +18’, in 2012 opgestart in samenwerking met VDAB, de coördinatie en
de
intervisie
voortgezet
van
de
begeleiding
door
erkende
loopbaanbegeleidingcentra, die gespecialiseerd zijn in het begeleiden van
topsporters. Verder werden voorbereidingen getroffen in functie van het ‘VDABbegeleidingstraject tot professionele topsporter’.
Prognoses 2017
Zie inleiding 7.1
7.1.4. optimale dienstverlening inzake topsport t.a.v. de stakeholders
Door de realisatie en uitbouw van de één-loketfunctie voor Topsport bij Sport
Vlaanderen wordt een optimale dienstverlening inzake topsport t.a.v. de
stakeholders beoogd, o.a. voor (1) beleidsonderzoek en –rapportering, (2)
communicatie inzake Topsport en (3) ondersteuning van de Vlaamse
topsportfederaties.
Realisaties 2016
Vanaf 1 januari 2016 werden alle beleidsondersteunende en -uitvoerende taken in
verband met het Vlaams (top)sportbeleid samengebracht onder Sport Vlaanderen.
Hierdoor werden, naast de hierboven beschreven topsportinitiatieven, de
uitstralingsgerichte topsportevenementen in 2016 gedragen vanuit de
werkingsmiddelen Topsport.
Sport Vlaanderen nam in 2016 het voorzitterschap en het secretariaat waar van de
Taskforce
Topsport,
de
Taskforce
Topsport
en
Wetenschap,
de
begeleidingscommissie
van
het
Topsportconvenant
en
de
gemengde
selectiecommissie van het Topsportconvenant.
De genomen initiatieven met betrekking tot het voeren van het logo Topsport
Vlaanderen werden in 2016 voortgezet, o.a. via bijkomende richtlijnen in het
jaarlijks topsportconvenant tussen Sport Vlaanderen en de Vlaamse
topsportfederaties m.b.t. de subsidies en financieringen Topsport en de addenda
aan de contracten van de Vlaamse topsporters in het Tewerkstellingsproject
Topsport en het Topsportstudentenproject van Sport Vlaanderen.
Sport Vlaanderen voorzag verder in een optimale dienstverlening inzake Topsport
voor de topsporters (dienstvrijstellingen en verzekering topsporters), de
topsportfederaties en derden (vragen en klachten via mail en telefoon).
Prognoses 2017
Zie inleiding 7.1
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.
Realisaties 2016
In dit project wordt een gemeenschappelijke “pot” aangelegd, waarin tot en met
2017 de Nationale Loterij, Sport Vlaanderen, Adeps, de Duitstalige Gemeenschap
en het BOIC investeren. In 2016 werden 13 Vlaamse, 8 Franstalige, 2 Duitstalige
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en 4 gemeenschapsoverschrijdende (nationale) topsportprojecten gefinancierd.
(situatie op 25/8/2016)
Prognoses 2017
In 2017 evalueert ABCD het project Be Gold. In functie van de evaluatiegesprekken
met de betrokken (top)sportfederaties zal door ABCD worden 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 (20132016), werd eind 2015 reeds gestart met diverse thematische werkgroepen in
functie van de opmaak van het Topsportactieplan Vlaanderen IV voor de periode
2017-2020 (Olympiade Tokyo). Deze proactieve evaluatie werd opgestart vóór Rio
2016 en gefinaliseerd in het najaar. De evaluatie en krachtlijnen van het nieuwe
plan werd besproken worden met de commissie sport.
7.2.1. Evaluatie Vlaams topsportbeleid 2013-2016
Realisaties 2016
Sport Vlaanderen rapporteerde periodiek over de (nog niet) gerealiseerde
actiepunten van het Topsportactieplan Vlaanderen III (2013-2016) aan de
Stuurgroep Topsport.
Sport Vlaanderen rapporteert per kwartaal een tussentijdse update van de Vlaamse
Topsportindex.
De Stuurgroep Topsport 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 2017
Zie inleiding 7.1.
7.2.2. Opmaak van het Topsportactieplan Vlaanderen IV (2017-2020)
Realisaties 2016
Een strategische werkgroep en negen themawerkgroepen werkten aan de
voorbereiding van het Topsportactieplan Vlaanderen IV (2017-2020). Elke
werkgroep werd minimaal drie keer samengeroepen, om uiteindelijk een consensus
te bereiken over de inhoud van de (nieuwe) actiepunten voor het toekomstig
topsportbeleid.
Een ontwerptekst zal in het najaar 2016 binnen de Stuurgroep Topsport worden
besproken en desgevallend aangepast tot het voorstel voor het Topsportactieplan
Vlaanderen IV (2017-2020), dat vervolgens aan mij ter goedkeuring zal worden
overgemaakt.
Prognoses 2017
Zie inleiding 7.1.
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8. Constructief bijdragen aan internationaal sportbeleid
8.1.

