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LIJST MET AFKORTINGEN 

 

ABCD  Adeps, Bloso, COIB/BOIC en Duitstalige gemeenschap 
ACD  Algemene Cel Drugsbeleid 
ADEPS  Administration de l'Éducation physique, du Sport et de la Vie en 
  Plein Air 
AgO  Agentschap voor Overheidspersoneel 
AHOVOKS Agentschap Hoger Onderwijs - Volwassenenonderwijs -   
  Kwalificaties & Studietoelagen 
ANB  Agentschap voor Natuur en Bos 
BOIC  Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité 
CANO  Centrum voor Actieve Netwerk- en Omgevingsondersteuning 
DFO  De Fitnessorganisatie 
EK  Europese Kampioenschappen 
EPAS   Enlarged Partial Agreement on Sports 
EU   Europese Unie 
GES  Gezond en Ethisch Sporten 
ICES  Internationaal Centrum voor Ethiek in de Sport 
ISB   Vlaams Instituut voor Sportbeheer en recreatiebeleid 
KICS  Kennis- en informatiecentrum sport 
KU Leuven Katholieke Universiteit Leuven 
LED  Leer- en Ervaringsbewijzendatabank 
LO  Lichamelijke Opvoeding 
NADO  Nationale antidopingorganisatie 
OS  Olympische Spelen 
PMV  Participatiemaatschappij Vlaanderen 
PPS  Publiek-Private Samenwerking 
PS  Paralympische Spelen 
SIC  Sportinnovatiecongres 
SKA  Vereniging voor Sport- en Keuringsartsen 
SO  Secundair onderwijs 
SNS  Sport Na School 
SVS  Stichting Vlaamse Schoolsport 
TOP  Time Out tegen Pesten 
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
UGent  Universiteit Gent 
VDAB  Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 
VGC   Vlaamse Gemeenschapscommissie 
VMM  Vlaams Milieumaatschappij 
VSF  Vlaamse Sportfederatie 
VTE  Voltijdse equivalenten 
VTS   Vlaamse Trainersschool 
VVS  Vlaamse Vereniging voor Sportgeneeskunde 
WADA   World Anti-Doping Agency 
WIJ!  Werkinleving voor jongeren 
WK  Wereldkampioenschappen   
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MANAGEMENTSAMENVATTING  

 

1. Faciliteren van breedtesport via diverse partnerships   

Samen met de sportsector wil ik het sportaanbod in Vlaanderen verbreden, de 
kwaliteit ervan verhogen en sport vanzelfsprekend maken in elke levensfase, 
voor iedereen. Daarvoor verbeteren we bestaande regelgeving, creëren we 
projecten, gaan we partnerships aan en zoeken we naar nieuwe oplossingen en 
samenwerkingsmodellen. 

Met het decreet voor de georganiseerde sportsector zetten we belangrijke 
stappen naar de verdere uitbouw van performante, krachtdadige en efficiënte 
sportfederaties. De resultaten van het eerste werkingsjaar zullen de betrokken 
sportfederaties een idee geven over welke weg we reeds afgelegd hebben naar 
de kwaliteit en good governance principes van dit decreet. 

Vanaf 1 januari 2018 zet Sport Vlaanderen haar schouders onder een aantal 
nieuwe taken die overkomen van het provinciale niveau. Het komende 
beleidsjaar leggen we een bijzondere focus op de naschoolse sport. We lanceren 
een nieuwe oproep voor het openstellen van schoolsportinfrastructuur, we geven 
vorm aan een aantal pilootprojecten voor de 1ste graad en werken naar een 
masterplan naschoolse sport. 

We blijven sport ook stimuleren als waardevol kanaal om de sociale inclusie van 
diverse maatschappelijk kwetsbare groepen te bevorderen. Het nieuwe 
beleidsnetwerk gelijke kansen in de sport, zal als kennisnetwerk meewerken aan 
de uitbouw van een laagdrempelig sportaanbod in Vlaanderen. Meer dan 
voorheen zal Sport Vlaanderen samen met de andere G-sportactoren werken aan 
een integraal G-sportbeleid met concrete actieplannen richting een duurzaam en 
kwaliteitsvol aanbod.  

 

2. Optimaliseren van het aanbod aan sportinfrastructuur 

Het nieuwe Globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen biedt een duidelijke 
langetermijnvisie en legt de basis om gericht te investeren in sportinfrastructuur 
in Vlaanderen. In 2017 kreeg dit plan een decretale grondslag, met jaarlijks een 
structureel budget van minstens 5 miljoen euro voor bovenlokale 
infrastructuurprojecten. We zorgden voor een sterke start van dit decreet, met 
een eenmalige bijkomende injectie van 30 miljoen euro. Voor 
topsportinfrastructuurprojecten voorzien we 10 miljoen euro per Olympiade.  

Het globaal Sportinfrastructuurplan omvat een duidelijke visie van Sport 
Vlaanderen op de eigen sportcentra, waarop we de komende jaren verder 
werken. Met de inkanteling van de provinciale bevoegdheden sport, krijgt Sport 
Vlaanderen er vanaf 2018 ook een sportcentrum bij, met name Sport Vlaanderen 
Brasschaat. 

 

3. Het gezond en ethisch sportklimaat blijvend versterken 

Vanuit het decreet ‘gezond en ethisch sporten’ werken we samen met 
sportactoren aan een kwaliteitsvolle, veilige en gezonde sportbeleving. Dit 
decreet ondersteunt een aantal organisaties binnen de thema’s van gezond en 
ethisch sporten in het algemeen (VVS en ICES) en binnen de fitnesssector in het 
bijzonder. Sinds 2017 ondersteunen we via het nieuwe decreet op de 
georganiseerde sportsector het Risicovechtsportplatform. 

In 2018 blijft integriteit/seksueel grensoverschrijdend gedrag een prioritair 
thema. Daarnaast zal ICES een specifiek begeleidingstraject met sportactoren 
doorlopen rond het thema ‘sportouders’. 
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4. Streven naar een dopingvrij Vlaanderen 

NADO Vlaanderen is bevoegd voor de preventie en bestrijding van 
dopingpraktijken in de sport. Meer dan ooit is de sportwereld zich ervan bewust 
dat doping niet thuishoort in een faire en gezonde sportbeoefening. Het nieuwe 
samenwerkingsprotocol met Justitie en Politie voor de dopingbestrijding in 
Vlaanderen wordt definitief uitgewerkt. We streven met alle actoren naar een 
integrale aanpak van het gebruik van anabolen. Als vertegenwoordiger van de EU 
in WADA en Europees vertegenwoordiger in de WADA governance groep bouw ik 
verder mee aan een sterk en efficiënt mondiaal antidopingbeleid.  
 

5. Investeren in kwaliteit, professionalisering en tewerkstelling 

Een sterke sportomkadering, professionele sportorganisaties en ruime 
mogelijkheden voor tewerkstelling in de sportsector zijn essentiële bouwstenen 
voor een kwaliteitsvol sportaanbod. 

In 2018 verwelkomen we het nieuwe statuut vrijetijdswerk, waaraan we lang 
hebben gebouwd. We bekijken hoe we het potentieel van dit statuut optimaal 
kunnen inzetten in de sportsector en ruim kunnen bekend maken bij de  
verschillende sportactoren. 

De Strategische Stuurgroep VTS werkt verder aan de visie 2025, zodat de 
sportopleidingen mee evolueren met de huidige en toekomstige sportieve en 
maatschappelijke veranderingen.  

We blijven sportclubbestuurders ondersteunen via het Dynamoproject. VSF werkt 
verder aan het experimenteel project voor de ontwikkeling van een 
ondersteuningsmodel om sportverenigingen in Vlaanderen sterker te maken. 

Met een nieuw businessplan en aangepaste organisatie- en personeelsstructuur 
ontplooit Sportwerk Vlaanderen zich verder als het kenniscentrum ‘Sport en 
Tewerkstelling’. Het blijft inzetten op de tewerkstelling van sportbegeleiders en -
ondersteuners met de ambitie om te groeien zodat de sportsector nog meer kan 
professionaliseren.  

 

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

We blijven sterk inzetten op beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek ter 
ondersteuning van een kennisgebaseerd sportbeleid met speciale aandacht voor 
concrete implementatie in het werkveld. Het nieuwe Onderzoeksplatform Sport 
2017-2022 werkt de komende jaren rond de thema’s beleidsmonitoring, 
sportparticipatie en brede motorische ontwikkeling bij jonge kinderen.  

Via de campagne #Sportersbelevenmeer willen we zoveel mogelijk mensen 
bereiken en hen overtuigen van het plezier van sport. We nodigen alle 
sportactoren uit om hieraan mee te werken en schakelen de (top)sporters van 
vandaag in als ‘ambassadeurs’ om niet-sporters te activeren.  

Het vernieuwde Vlaamse sportevenementenbeleid vormt een eenduidig en 
stimulerend kader voor de organisatoren van sportevenementen in Vlaanderen. 
We bereiden Sport Vlaanderen ook voor op de uitdagingen die de komende 20 
jaar op de sportsector afkomen. 

 

7. Meer rendement halen uit het beschikbare topsportpotentieel 

Het nieuwe Topsportactieplan Vlaanderen IV (2017-2020) zet in op een 
resultaatgericht Vlaams topsportklimaat waarin de topsporter centraal staat. Het 
nieuwe decreet op de georganiseerde sportsector en het Topsportactieplan 
ondersteunen de Vlaamse topsportfederaties om te investeren in talentdetectie 



1334 (2017-2018) – Nr. 1 9

Vlaams Parlement

 

 7 

en -ontwikkeling via zogenaamde Olympische en Paralympische 
ontwikkelingsprogramma’s (middellange en lange termijnwerking). Nieuw zijn de 
Olympische en Paralympische prestatieprogramma’s (individueel of in 
teamverband - korte termijnwerking). 

8. Constructief bijdragen aan internationaal sportbeleid 

We blijven actief inzetten op het Europees en internationaal sportbeleid en de 
implementatie binnen Vlaanderen. 
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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.   
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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 2016-2017 

Sinds 1 januari 2017 worden Vlaamse sportfederaties erkend en gesubsidieerd 
voor hun werking op basis van het nieuwe decreet voor de georganiseerde 
sportsector.  
 
In tabel 1 worden de fusies weergegeven die onder impuls van het nieuwe 
decreet plaatsvonden. Het aantal gesubsidieerde sportfederaties daalde van 65 
naar 47, waarvan 40 unisportfederaties en 7 grote multisportfederaties. Naast de 
fusie van de wandelfederaties (1 januari 2016) opteerden nog 17 andere 
sportfederaties voor een fusie met een andere bestaande en gesubsidieerde 
sportfederatie. Twee sportfederaties dienden geen subsidieaanvraag meer in. In 
2017 werd de Vlaamse Boks Liga voor het eerst een gesubsidieerde 
sportfederatie.   
 
Tabel 1: Fusieoverzicht 

Fusiefederaties 2017 Betrokken federaties 
Voetbal Vlaanderen vzw Vlaamse Voetbalfederatie + Vlaamse 

Minivoetbalfederatie + Koninklijke 
Belgische liefhebbersvoetbalbond + 
Koninklijke Vlaamse Voetbalbond 

GymnastiekFederatie Vlaanderen 
vzw 

Gymnastiekfederatie Vlaanderen + 
Belgische Rope Skipping Federatie 
Vlaanderen 

Wind en Watersport Vlaanderen Vlaamse Yachting Federatie + VVW recrea  
Parantee - Psylos vzw Parantee + Psylos 
Wandelsport Vlaanderen vzw Aktivia + Vrije Vlaamse Recreatiesporten 

+Vlaamse Wandelfederatie 
Gezinssport Vlaanderen vzw Gezinssportfederatie + Vlaamse Wandel- 

en Omnisportfederatie 
OKRA-SPORT + vzw Okra-Sport + Falos-sportfederatie van de 

KWB 
Sportievak vzw Sportievak + Bond voor Lichamelijke 

Opvoeding  + fitnessclubs 
FROS Multisport Vlaanderen vzw FROS Amateursportfederatie + 

Natuurvriendensportfederatie + Vlaamse 
Liga Bedrijfssport 

KAVVV & Fedes vzw Koninklijke Antwerpse Vereniging van 
Vriendenclubs + Federatie Dans en Sport 

S-Sport // Recreas vzw S-sport Federatie + Recreatief Aangepast 
Sporten  

 

Sportfederaties kunnen naast de basisfinanciering ook projectmatige 
ondersteuning krijgen via de beleidsfocussen. Dit kan net zoals onder het oude 
decreet voor jeugdsport en sportkampen, sinds het nieuwe decreet kan dit ook 
voor projecten in het kader van innovatie of laagdrempelig sportaanbod. 14 
sportfederaties zetten bijkomend in op sportkampen, 39 op jeugdsport, 33 op 
innovatie en 37 op een laagdrempelig sportaanbod. 
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Met elke gesubsidieerde sportfederatie werd, na bilateraal overleg, een 
samenwerkingsovereenkomst voor vier jaar afgesloten. We ondersteunen en 
begeleiden de sportfederaties bij de uitvoering van hun beleid, met bijzondere 
aandacht voor het draagvlak van de sportfederatie, de kwaliteit van het aanbod 
en het goed bestuur van de organisatie. De procedures voor subsidieaanvragen 
werden gedigitaliseerd om de administratieve belasting te verminderen. Voor elke 
sportfederatie werd een coach aangesteld. 

Prognoses 2017-2018 

Bij de afrekening van de algemene werkingssubsidie 2017 in juni 2018 zal een 
eerste keer blijken welke impact de nieuwe kwalitatieve subsidiecriteria hebben 
op de financiering van de basiswerking van de gesubsidieerde sportfederaties.  
25% van de algemene werkingssubsidie voor 2017 wordt immers toegekend op 
basis van deze nieuwe kwalitatieve subsidiecriteria. Dit zal voor de betrokken 
sportfederaties een referentiepunt zijn dat hen in staat stelt na te gaan in 
hoeverre ze beantwoorden aan de kwaliteitsprincipes van het nieuwe decreet en 
waar ze de kwaliteit van hun aanbod nog kunnen verbeteren. Daarnaast zal een 
evaluatie kunnen gebeuren van de mate waarin sportgekwalificeerde 
trainers/sportbegeleiders in de sportclubs actief zijn. Het e-platform zal 
uitgebreid worden met een rapporteringsmodule waarin de erkende en 
gesubsidieerde actoren hun financieel verslag en hun werkingsverslag over het 
voorbije werkingsjaar digitaal kunnen indienen. In 2018 wordt voor de 
beleidsfocus jeugdsport een extra impuls van 1 miljoen euro voorzien.  

 

1.1.2. Het lokaal sportaanbod in de gemeenten en provincies  

Realisaties 2016-2017 

Vanaf 2018 worden de provinciale bevoegdheden inzake sport definitief 
overgeheveld van het provinciale naar het Vlaamse of lokale niveau. Sport 
Vlaanderen bereidde zich voor op de uitvoering van de nieuwe taken: G-sport, 
regiowerking, bovenlokale sportevenementen, bovenlokale sportinfrastructuur, 
sport, natuur en ruimtelijke ordening en uitleendiensten sportmateriaal. 
 
Het ISB ondersteunde de gemeenten en de Vlaamse Gemeenschapscommissie in 
de ontwikkeling van het lokale (buurt-) sportbeleid.  Daarnaast werd in 2017 de 
1-meting inzake buurtsport uitgevoerd (2004 nulmeting) en werd een tool met 
bouwstenen uitgewerkt om te komen tot een lokale buurtsportvisie.  
 
In 2017 werden 184 projecten goedgekeurd via het ondersteuningsreglement 
'lokale en regionale ondersteuning' voor steden en gemeenten (lokaal) en 
sportregio's (regionaal). Van de 121 lokale en 63 regionale projecten waren er 37 
met een focus op maatschappelijk kwetsbare groepen. 

Prognoses 2017-2018 

Op 1 januari 2018 worden de provinciale bevoegdheden sport en de betrokken 
personeelsleden definitief overgedragen aan Vlaanderen of de lokale besturen.  