Actieve aanwezigheid op internationale fora

Realisaties 2016
Ik volgde samen met mijn administratie de ontwikkelingen binnen de Europese
Unie (EU) nauw op. Onder Nederlands voorzitterschap van de Raad van de EU zijn
Raadsconclusies aangenomen over goed bestuur en integriteit van grote
sportevenementen. Het is een thema waaraan Vlaanderen een actieve bijdrage
leverde en sluit nauw aan bij het nieuwe decreet op de georganiseerde sport (zie
1.1.1) en het belang van goed bestuur daarin. Onder het Slovaaks voorzitterschap
namen we over het thema ‘sportdiplomatie’ raadsconclusies aan en debatteren we
over het belang van sport op de persoonlijke ontwikkeling. Op 1 juli nam ik namens
Vlaanderen opnieuw het Belgisch woordvoerderschap op.
Als vertegenwoordiger van de EU in het stichtingsbestuur van WADA, woog ik onder
Nederlands en Slovaaks voorzitterschap samen met mijn collega’s van het
Verenigd Koninkrijk en Malta op de beleidsprioriteiten en het budget van WADA, in
het licht van de recente dopingactualiteit. Ik heb het afsluitend debat mee gevoerd
op de EU-dopingconferentie van mijn Nederlandse collega.
In het kader van de Raad van Europa zijn de Gemeenschappen namens België
effectief toegetreden tot EPAS, het Uitgebreid Gedeeltelijk Akkoord voor Sport.
In het kader van het verdrag Wedstrijdvervalsing en het verdrag over
supportersgeweld heeft de Vlaamse Regering voor haar bevoegdheden in beide
verdragen de machtiging gegeven aan de minister van Buitenlandse Zaken om
deze verdragen in naam van Vlaanderen mee te tekenen.
Mede onder Vlaamse impuls zijn concrete initiatieven genomen om in België een
nationaal platform rond wedstrijdvervalsing op te zetten en te formaliseren, en
actief over de problematiek te sensibiliseren.
Ik neem eind november deel aan de tweejaarlijkse conferentie van ministers voor
sport van de Raad van Europa.
Prognoses 2017
In de eerste helft van 2017 neemt Malta het voorzitterschap van de EU over, en
zal het een nieuw EU werkplan voor sport aannemen. Ingevolge het Brexitreferendum zal het Verenigd Koninkrijk haar EU-voorzitterschap niet opnemen en
zal Estland in de tweede helft van 2017 het EU-voorzitterschap opnemen.
Ik zal verder inzetten op een sterke vertegenwoordiging van de EU in WADA.
In het kader van de Raad van Europa maak ik samen met de betrokken
stakeholders verder werk van de concrete opvolging en implementatie van het
verdrag over Wedstrijdvervalsing en het verdrag over Supportersgeweld in
Vlaanderen.

8.2.

Vlaamse sportsector informeren en betrekken bij het Europees
sportbeleid

Realisaties 2016
In 2016 heb ik verder ingezet op het promoten van deelname aan het Erasmus +
programma, het geïntegreerde EU-programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en
sport. Met deze budgetlijn geeft de EU uitvoering aan het Europese sportbeleid en
ondersteunt het samenwerking tussen sportorganisaties in Europa.
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Ik heb hier via Sport Vlaanderen versterkt op ingezet, in samenwerking met de
sector, en zo verschillende organisaties actief geïnformeerd en begeleid.
Daarbinnen heb ik niet alleen gefocust op de kansen van het sportprogramma,
maar ook op de opportuniteiten binnen het jeugd- en onderwijsprogramma.
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, zijn ook Vlaamse experts ingezet in de verschillende expertgroepen.
In 2016 heeft Vlaanderen ook bijgedragen aan het succes van de tweede Europese
week van de sport door die te koppelen aan de Vlaamse maand van de Sportclub.
Prognoses 2017
In 2017 blijven we actief inzetten op het verbinden van de Vlaamse sportsector
met Europese subsidies en met het Europese beleid. Mijn administratie zal de
Vlaamse sportsector verder informeren over Europese subsidiemogelijkheden, en
Erasmus + in het bijzonder. Dit gebeurt in nauw overleg en in samenwerking met
de sector.
Waar relevant zal ik in het kader van het nieuwe EU Werkplan voor sport opnieuw
Vlaamse expertise inzetten in de verschillende werkzaamheden en ik blijf verder
inzetten op de uitbouw van een succesvolle Europese Week van de Sport.