Door de vernietiging door het Grondwettelijk Hof van het decreet voor de 
financiering van de lokale besturen en de verdeling van het gemeentefonds, zijn 
diverse aanpassingen vereist aan de verschillende decreten die deze materie 
regelenzoals het decreet lokaal sportbeleid. 

In 2018 passen we het ondersteuningsreglement 'lokale en regionale 
ondersteuning' aan, waardoor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden een 
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project kunnen indienen. Hierbij gaat bijzondere aandacht naar bovenlokale G-
sport projecten (voorafname van 25% van het totale krediet). 

1.1.3. Een kwaliteitsvol naschools sportaanbod op maat van kinderen en 
jongeren 

Realisaties 2016-2017 

Met het project ‘Sportsterrendagen’ werd voor leerlingen uit het basisonderwijs 
en de 1ste graad secundair onderwijs (SO) in elke provincie een ‘Sport je droom’ 
en een ‘Sport daagt je uit’ concept aangeboden. Binnen de actie ‘Sport beweegt 
je school’ werden bijkomende tools ontwikkeld om de scholen te ondersteunen in 
de uitbouw van hun schoolsportbeleid. 

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 lesgevers van ‘Sportsnack’ werden nieuwe lesfiches ontwikkeld om de 
verschillende bewegingsvaardigheden aan te leren. Het proefproject om via een 
app de leerlingen te stimuleren en hun deelname aan de verschillende 
sportinitiatieven te registreren, werd uitgebreid naar meerdere regio’s in 
Vlaanderen.  

Prognoses 2017-2018 

Regelmatig sporten en bewegen is belangrijk voor 3- tot 18-jarigen, als basis 
voor een actieve en gezonde levensstijl. Daarom blijven we het naschools 
sportaanbod verder uitbouwen. Uit analyse van de deelnamecijfers van SNS blijkt 
een ondervertegenwoordiging van de jongeren uit de eerste graad van het 
secundair onderwijs. We zullen daarom voor deze leerlingen een breed en 
laagdrempelig naschools sportaanbod ontwikkelen dat op de school zelf zal kan 
plaatsvinden. Hiertoe werden 2 pilootprojecten opgestart in de Bernardusscholen 
te Oudenaarde en in het lyceum Olympiade in Antwerpen.  Dit laatst project zal 
aansluiten op het reeds bestaande wijkproject Antwerp Children’s Zone. De 
ervaringen uit de proefprojecten zullen verwerkt worden in een draaiboek dat als 
goede praktijk- en inspiratievoorbeeld zal dienen voor de verdere uitrol in 
Vlaanderen.  

Het concept ‘Sportsterrendagen’ wordt na evaluatie verder verfijnd, uitgewerkt 
en toegepast in de vijf Vlaamse provincies.  Voor de lesgevers van ‘Sportsnack’ 
zullen specifieke lesfiches ter beschikking worden gesteld. Deze fiches bouwen 
verder op de inhoud van Multimove.  De VTS-cursus begeleider Multimove wordt 
uitgebreid met Sportsnack. 

Het proefproject met de SNS-app als registratie- en identificatietool wordt 
uitgebreid naar de overige provincies.  Vanaf schooljaar ’17-’18 zal SVS 
Multimove ook opnemen in de Brede School met Sportaanbod. Op deze manier 
ontstaat een continuüm in het naschools aanbod voor 3-18 jarigen. 

 

1.1.4. Een sportaanbod voor studenten  

Realisaties 2016-2017 

Het huidige decreet Sport in het Hoger Onderwijs werd grondig geëvalueerd met 
de betrokken stakeholders. Hieruit volgden concrete voorstellen tot aanpassing 
van dit decreet, met het oog op het verbeteren van het sportaanbod voor de 
studenten.   

Prognoses 2017-2018 



14 1334 (2017-2018) – Nr. 1

Vlaams Parlement

 

 12 

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, rekening houdende 
met de uitgevoerde evaluatie en in samenspraak met de sector, het decreet 
Sport in het Hoger Onderwijs van 3 april 2009 geactualiseerd worden. We hebben 
hierbij ook aandacht voor planlastvermindering. In het najaar 2017 wordt dit 
wijzigingsdecreet een eerste maal voorgelegd aan de Vlaamse Regering. 

We zullen de verdere stappen tot wijziging van decreet Sport in het Hoger 
Onderwijs doorlopen. In afwachting hiervan worden de vijf Vlaamse associaties 
en de erkende overkoepelende studentensportvereniging verder begeleid en 
ondersteund via het decreet Sport in het Hoger Onderwijs van 3 april 2009, 
waarbij de ingediende beleidsplannen werden goedgekeurd voor de olympiade 
2017-2020. 

Naar analogie met het nieuwe sportfederatiedecreet wordt een verschuiving van 
een personeelssubsidiëring naar een enveloppefinanciering voorzien. Naar 
taakinvulling blijft de uitbouw van een kwaliteitsvol, gestructureerd sportaanbod 
voor de studenten (associaties) en de sensibilisering tot deelname aan associatie-
overschrijdende en internationale studentensportinitiatieven (koepel) het 
uitgangspunt. 

1.1.5. Een sportaanbod op maat van de beroepsactieve bevolking 

Realisaties 2016-2017 

In nauwe samenwerking met de VDAB en werkgeversorganisaties VOKA, Unizo 
en NSZ werd het actieplan ‘Sport op het Werk’ gelanceerd. In 2017 lag de focus 
op het promoten van de Sport- en Beweegscan bij ondernemingen. Deze digitale 
bevraging brengt de sportieve noden en behoeften van de werkgever en 
werknemers in kaart.  

Ook binnen Sport Vlaanderen werd Sport op het Werk, via Move@Work, verder 
verankerd. Zo werden er fitheidstesten voor het personeel aangeboden, namen 
personeelsleden deel aan de Europese Bedrijfssportspelen, werd start-to-run 
ingericht en werd er middagsport aangeboden. 

Prognoses 2017-2018 

Het actieplan Sport op het Werk wordt verder uitgerold. Het promoten van de 
Sport- en Beweegscan, als basis van een door de bedrijven uit te bouwen 
actieplan, blijft het voornaamste speerpunt. In het komende beleidsjaar proberen 
we de betrokkenheid van de steden en gemeenten te verhogen. Voor hun lokale 
bedrijven(zones) kunnen zij een brugfunctie vervullen bij het opstarten van een 
beweeg- en sportaanbod. Lokale besturen kunnen zo ambassadeurs worden voor 
dit project. We stimuleren en ondersteunen ze via goede praktijkvoorbeelden en 
inspiratiemodellen. We promoten bedrijfssport ook via de centra van Sport 
Vlaanderen onder andere door een strategie uit te werken om meer 
bedrijfssportdagen aan te trekken in de centra.  

1.1.6. Een gedifferentieerd sportaanbod voor senioren 

Realisaties 2016-2017 

De strategische structuren ‘seniorensport’, ‘sport en armoede’ en ‘sport en 
interculturaliteit’ werden samengebracht tot één beleidsnetwerk ‘gelijke kansen in 
sport’ (zie 1.3).  

De resultaten van het valorisatietraject ‘Krachttraining als prikkel voor beter 
bewegen op latere leeftijd’ werden op 6 juni aan de sportsector voorgesteld 
tijdens de Kennisdag Breed Sporten van Sport Vlaanderen. 
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Prognoses 2017-2018 

Sport Vlaanderen bundelt de opgemaakte trainingsschema’s in een toolbox voor 
de sportsector en geïnteresseerde lesgevers. De huidige strategische structuur 
seniorensport zet binnen het nieuwe ‘beleidsnetwerk gelijke kansen in sport’ 
verder in op kennisuitwisseling en optimalisering van de samenwerking tussen de 
deelnemers, het signaleren van bestaande problematieken, leerrijke praktijken, 
opportuniteiten, noden en behoeften, enzovoorts. Seniorensport blijft structureel 
deel uitmaken van de werking van Sport Vlaanderen via diverse promotionele 
initiatieven. Ook de Vlaamse Trainersschool schenkt bij de trainersopleidingen en 
-bijscholingen blijvende aandacht aan de sportende senioren.  