8.3.

Samenwerking met andere gemeenschappen onderhouden

Realisaties 2016
De samenwerking tussen de Gemeenschappen in functie van het internationale
beleid, faciliteert ook de samenwerking in andere dossiers. Op het internationale
beleidsniveau
nemen
de
Gemeenschappen
via
een
toerbeurt
het
woordvoerderschap voor België waar. Ter voorbereiding van Europese
ministerraden
organiseerde
ik
vanaf
midden
2016
opnieuw
het
gemeenschapsoverleg.
Prognoses 2017
In de eerste jaarhelft blijf ik 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.

8.4.

Faciliteren van de samenwerking met andere landen

Realisaties 2016
In 2016 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 2017
Net zoals in 2016 zal de focus liggen op de multilaterale samenwerkingsverbanden, waarbinnen bilaterale contacten gefaciliteerd en opgevolgd kunnen
worden. De concrete uitwerking van bilaterale initiatieven gebeurt steeds volgens
de reeds geformuleerde principes van gelijkwaardigheid en meerwaarde.
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III.

BIJLAGEN

Bijlage 1a: 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 1b: Regelgevingsagenda

BN SPORT SD 1 - 1. Faciliteren van breedtesport via diverse partnerschips
REGELGEVINGSPROJECTEN
Besluit sportfederaties - beleidsfocussen
Omschrijving:
Het besluit werkt de voorwaarden uit om een subsidie te verkrijgen voor de beleidsfocussen jeugdsport, laagdrempelig
sportaanbod, innovatie en sportkampen.
Meest recente status:
●
2016 - Q3
Op schema
Duiding bij status:
Het ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning
en subsidiëring van de georganiseerde sportsector inzake de vaststelling van de voorwaarden om een subsidie te verkrijgen voor
de uitvoering van de beleidsfocussen jeugdsport, laagdrempelig sportaanbod, innovatie en sportkampen werd definitief
goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 16 september 2016.
Decreet sportfederaties
Omschrijving:
Om enerzijds de sportfederaties tegen 2020 performanter, krachtdadiger en efficiënter te maken en de kwaliteit in de sportclubs
verder te verbeteren en anderzijds de effectiviteit en de efficiëntie van de ingezette Vlaamse middelen te verhogen is een
verantwoorde rationalisatie van het Vlaamse sportfederatie-landschap nodig.
Meest recente status:
●
2016 - Q3
Gerealiseerd
Duiding bij status:
Het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector is gepubliceerd in het
B.S. van 11/07/2016.
Algemeen uitvoeringsbesluit sportfederaties
Omschrijving:
Het besluit bepaalt de algemene erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden voor de georganiseerde sportsector.
Meest recente status:
●
2016 - Q3
Op schema
Duiding bij status:
Het ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de algemene erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden voor
de georganiseerde sportsector werd definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 16 september 2016.
Decreet Sport in het Hoger Onderwijs
Omschrijving:
Het decreet Sport in het Hoger Onderwijs botst op haar eigen budgettaire limieten en heeft nood aan bijsturing. Het decreet
werd in nauw overleg met de betrokken sportactoren geëvalueerd.
Meest recente status:
●
2016 - Q3
Nog niet gestart
Duiding bij status:
De evaluatie van het decreet werd opgestart eind 2015 en werd afgerond in juli 2016 onder de vorm van een adviesnota aan de
minister. Op basis van de evaluatie van het huidige decreet met bijhorend besluit kan een bijsturing van het decreet gestart
worden.
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Decreet Lokaal Sportbeleid
Omschrijving:

Het decreet lokaal sportbeleid van 6 juli 2012 en bijhorende uitvoeringsbesluit dient aangepast te worden t.g.v. de gewijzigde
subsidiestroom naar de provincies vanaf 2018 en de toekomstige beleidslijn inzake subsidiestroom sectordecreten VGC.
Meest recente status:
●