1.1.7. Afstemmen van het sportaanbod op de noden van alle leeftijds- en 
kansengroepen 

Realisaties 2016-2017 

Via het nieuwe decreet op de georganiseerde sport worden de Vlaamse 
sportfederaties gestimuleerd om extra aandacht te hebben voor de 
sportparticipatie van kansengroepen. Dit decreet voorziet onder andere meer 
ondersteuning voor kansarme deelnemers in de beleidsfocus sportkampen. Ook 
binnen de beleidsfocussen jeugdsport en laagdrempelig sportaanbod wordt er 
extra aandacht geschonken aan de toeleiding van doelgroepen naar de sport.  

Via de ondersteuning van verschillende projecten werd specifiek aandacht 
geschonken aan de noden van diverse leeftijdscategorieën en kansengroepen. 
Concrete acties komen eerder in deze beleidsbrief 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.  

Prognoses 2017-2018 

Via het decreet op de georganiseerde sportsector, worden de sportfederaties 
ertoe aangezet om extra aandacht te besteden aan de participatie van 
kansengroepen.  

Unisportfederaties worden gestimuleerd om een aanbod van a tot z te voorzien, 
waarbij de werking, het aanbod en de strategie van de sportfederaties zich richt 
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. 

 

1.2. Inspelen op nieuwe trends en faciliteren van nieuwe sportvormen  

Realisaties 2016-2017 

Via het subsidiekanaal ‘breed sportaanbod’ werden opnieuw verschillende unieke 
promotionele sportevenementen ondersteund van sporten met een eerder 
beperkte media-aandacht. In 2017 waren dat er 50, waarvan 19 evenementen 
met een recreatieve, participatieve focus en 31 evenementen met een 
competitieve, bovenlokale focus. In 2017 werd de reglementering en de 
aanvraagprocedure voor dit subsidiekanaal gewijzigd. De aanvragen voor 2018 
zullen volledig digitaal verlopen en volgens de nieuwe procedure geëvalueerd 
worden. 

In 2017 gingen de eerste sportfederaties van start met nieuwe projecten die ze 
eind 2016 in het kader van de beleidsfocus innovatie hebben ingediend. Er 
werden 33 projecten ingediend waarvan er 21 geselecteerd werden. 
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Prognoses 2017-2018 

De gesubsidieerde sportfederaties kunnen in 2018 opnieuw intekenen op de 
beleidsfocus innovatie.  

Samen met TomorrowLab (zie 6.1) verkennen we de mogelijkheden om innovatie 
en trends meer te integreren in het sportbeleid. Sport Vlaanderen zet zo onder 
meer in op de vernieuwing van de sportprogrammatie van de centra (nieuwe 
sporttakken, beweegvormen, ...).   

Via het sportkampenaanbod ontwikkelen we regelmatig nieuwe 
sportprogramma’s. Zo leggen we in het sportinnovatiecentrum in Brugge de 
connectie tussen sport en technologie in het sportkamp Climbing. Via interactieve 
klimspelen leerden we de basisbegrippen van het klimmen aan. Met een exclusief 
voetbalkamp en cyclocrosskamp voor meisjes verhoogden we de sportbeleving 
voor deze doelgroep.  
 

1.3. Vergroten van de sociale inclusie in de sport  

Realisaties 2016-2017 

Zoals reeds vermeld stimuleert het nieuwe decreet op de georganiseerde 
sportsector de federaties om aandacht te hebben voor alle doelgroepen. Via dit 
decreet werd ook het steunpunt G-sport Vlaanderen verankerd, om de G-sport te 
promoten, en er een netwerk en kenniscentrum rond te bouwen. Ook de 
erkenning en subsidiëring van één unisportfederatie G-sport, de fusie Parantee-
Psylos, is in het decreet opgenomen. Deze fusiefederatie biedt sporttechnische 
ondersteuning aan andere sportfederaties die een geïntegreerde G-sportwerking 
willen aanbieden en ze werkt voor overkoepelende en transversale taken samen 
met het G-sport Vlaanderen.  

Het ISB voerde een project uit om de participatie van minder kansrijke kinderen 
en jongeren te bevorderen of te verbreden. Het project bestond uit verschillende 
delen. Zeven gemeenten werden begeleid rond toeleiding naar buurtsport. Zeven 
andere gemeenten werkten aan competentieontwikkeling bij jongeren via sport. 
Er werd een online opleiding ‘sport en armoede’ ontwikkeld en vijf gemeenten 
werden begeleid bij de realisatie van sport- en beweegvriendelijke publieke 
ruimte. De kennis werd gecapteerd en verspreid naar andere gemeenten.  

We consulteerden actoren uit de sport- en de integratiesector over taalbeleid en 
taalpromotie via sport (oefenkansen, omgaan met anderstaligheid, 
participatiedrempels…). 

De krachten van de strategische structuren werden gebundeld in één 
beleidsnetwerk ‘gelijke kansen in de sport’.  

In 2017 is er een nieuwe beleidsperiode voor Demos, De Rode Antraciet en 
Cultuurnet gestart binnen het Participatiedecreet. In overleg met collega minister 
van Cultuur werden nieuwe beheersovereenkomsten opgemaakt.  

Prognoses 2018 

In 2018 kunnen de gesubsidieerde sportfederaties opnieuw intekenen op de 
beleidsfocus laagdrempelig sportaanbod.   

Een nieuw actieplan zet het integraal G-sportbeleid verder op de Vlaamse 
sportkaart. De G-sportconsulenten worden hét aanspreekpunt voor G-sport in 
hun regio en de nieuwe subsidiereglementen voor internationale G-
sportevenementen, laagdrempelige G-sportevenementen, opstartende en 
duurzame G-sportclubs stimuleren en ondersteunen de G-sportactoren om hun 
werking kwalitatief uit te bouwen. De ondersteuning van To Walk Again wordt 
sectoraal ingebed binnen het sportbeleid en meer geïntegreerd in het Vlaamse G-
sportbeleid.  
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De Belgian Homeless Cup geeft dak- en thuislozen, via voetbal, nieuwe kansen 
om terug vat te krijgen op hun leven. Samen met de beleidsvelden Welzijn en 
Armoedebestrijding bekijken we de mogelijkheden om de processen, de sociaal-
maatschappelijke waarde en de hefbomen die Belgian Homeless Cup definiëren te 
onderzoeken met het oog op de verdere financiering van deze methodiek.   

In samenwerking met çavaria en het Dynamoproject onderzoeken we welke 
acties ondernomen kunnen worden om de gender/heteronormativiteit in de sport 
aan te pakken. 

Net zoals de voorbije jaren verlenen we verder onze medewerking aan de 
uitvoering van de strategische transversale plannen (o.a. Vlaams Actieplan 
Armoedebestrijding, Horizontaal Integratiebeleidsplan). 

 

1.4. Tegengaan van bewegingsarmoede om gezondheid te bevorderen 

Realisaties 2016-2017 

In 2025 leeft de Vlaming gezonder door gezond te eten, zittend gedrag te 
mijden, voldoende te bewegen, gezonder met alcohol om te gaan en tabak en 
drugs af te zweren. Dat is voor alle beleidsdomeinen de overkoepelende 
gezondheids-doelstelling die op de Gezondheidsconferentie Preventie op 16 en 17 
december 2016 werd vastgelegd. Wij dragen actief bij aan het realiseren van 
deze doelstellingen door binnen de Vlaamse Werkgroep Voeding en Beweging 
mee te werken aan de opmaak van het strategisch plan  “Gezond leven”. Sport 
Vlaanderen volgde de projectaanvragen op voor Bewegen op Verwijzing, een 
project om Vlamingen na doorverwijzing van de huisarts meer aan het bewegen 
te krijgen. Op de Kennisdag Breed sporten van KICS werd aan de gemeentelijke 
sportdiensten voorgesteld hoe zij aan dit project kunnen participeren. 

Prognoses 2017-2018 

Wij zetten onze communicatiekanalen in voor de lancering van het nieuw model 
over gezonde voeding, beweging en lang stilzitten, de opvolger van de actieve 
voedingsdriehoek. Het Vlaams Instituut Gezond Leven krijgt voor dit nieuwe 
model ook een forum op het Sportinnovatiecongres #SIC171017. 

De gezondheidsbevorderende aspecten van sport worden opgenomen binnen de 
settingsgerichte gezondheidsdoelstelling Vrije tijd: “Tegen 2025 voeren 
vrijetijdsactoren een beleid dat een gezonde leefstijl bevordert”.  

 

1.5. Empoweren van kwetsbare jongeren via sport  

Realisaties 2016-2017 

Het CANO-project liep eind maart 2017 af. De CANO-organisaties kunnen verder 
aan de slag met sport dankzij de ontwikkelde instrumenten (cursus omgaan met 
opvallend gedrag, stappenplan om sport als middel in te zetten in de bijzondere 
jeugdzorg). Ook voor andere organisaties die met kwetsbare jongeren werken, 
bieden deze instrumenten een houvast.  

Prognoses 2017-2018 

Het project ‘The Vertical Club’ wordt ondersteund tot eind 2017. In dit project 
proeven jonge vluchtelingen van de klimsport en werken gelijktijdig aan hun 
persoonlijkheid, hun sociale vaardigheden en ontplooien hun talenten. De 
klimsport is hierbij een tussenstap naar opleiding en tewerkstelling als 
hoogtewerker. Rising Youth slaagde er in 2017 in om twee groepen van 12 
vluchtelingen op te leiden en tewerk te stellen.  
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We onderzoeken opportuniteiten om blijvend in te zetten op projecten of 
initiatieven om kwetsbare jongeren via sport kansen te bieden en hun talenten te 
laten ontdekken en ontwikkelen. 

1.6. Faciliteren van niet-, licht of anders georganiseerde 
sportbeoefening  

Realisaties 2016-2017 

In het kader van de uniform bewegwijzerde laagdrempelige sportinfrastructuur 
realiseerden we samen met onze lokale partners 13 nieuwe 
mountainbikeparcours en -netwerken, 22 loopomlopen, 14 ‘100% natuurlopen’ 
en 6 fit-o-meters.  

Om de overdracht van de provinciale bevoegdheid voor sport vlot te laten 
verlopen werd overlegd over de ontwikkeling van ruiter- en menpaden, de 
organisatie van toertochten (mountainbike), de overname van het onderhoud 
door gemeenten en het oprichten van nieuwe stuurgroepen.  

De samenwerking met het Agentschap voor Natuur en bos werd versterkt in 
functie van het vergroten van de mogelijkheden om te sporten in de natuur. We 
ontwikkelden een nieuw concept voor de fit-o-meter. 

De lessenreeksen in de centra werden uitgebreid en verder gedifferentieerd. Een 
aantal lessenreeksen focusten zich op de voorbereiding naar sportevenementen, 
zoals bijvoorbeeld de loopwedstrijd Dwars door Brugge. We begeleidden de 
deelnemers daarmee op een verantwoorde en motiverende manier naar een 
succesvolle deelname.  Verschillende centra zetten ook in op Multimove.  

De samenwerking met de verschillende onderwijsnetten voor de organisatie van 
de sportklassen werd vernieuwd en positief geëvalueerd door alle partijen.  

De sportfederaties tekenden voor het eerst via het decreet op de georganiseerde 
sportsector in op twee nieuwe beleidsfocussen (zie 1.1.1). Via de beleidsfocus 
innovatie of laagdrempelig sporten worden de sportfederaties gestimuleerd om 
de niet- of licht georganiseerde sportbeoefening te promoten.   

De Vlaamse Sportfederatie vzw (VSF) ging aan de slag met de praktijkgids die in 
het ‘Club Light’ project werd ontwikkeld om federaties te ondersteunen bij de 
integratie van een licht sportaanbod binnen hun werking. Deze tool kwam voort 
uit een van de valorisatietrajecten van het voorbije Steunpunt Sport 2012-2015. 

Samen met de Vlaamse Atletiekliga werd onderzocht hoe bestaande door Sport 
Vlaanderen ontwikkelde loopomlopen kunnen opgenomen worden in een door de 
Vlaamse Atletiekliga te ontwikkelen loopapp.  

In 2017 ondersteunde ik opnieuw de ‘Mon Ventoux‘ campagne. De ondersteuning 
van deze campagne past binnen de visie om voldoende aandacht te schenken 
aan de promotie van licht- en anders georganiseerde sport. 

Prognoses 2017-2018 

De bestaande bewegwijzerde laagdrempelige sportinfrastructuur wordt verder 
vernieuwd of uitgebreid. Gemeenten krijgen ondersteuning in het promoten van 
mountainbikeroutes, loopomlopen, ruiterpaden en fit-o-meterparcours. Er wordt 
onderzocht hoe de bestaande mountainbikeroutes nog aantrekkelijker kunnen 
worden gemaakt. 

In 2018 starten we met een aantal verkorte lessenreeksen (turbo lessen), vooral 
in nieuwe en urban sporten, zoals bijvoorbeeld, free running, slackline, …. 

Met het organiseren van gezinssportkampen willen we inspelen op de vraag naar 
een korte sportieve vakantie voor het hele gezin.  
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In 2018 kunnen de sportfederaties via het decreet op de georganiseerde 
sportsector, opnieuw intekenen op de beleidsfocussen innovatie en laagdrempelig 
sporten. Op die manier worden de sportfederaties gestimuleerd om de niet- of 
licht georganiseerde sportbeoefening te promoten.  

Het project ‘Mon Ventoux 2018’ zal opnieuw ondersteund worden. 

2. Optimaliseren van het aanbod aan sportinfrastructuur 

2.1. Uitwerken van een planmatig en duurzaam 
sportinfrastructuurbeleid en inhaalbeweging sportinfrastructuur 
met focus op zwembaden 

Realisaties 2016-2017 

Alle gesubsidieerde infrastructuurprojecten uit vorige oproepen en initiatieven 
werden verder opgevolgd: de laatste kunstgrasvelden en multifunctionele 
sportcentra in het kader van het Vlaams Sportinfrastructuurplan (PPS), de Finse 
pistes en sportvloeren van de oproepen in 2012 en de projecten bovenlokale 
sportinfrastructuur en voetbalstadions van de oproepen uit 2013. 

In het voorjaar van 2017 selecteerde de Vlaamse regering 25 nieuwbouw- of 
renovatieprojecten in het kader van de tweede projectoproep zwembaden. In 
combinatie met de projectoproep van 2015 werden in totaal al 44 
zwembadprojecten in Vlaanderen financieel ondersteund. 

Het Globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen – goedgekeurd in 2016 - vormt 
het kader op langere termijn om gericht te investeren in sportinfrastructuur en 
op een doordachte manier een inhaalbeweging in te zetten. Dit plan legde de 
basis van het nieuwe decreet van 5 mei 2017 houdende de ondersteuning van 
bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur. De eerste oproep op 
basis van Dit nieuwe kader werd voor het zomerreces gelanceerd. 

Prognoses 2017-2018 

In december 2017 zal ik, na advies van de selectiecommissie, de eerste subsidies 
voor sportinfrastructuur op basis van het nieuwe decreet goedkeuren, ten belope 
van 35 miljoen euro. Hiermee maken we een mooie inhaalbeweging inzake 
bovenlokale sportinfrastructuur. Conform het decreet is er ook in 2018 een 
indienmoment voorzien, voor een volgende selectie bovenlokale 
sportinfrastructuur.  

Naast financiële ondersteuning, biedt Sport Vlaanderen ook andere steun, zoals 
het delen van goede praktijken en het verstrekken van informatie over alle 
aspecten van sportinfrastructuur. 

 

2.2. Evaluatie van de centra van Sport Vlaanderen  

Realisaties 2016-2017 

Met de visienota 2020 keurde de Vlaamse Regering een visie goed voor de 
evaluatie en ontwikkeling van de centra van Sport Vlaanderen. De visienota legt 
de vier prioritaire bovenlokale functies vast (topsporttrainingsinfrastructuur, 
sporten promoten, opleidingen en bijzondere bovenlokale sportinfrastructuur ) en 
een doelstellingenkader voor ‘centers of excellence’.  