2016 - Q3

Nog niet gestart
Duiding bij status:
Er wordt geopteerd om de decretale tekst pas aan te passen van zodra er meer duidelijkheid is over andere processen.
Aangezien de overheveling van de bevoegdheid Sport van de provincies uitgesteld is tot 2018 en dat recent vanuit
Bestuurszaken een proces gestart is inzake een mogelijke overheveling van de sectordecreten VGC (in analogie met de
gemeenten), wordt gewacht op het beleidsresultaat van deze processen.
BN SPORT SD 2 - 2. Optimaliseren van het aanbod aan sportinfrastructuur
REGELGEVINGSPROJECTEN
Decreet ondersteuning van bovenlokale en topsportinfrastructuur
Omschrijving:
verderzetting van de inhaalbeweging m.b.t. sportinfrastructuur op Vlaams niveau met aangepaste subsidiemechanismen om
het sportinfrastructuur-plan te ondersteunen.
Meest recente status:
●
2016 - Q3
Nog niet gestart
Duiding bij status:
Het decreet wordt voorbereid.
De eerste principiële goedkeuring van de Vlaamse Regering wordt in januari 2017 verwacht .
BN SPORT SD 3 - 3. Het gezond en ethisch sportklimaat blijvend versterken
REGELGEVINGSPROJECTEN
Wijziging GES-besluit
Omschrijving:
Dit besluit geeft uitvoering aan het gewijzigde GES decreet, waarbij de mogelijkheid werd ingebouwd om een organisatie voor
beleidsondersteuning en praktijkontwikkeling op het gebied van gezond en ethisch sporten in de fitness te erkennen en te
subsidiëren. Deze organisatie zal de fitnesssector positief stimuleren en ondersteunen tot kwalitatieve en verantwoorde
sportbeoefening en dit op drie verschillende domeinen: gezond, dopingvrij en ethisch sporten.
Meest recente status:
●
2016 - Q3
Gerealiseerd
Duiding bij status:
Het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2016 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de
Vlaamse Regering van 4 april 2014 houdende uitvoering van het decreet van 20 december 2013 inzake gezond en ethisch
sporten is gepubliceerd in het B.S. van 29/08/2016.
Besluit kwaliteitsstandaarden risicovechtsporten
Omschrijving:
Ter versterking van de gezonde sportbeoefening kan de overheid via het decreet van 20 december 2013 inzake gezond en ethisch
sporten (GES) kwaliteitsstandaarden voor een beleid of een praktijk inzake gezond sporten erkennen of opleggen. Het besluit
handelt over de erkenning van een kwaliteitsstandaard voor het organiseren van risicovechtsporten. In 2010 bezorgde de
Expertencommissie Risicovechtsporten een voorstel van Generieke Richtlijnen Risicovechtsporten. De erkenning als
kwaliteitsstandaard is een instrument dat de toekomstige organisatie voor risicovechtsporten als hulpmiddel kan inzetten om
de implementatie van deze Generieke Richtlijnen te stimuleren. Het geeft de risicovechtsportsector een duidelijke leidraad om
aan de verplichtingen die het GES-decreet hen oplegt, te voldoen.
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Meest recente status:
●
2016 - Q3
Op schema
Duiding bij status:
Het voorontwerp van het besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de kwaliteitsstandaard voor het organiseren van
risicovechtsporten 15 juli 2016 is op 16 september 2016 voor een tweede keer principieel goedgekeurd door de Vlaamse
Regering.
Aanpassing GES-decreet -fitness|decreet tot wijziging van het decreet van 20 december 2013 inzake gezond en ethisch sporten wat
betreft de erkenning en subsidiëring van een organisatie voor beleidsondersteuning en praktijkontwikkeling op het gebied van gezond
en ethisch sporten in de fitness
Omschrijving:
Dit initiatief voorziet decretaal de mogelijkheid om een organisatie voor beleidsondersteuning en praktijkontwikkeling op het
gebied van gezond en ethisch sporten in de fitness te erkennen en te subsidiëren. Deze organisatie zal de fitnesssector positief
stimuleren en ondersteunen tot kwalitatieve en verantwoorde sportbeoefening en dit op drie verschillende domeinen: gezond,
dopingvrij en ethisch sporten. Tevens wordt de vorm van subsidiëring voor de organisaties voor beleidsondersteuning en
praktijkontwikkeling omgezet in een jaarlijks in plaats van driejarig financieringsbudget.
Meest recente status:
●
2016 - Q3
Gerealiseerd
Duiding bij status:
Het decreet van 4 mei 2016 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 20 december 2013 inzake gezond en
ethisch sporten is gepubliceerd in het B.S. van 12/6/2016.
BN SPORT SD 4 - 4. Streven naar een dopingvrij Vlaanderen
REGELGEVINGSPROJECTEN
Wijziging Antidopingbesluit
Omschrijving:
Dit besluit wijzigt artikel 60 van het BVR van 13 februari 2015 houdende uitvoering van het Antidopingdecreet van 25 mei
2012, namelijk de lijst van de sportdisciplines A, B en C, vermeld in artikel 20 §1 van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012.
Meest recente status:
●
2016 - Q3
Gerealiseerd
Duiding bij status:
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016 tot wijziging van artikel 60 van het besluit van de Vlaamse Regering van
13 februari 2015 houdende uitvoering van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012 is gepubliceerd in het B.S. van 7/9/2016.
Wijziging van het antidopingdecreet van 25 mei 2012
Omschrijving:
Aanpassing aan de WADA-code 2015
Meest recente status:
●
2016 - Q3
Gerealiseerd
Duiding bij status:
Het decreet van 19 december 2014 houdende aanpassing van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012 aan de Code 2015 is
gepubliceerd in het B.S. van 02/02/2015.
Het decreet van 4 december 2015 tot wijziging van diverse decreten, wat betreft de integratie van de beleidsondersteunende
opdracht inzake sport in het agentschap Sport Vlaanderen, en tot wijziging van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012 is
gepubliceerd in het B.S. van 21/12/2015.
Samenwerkingsakkoord dopingpreventie en –bestrijding in de sport|Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord
tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 9 december 2011 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de
Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende dopingpreventie en –bestrijding in de sport
Omschrijving:
gezien de Code 2009 gewijzigd werd, en deze wijzigingen geïmplementeerd dienen te worden met ingang van 1 januari 2015,
dient het samenwerkingsakkoord van 9 december 2011 geupdated te worden.
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Meest recente status:
●
2016 - Q3
Gerealiseerd
Duiding bij status:
Het decreet van 13 maart 2015 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 17 december 2014 tot wijziging van
het samenwerkingsakkoord van 9 december 2011 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige
Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende dopingpreventie en -bestrijding in de sport is
gepubliceerd in het B.S. van 07/04/2015.
Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012
Omschrijving:
Het besluit heft het uitvoeringsbesluit bij het vorige antidopingdecreet op en voert een nieuwe regeling in die conform is aan de
Code 2015, de nieuwe Wereldantidopingcode die in werking treedt op 1 januari 2015.
Meest recente status:
●
2016 - Q3
Gerealiseerd
Duiding bij status:
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 houdende uitvoering van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012 is
gepubliceerd in het B.S. van 26/3/2016.
BN SPORT SD 7 - 7. Meer rendement halen uit beschikbare topsportpotentieel
REGELGEVINGSPROJECTEN
Besluit sportfederaties - topsport
Omschrijving:
Het besluit topsport zal de beleidsfocus topsport nader uitwerken en de voorwaarden bepalen om een subsidie te verkrijgen
voor de uitvoering van de beleidsfocus topsport.
Meest recente status:
●
2016 - tweede jaarhelft
Nog niet gestart
Duiding bij status:
De teksten worden voorbereid. De eerste agendering wordt in november 2016 verwacht. De definitieve goedkeuring volgt eind
december 2016 of januari 2017.
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BN SPORT SD 8 - 8. Constructief bijdragen aan internationaal sportbeleid