Prognoses 2017-2018 

Om de huidige centra te kunnen evalueren, ontwikkelen we een meetinstrument 
met kritische prestatie indicatoren (KPI’s) om de exploitatie van de centra op te 
volgen en ze – indien opportuun - te begeleiden in hun weg naar excellentie.  
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Vanaf 1 januari 2018 heet het Sportcentrum Peerdsbos officieel Sport Vlaanderen 
Brasschaat. We kiezen voor een pragmatische aanpak waarbij de we 
werkingsprocessen geleidelijk aan afstemmen op de gangbare procedures binnen 
Sport Vlaanderen. Tegen juni 2018 aligneren we de programmatie en de tarieven 
op de andere centra van Sport Vlaanderen.  

2.3. Stimuleren van een inventief, duurzaam en innovatief 
sportinfrastructuurbeleid 

Realisaties 2016-2017 

De Vlaamse Regering gaf in 2017 53 scholen een financiële impuls om hun 
sportinfrastructuur buiten de schooluren ter beschikking te stellen.  

Prognoses 2017-2018 

In het najaar van 2017 wordt, samen met de minister van onderwijs, een tweede 
projectoproep “naschools openstellen van schoolsportinfrastructuur” gelanceerd 
om scholen aan te zetten hun (bestaande) schoolsportinfrastructuur te 
verbeteren en naschools open te stellen. Nieuw is dat ook hogescholen en 
universiteiten kunnen indienen, en ook andere overdekte sportinfrastructuur (vb. 
zwembaden) komt in aanmerking. Bij de selectie van deze projecten zal voortaan 
ook rekening worden gehouden met het sportaanbod net na de schooluren. 

Sport Vlaanderen evalueert de samenwerking met Inter vzw in het kader van de 
toegankelijkheid van sportinfrastructuur.  

2.4. Aandacht voor de ruimtelijke dimensie van het 
sportinfrastructuurbeleid 

Realisaties 2016-2017 

Samen met de minister bevoegd voor Omgeving zochten we actief naar 
duurzame oplossingen voor geluidsproducerende of ruimtebehoevende sporten 
en naar oplossingen om sportinfrastructuur te realiseren via het principe van 
“recreatief medegebruik”. 

Naast het adviseren van planningsprocessen inzake ruimtelijke ordening, milieu 
en natuur werd extra aandacht besteed aan de nieuwe procedures met 
betrekking tot de invoering van de omgevingsvergunning en de opmaak van het 
Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Sport Vlaanderen heeft samen met andere 
partners in de recreatieve sector (Jeugd, Toerisme) een gezamenlijk advies 
uitgebracht. Ook over de voorziene wijziging van de Vlaremvoorschriften 
(Vlaremtrein 2017) heeft Sport Vlaanderen een advies uitgebracht.  

De Sportinfrastructuurdatabank Vlaanderen werd geüpdatet en er werd gestart 
met een integratietraject van alle databanken van Sport Vlaanderen in één 
globale databank.  

Prognoses 2018 

We blijven mogelijke denkpistes of initiatieven uit de sector die een oplossing 
kunnen bieden voor de geluidsproducerende of ruimtebehoevende sporten ten 
volle ondersteunen. 

Naast het adviseren van planningsprocessen inzake ruimtelijke ordening, milieu 
en natuur zal extra aandacht gaan naar de nieuwe procedures met betrekking tot 
de invoering van de omgevingsvergunning, die vanaf 1 januari 2018 voor alle 
gemeenten in werking treedt. De opmaak van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen 
wordt verder opgevolgd evenals de herziening van ruimtelijke structuurplannen 
die in enkele provincies aan de gang is.  
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We gaan ook in overleg met de minister bevoegd voor omgeving over de 
Vlaremvoorschriften om samen tot oplossingen te komen voor problemen die 
worden vastgesteld bij het toezicht in zwembaden en zwemmen in open water.  

Er wordt verder gewerkt aan de nieuwe databankstructuur van Sport Vlaanderen, 
inclusief gegevens over sportinfrastructuur. Dit is een belangrijke stap en bron 
van informatie voor het kennis- en informatieloket sport en ruimtelijke ordening. 

3. Het gezond en ethisch sportklimaat blijvend versterken 

3.1. Decreet gezond en ethisch sporten  

Realisaties 2016-2017 

Met het decreet gezond en ethisch sporten (GES-decreet) stimuleren we een 
kwaliteitsvolle, veilige en gezonde sportbeoefening. De erkende organisaties voor 
beleidsondersteuning en praktijkontwikkeling op het gebied van ethisch sporten 
enerzijds en gezond sporten anderzijds, hebben hun derde en laatste 
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. In 2017 
ondersteunde  en begeleidde ICES de sportfederaties en sportdiensten bij het 
uitwerken en, implementeren van ethische doelstellingen in hun beleid . Het 
jaarthema 2016 rond pesten werd afgerond en bestendigd. Mede naar aanleiding 
van de getuigenissen over seksueel grensoverschrijdend gedrag focuste ICES in 
2017 sterk op het thema integriteit.  

 

De Vlaamse Vereniging voor Sportgeneeskunde (VVS) heeft de opdracht de 
Vlaamse sportsector te ondersteunen op het vlak van gezond sporten. 
Sportfederaties kunnen bij VVS terecht voor ondersteuning bij het voeren van 
hun gezond-sporten-beleid en het nakomen van de verplichtingen die het decreet 
gezond en ethisch sporten hen oplegt.  

In 2017 erkenden wij de FitnessOrganisatie als organisatie voor beleids- 
ondersteuning en praktijkontwikkeling op het gebied van gezond en ethisch 
sporten in de fitness voor een beleidscyclus 2017-2019. De samenwerking met 
de FitnessOrganisatie werd vastgelegd in een convenant. 

Wij ondersteunden eveneens het project “Get Fit 2 Sport” dat bestaat uit een 
grootschalige implementatie van initiatieven voor primaire sportletselpreventie bij 
jonge sporters via zo veel mogelijk sportactoren in Vlaanderen. Er is ook een 
parallel primair sportletselpreventiepakket uitgewerkt voor G-sport. 

Prognoses 2017-2018 

Vanaf 1 januari 2018 zullen opnieuw twee organisaties erkend en gesubsidieerd 
worden als organisatie voor beleidsondersteuning en praktijkontwikkeling op het 
gebied van gezond sporten en ethisch sporten voor de nieuwe beleidscyclus 
2018-2020. We versterken daarbij de werking van de organisatie die instaat voor 
het ethisch sporten specifiek rond het thema integriteit. 

Van de organisatie voor beleidsondersteuning en praktijkontwikkeling op het 
gebied van gezond sporten verwachten we dat ze het eerste aanspreekpunt is 
voor thema’s rond gezond sporten en zoveel mogelijk partners uit het werkveld 
bereikt. Praktische tools die verder moeten aangeboden worden zijn o.m. een 
systeem voor sportletselregistratie en meerdere draaiboeken voor de organisatie 
van sportevenementen.  

De FitnessOrganisatie (DFO) werkt in 2018 haar rol als kenniscentrum verder uit 
door in te spelen op de noden en werkpunten van de fitnesssector die kaderen in 
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gezond en ethisch sporten. In het kader van dopingpreventie werkt de 
FitnessOrganisatie samen met NADO Vlaanderen onder meer door de verdere 
ontwikkeling en verspreiding van een antidopingcharter. De samenwerking met 
de beroepsorganisatie wordt geïntensifieerd.  

De implementatie van Get Fit 2 Sport zal geëvalueerd worden naar haalbaarheid 
en effectiviteit.  

3.2. Risicovechtsportbeleid  

Realisaties 2016-2017 

Vanaf 2017 wordt een organisatie voor risicovechtsporten structureel erkend en 
gesubsidieerd om de kwaliteit van risicovechtsportorganisaties te verbeteren via 
gezamenlijke acties en organisatieoverkoepelende samenwerking. Daarnaast 
houdt de Experten-commissie Risicovechtsporten blijvend een vinger aan de pols 
om de gunstige evolutie van risicovechtsportorganisaties te garanderen. 

Prognoses 2017-2018 

Het Risicovechtsportplatform trekt de lijn door in 2017-2018. Bijzondere 
aandacht gaat naar het bereiken van doelgroepen en (risico)vechtsport als 
middel. De evoluties in het EPAS-overleg (Enlarged Partial Agreement on Sport) 
over de erkenning van MMA (Mixed Martial Arts) wordt van nabij opgevolgd. De 
Expertencommissie ontwikkelt met het oog op 2019 een advies om nog meer 
risicovechtsportorganisaties te kunnen bereiken. 

 

3.3. Aandacht voor mensen met een gezondheidsbeperking  

Realisaties 2016-2017 

Het project Bewegen op Verwijzing, waarbij geprobeerd wordt om mensen na 
doorverwijzing door de huisarts meer aan het bewegen te krijgen, werd 
uitgedragen bij de gemeentelijke sportdiensten. We hielden ook verkennende 
gesprekken met de Diabetesliga met het oog op het uitbreiden van de huidige 
sportkampen voor kinderen met diabetes in Sport Vlaanderen Genk. 

Prognoses2017- 2018 

We blijven ook in 2018 opportuniteiten verkennen om de sportbeoefening voor 
mensen met een gezondheidsbeperking te ondersteunen en te verhogen. 

 

3.4. Een ethisch sportklimaat stimuleren  

Realisaties 2016-2017 

De Time Out tegen Pesten (TOP in de sport – www.topindesport.be) campagne 
kende een climax tijdens de Vlaamse week tegen pesten in februari. Er werd 
extra ingezet op de sensibilisering van sportdiensten en sportfederaties, onder 
meer met extra TOP-vormingen en 25 sportfederaties hielden een TOP-
fotowedstrijd. ICES zette ook in op de bestendiging van het thema en de 
inbedding van het (inhoudelijk) materiaal van het jaarthema pesten. Ook in de 
initiatorcursussen van de Vlaamse Trainersschool wordt aandacht besteed aan 
hoe men pesten kan tegengaan. 

De voorbije jaren stond het thema integriteit reeds hoog op de agenda en werden 
diverse initiatieven en vormingen ontwikkeld (www.sportmetgrenzen.be). Naar 
aanleiding van de getuigenissen rond seksueel grensoverschrijdend gedrag in de 
sport, werden deze initiatieven nog versterkt.  Sport Vlaanderen bevroeg de 
erkende sportfederaties naar hun beleid en maatregelen, om van daaruit zicht te 
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krijgen op prioritaire werkpunten. Op basis daarvan werden in de 
samenwerkingsovereenkomsten met de sportfederaties bilateraal actiepunten 
opgelijst opdat de sportfederaties maatregelen zouden nemen die nodig en 
wenselijk zijn om het kwaliteitsbeleid, preventiebeleid en reactiebeleid rond 
lichamelijke en seksuele integriteit te verbeteren, om risico’s te verkleinen en om 
incidenten te voorkomen en correct af te handelen. Om de sportsector te 
ondersteunen, werden twee trajecten opgestart. Enerzijds zetten we in op 
juridische dienstverlening door adviezen en antwoorden te formuleren op 
juridische vragen die worden gesteld en om concrete modellen en instrumenten 
voor het behandelen en (disciplinair en tuchtrechtelijk) sanctioneren van 
integriteitsschendingen te ontwikkelen. Anderzijds ontwikkelen ICES en Sensoa 
verder het profiel en de ondersteuning van aanspreekpersonen integriteit, in 
eerste instantie op federatieniveau. In het kader van het Europese Erasmus+ 
project VOICE ‘Voices for truth and dignity – combatting sexual violence in 
European Sport through the voices of those affected’ organiseerden de Vlaamse 
partners (Thomas More, Universiteit Antwerpen, ICES en Steunpunt Algemeen 
Welzijnswerk) op 5 september 2017 een erkennings-moment voor slachtoffers 
van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport. We volgden ook de 
werkzaamheden van de Bijzondere Commissie inzake het grensoverschrijdend 
gedrag in de sport van het Vlaams Parlement en de 
beleidsdomeinoverschrijdende initiatieven onder impuls van collega Vandeurzen. 
Aan de bevindingen en conclusies die uit deze werkzaamheden en initiatieven 
voortspruiten, zullen we passend gevolg geven. 

Prognoses 2017-2018 

In 2018 zal integriteit het prioritaire thema blijven.  Zoals reeds onder 3.1 
gesteld, versterken we de werking van de partnerorganisatie inzake ethisch 
sporten in functie van dit thema en zal er nauw en intensief samengewerkt 
worden tussen deze organisatie, Sport Vlaanderen, VSF en de sportfederaties, en 
het ISB. Uiteraard kijken we ook naar de bredere sportsector en nemen we deze 
problematiek ook op binnen het lerend netwerk. De resultaten van de in 2017 
doorlopen versterkingstrajecten worden in de praktijk geïmplementeerd. Het 
kennisplein integriteit zal in 2018 operationeel zijn en de 
beleidsdomeinoverschrijdende aanpak versterken.  

ICES zet als jaarthema vanuit het lerend netwerk ethisch sporten in 2018 in op 
het thema ‘Sportouders’. Specialisten en ervaringsdeskundigen worden 
samengebracht voor twee workshops, en starten van daaruit een individueel 
begeleidingstraject voor sportdiensten, sportfederaties en 
koepelsportorganisaties die hier wensen op in te zetten. Deelnemers formuleren 
eigen doelstellingen rond sportouders, en ontwikkelen met steun van ICES een 
eigen project. Elk project is gericht op het beschermen van de individuele en 
sociale integriteit van het kind of het bevorderen van fair play. 

  



24 1334 (2017-2018) – Nr. 1

Vlaams Parlement

 

 22 

4. Werken aan een dopingvrij Vlaanderen   

4.1. Implementatie van de WADA-code 2015, op een efficiënte maar  
klantvriendelijke wijze 

Realisaties 2016-2017 

Er werd door NADO Vlaanderen in samenwerking met de drie andere Belgische 
NADO’s verder ingezet op de conformiteit van de interne regelgeving en praktijk 
met de WADA-Code 2015, het werkingsinstrument van het 
Wereldantidopingagentschap (WADA). Daarbij werd het door WADA gevraagde 
spreidingsplan voor dopingcontroles opgesteld, rekening houdende met de 
(inter)nationale ontwikkelingen. Bij het uitvoeren en bijsturen ervan werd de 
nadruk gelegd op het handhaven van de nultolerantie in het licht van een 
efficiënt en klantvriendelijk fair-play beleid in de sport. 

Binnen het World Anti-Doping Agency (WADA) werd ik voor een tweede 
ambtstermijn aangesteld als Europees vertegenwoordiger vanuit de EU en neem 
ik in die hoedanigheid deel aan de vergaderingen van de Foundation Board van 
het WADA. Tevens werd ik voorgedragen in de nieuwe werkgroep ‘goed bestuur’ 
van het WADA. Deze werkgroep heeft als taak om na te gaan hoe principes van 
goed bestuur nog beter kunnen toegepast worden op de werking van het WADA 
zélf.  

Prognoses 2017-2018 

De Vlaamse regelgeving en het concrete antidopingbeleid dienen uiteraard 
WADA-conform te zijn en te blijven. Als EU-vertegenwoordiger in de Foundation 
Board zal ik de betrokken lidstaten van de Europese Unie blijven informeren en 
bijstaan om er voor te zorgen dat alle antidoping organisaties over Code-
conforme regelgeving en praktijk kunnen beschikken.  

 

4.2. Preventie en educatie inzake dopinggebruik in Vlaanderen 

Realisaties 2016-2017 

Er werden een aantal bilaterale meetings georganiseerd met het Vlaams 
Dopingtribunaal (VDT), de federaties en clubs, meer specifiek met de Vlaamse 
‘sportowners’ van het voetbal, het wielrennen, de bodybuilding, de atletiek, de 
gymnastiek en het tennis.  