.

REGELGEVINGSPROJECTEN

toetreding tot EPAS, het Uitgebreid Gedeeltelijk akkoord rond Sport van de Raad van Europa |toetreding tot EPAS, het
Uitgebreid Gedeeltelijk akkoord rond Sport van de Raad van Europa
Omschrijving:
Het decreet finaliseert de toetreding van de Vlaamse, Franstalige en Duitstalige Gemeenschap tot EPAS (
samen- werkingsverband rond sport van de Raad van Europa) Het bijhorende samenwerkingsakkoord
bepaalt daartoe de modaliteiten, financiering en vertegenwoordiging. Met een toetreding kan Vlaanderen
bijdragen aan de doelstellingen van EPAS, zijnde de bevordering van sport en van de positieve waarden waar
sport voor staat, de uitwerking van internationale normen en de creatie van een pan-Europees platform voor
intergouvernementele samenwerking inzake sport. Het wil ook een bijdrage leveren aan de publieke
overheden van de lidstaten van het akkoord, de sportfederaties en de NGO’s om sport te promoten en om
sport gezonder, rechtvaardiger en beter georganiseerd te maken
Meest recente status:
●
2016 - Q3
Gerealiseerd
Duiding bij status:
Het decreet van 4 december 2015 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 15 mei 2014
tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap over de toetreding
tot het Uitgebreid gedeeltelijk akkoord over sport (EPAS), ingevoerd door de resolutie van de Raad van Europa
van 11 mei 2007, zoals gewijzigd op 13 oktober
2010 is gepubliceerd in het B.S. van 21/12/2015.
Verdrag van de Raad van Europa inzake een geïntegreerde veiligheid, beveiliging en dienstenbenadering bij
voetbalwedstrijden en andere sportevenementen
Omschrijving:
Goedkeuring en machtiging tot ondertekening van het verdrag van de Raad van Europa inzake een geïntegreerde
veiligheid, beveiliging en dienstenbenadering bij voetbalwedstrijden en andere sportevenementen en principiële
goedkeuring van het voorontwerp van decreet houdende instemming met het vermelde verdrag, onder
voorbehoud van ondertekening.
Meest recente status:
●
2016 - Q3
Nog niet gestart
Duiding bij status:
De Vlaamse Regering heeft een machtiging gegeven om het verdrag te tekenen en ook het proces voor het
instemmingsdecreet te lanceren. Dit proces is dus voorbereid maar niet formeel gestart in afwachting van de
ondertekening door België.
Verdrag van de Raad van Europa inzake de manipulatie van sportwedstrijden
Omschrijving:
Bij een goedkeuring en machtiging om te ratificeren is een instemmingsdecreet van het Vlaams parlement vereist.
Meest recente status:
●
2016 - Q3
Nog niet gestart
Duiding bij status:
Er werden nog geen stappen gezet voor een instemmingsdecreet. Dit is pas vereist bij een goedkeuring en
machtiging om te ratificeren. Op dit ogenblik is het nog niet duidelijk of er deze legislatuur een instemmingsdecreet
zal worden gestemd. Dit hangt af van de evolutie bij de andere gemeenschappen, de federale overheid, en de
onderhandelingen binnen de Europese Unie.
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Bijlage 2: Overzicht van de wijze waarop gevolg gegeven werd aan
resoluties en moties van het Vlaams Parlement
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Bijlage 3: Overzicht van rapportering van de opvolging van de
Rekenhofaanbevelingen
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8. Constructief bijdragen aan internationaal sportbeleid

7. Meer rendement halen uit het beschikbare
topsportpotentieel

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

5. Investeren in kwaliteit, professionalisering en
tewerkstelling

4. Streven naar een dopingvrij Vlaanderen

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 beleidslijnen aan begroting

HG0-1HFG2AS-LO
HG0-1HFG2AS-WT
HG0-1HFG5AS-WT
HG0-1HFG2AS-IS
HG0-1HFG2AS-LO
HG0-1HFG2AH-WT
HG0-1HFG2AA-LO
HG0-1HFG5AA-LO
HF0-1HFG2AA-WT
HG0-1HFG2AH-WT

HG0-1HFG2AS-WT
HG0-1HFG2AG-WT

CODE
Begrotingsartikel
HG0-1HFG2AS-WT
HG0-1HFG2AW-IS
HG0-1HFG2AS-LO
HG0-1HFG2AS-IS
HG0-1HFG2AE-WT
HG0-1HFG5AE-LE
HG0-1HFG5AE-WT
HG0-1HFG2AB-WT

3

SPORT VOOR ALLEN BELEID
SPORT VOOR ALLEN BELEID
SPORT VOOR ALLEN BELEID
SPORT VOOR ALLEN BELEID
SPORT VOOR ALLEN BELEID
INTERNATIONAAL SPORTBELEID EN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
TOPSPORTBELEID
TOPSPORTBELEID
TOPSPORTBELEID
INTERNATIONAAL SPORTBELEID EN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

SPORT VOOR ALLEN BELEID
INTERNE STROMEN - DE RAND
SPORT VOOR ALLEN BELEID
INTERNE STROMEN - SPORT VOOR ALLEN BELEID
HET VOEREN VAN EEN PLANMATIG SPORTINFRASTRUCTUURBELEID
HET VOEREN VAN EEN PLANMATIG SPORTINFRASTRUCTUURBELEID
HET VOEREN VAN EEN PLANMATIG SPORTINFRASTRUCTUURBELEID
SPORTERS IN VLAANDEREN STIMULEREN EN RESPONSABILISEREN TOT
GEZOND EN ETHISCH SPORTEN
SPORT VOOR ALLEN BELEID
DOPINGBESTRIJDING IN DE SPORT

OMSCHRIJVING
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