Voor fitness werd het bestaande antidopingcharter voor fitnesscentra 
geactualiseerd in samenwerking  met de FitnessOrganisatie (de erkende Vlaamse 
organisatie voor beleidsondersteuning en praktijkontwikkeling op het gebied van 
gezond en ethisch sporten in de fitness) zodat nog meer  betrokken actoren het 
vernieuwde antidopingcharter kunnen onderschrijven. Daarbij blijkt dat het 
gebruik van anabole steroïden een problematiek betreft die het antidopingbeleid 
overstijgt. Om naar een integrale aanpak te kunnen werken, vond in september 
een eerste overlegvergadering met de federaal en Vlaams bevoegde kabinetten 
voor Volksgezondheid en Welzijn plaats.   

Een nieuwe gids voor de sportfederaties werd ontwikkeld. 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. Het is daarbij de bedoeling dat de sporters daarover bijkomend 
uitvoerig geïnformeerd worden via de aangestelde contactpunten antidoping en 
de elitesporters verder rechtstreekse informatie aangereikt krijgen.  
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Prognoses 2017-2018 

Een degelijk antidopingbeleid behelst niet alleen een reactief beleid via 
dopingcontroles maar legt ook de nadruk op preventie, educatie en sensibilisatie 
van de totale sportwereld. Dit preventiebeleid zal het komende beleidsjaar nog 
actiever gevoerd worden.  

Doel van NADO Vlaanderen blijft om iedereen die de sporter in zijn omgeving 
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 hun sporters. Dat betekent dat hun kijk op 
zuivere sport van grote invloed is en dat allen de antidopingregels goed 
begrijpen. De organisatie van een eerste  ‘Play True Day’, gezamenlijk met de 
andere NADO’s in België en met de steun van sportfederaties, clubs, 
sportdiensten, BOIC en zo mogelijk media, wenst verder te sensibiliseren rond 
deze problematiek. 

 

4.3. Versterkte samenwerking met politie en douane 

Realisaties 2016-2017 

Ter uitvoering van de nota van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 over 
de operationalisering van het Vlaams strafrechtelijk vervolgingsbeleid, nam een 
vertegenwoordiger van NADO Vlaanderen actief deel aan de ambtelijke 
werkgroep Coördinatie Vlaams Handhavingsbeleid (CVH). Dopingbestrijding werd 
opgenomen in de prioriteitenlijst inzake strafrechtelijke vervolging, die werd 
overgemaakt aan de federale minister van justitie. 

Daarnaast werd dopinggebruik in de brede context door de Vlaamse overheid 
voorgesteld als prioriteit van de Algemene Cel Drugsbeleid. Een synthesenota van 
het antidopingbeleid werd opgesteld, dit alles met respect voor de bevoegdheid 
van de ministers die verantwoordelijk zijn voor de dopingbestrijding en met 
respect voor de onafhankelijkheid van de NADO’s in hun beslissingen en 
operationele activiteiten. 

Prognoses 2017-2018 

Het komende beleidsjaar zal het protocol met justitie geactualiseerd worden en 
tevens uitgebreid naar de federale politie, zodat een versterkte uitwisseling van 
informatie mogelijk wordt.  

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 fitnesscentra, het gebruik weinig of niet doet afnemen en dus veeleer de 
symptomen dan de oorzaken van het probleem lijken aan te pakken. Vandaar dat 
met alle betrokken actoren naar een integrale aanpak van het gebruik van 
anabolen zal toegewerkt worden. Er wordt vooropgesteld om binnen de Algemene 
Cel Drugsbeleid onderzoek naar prevalentie en mogelijke preventieve en 
curatieve maatregelen te verrichten.  

 

4.4. Evaluatie NADO-Vlaanderen  

Realisaties 2016-2017  

 24 

Over de structuur en werking van NADO Vlaanderen werd op 1 juni 2017 
uitvoerig van gedachten gewisseld tijdens de vergadering van de Commissie voor 
Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Vlaams Parlement. 

NADO Vlaanderen werd in 2016 als aparte entiteit administratief ondergebracht 
in het agentschap Sport Vlaanderen, met behoud en expliciete bevestiging van 
haar operationele autonomie. Voor de verdere optimalisering van de interne 
werking van NADO Vlaanderen werd de procesanalyse door het extern bureau 
Trilations afgerond. De toenmalige werkprocessen werden in kaart gebracht en 
suggesties voor verbetering werden beschreven. Bijkomend worden een aantal 
processen in het licht van de internationale WDA richtlijnen bijgestuurd en 
geoptimaliseerd.   

Prognoses 2017-2018 

In 2018 wordt verder werk gemaakt van het uitbouwen van een efficiënt, 
operationeel autonoom functionerend NADO Vlaanderen binnen het agentschap 
Sport Vlaanderen. Na de implementatie van de verschillende 
veranderingsprocessen, zal via overheidsopdracht een certificering op basis van 
de ISO 9001:2015 standaard worden opgestart, wat een bijkomende externe 
kwaliteitsgarantie is op de wijze van handelen van NADO Vlaanderen. 
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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 2016-2017 

Om de interne werking te bevorderen en het samenwerkingsverband te 
versterken, werd de organisatiestructuur van de Vlaamse Trainersschool 
vernieuwd. Samen met een vernieuwde missie en visie, moet dit leiden tot meer 
klantgerichtheid en innovatie en kwaliteit in het aanbod. 

Het afgelopen beleidsjaar werd het aanbod van opleidingen en bijscholingen meer 
afgestemd op de noden van de sportsector (aandacht voor G-Sport, niet-
sporttakspecifieke opleidingen voor de recreatieve sporter, senioren, …). In meer 
dan 50 sporttakken werden opleidingen aangeboden. Dit resulteerde in meer dan 
5.500 nieuw gekwalificeerde sportbegeleiders. Naast het opleidingsaanbod werd 
het aanbod aan ‘VTS Plus’ bijscholingen uitgebreid tot meer dan 40 
sporttakoverschrijdende bijscholingsmomenten. 

Prognoses 2017-2018 

In 2018 blijft het een prioriteit om klantgerichte en kwaliteitsvolle opleidingen en 
bijscholingen aan te bieden. In overleg met het werkveld onderzoeken we hoe de 
opleidingen Multimovebegeleider en Bewegingsanimator kunnen afgestemd 
worden op de noden van een naschoolse sport- en beweegaanbod. 

De basismodule ‘Algemeen Gedeelte Instructeur B’ kan vanaf 2018 
sporttakspecifiek ingevuld worden. We bieden ook mogelijkheden tot zelfstudie 
aan voor de leerstof van deze basismodule.  

In samenwerking met de sportsector en in nauw overleg met het lerend netwerk 
onderzoeken we de opportuniteiten van nieuwe werkvormen in het onderwijs (bv. 
flipped classroom, e-learning, e-books, enz.) met het oog op de opstart van een 
innovatieve leeromgeving. Cursisten moeten op eigen tempo en op basis van 
kritische zelfreflectie in staat zijn de nodige competenties te vergaren.  

We integreren wetenschappelijke onderzoeksresultaten (bv. Get Fit 2 Sport, 
Coachen met de M-factor, Krachttraining bij senioren) in de 
sportkaderopleidingen en bieden deze laagdrempelig aan via VTS Plus 
bijscholingen. Het project ‘Coachen met de M-factor’ wordt verder uitgewerkt in 
samenwerking met de projectpartners om de VTS-opleidingen verder te 
verrijken.  

De Strategische Stuurgroep VTS maakt verder werk van de toekomstvisie richting 
2025.  

In december 2018 organiseren we de achtste editie van de Dag van de Trainer in 
samenwerking met de VTS-partners. We streven hier opnieuw naar een zeer 
gevarieerd bijscholingsaanbod. 

5.2. Sportclubbestuurders ondersteunen om een kwaliteitsvolle 
werking uit te bouwen 

Realisaties 2016-2017 

De Vlaamse Sportfederatie bood ondersteuning aan bestuurders van sportclubs 
voor hun bestuurs- en managementtaken 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 tracht 
men te komen tot grotere sportclubs of minimaal te streven naar een 
intensievere samenwerking tussen sportclubs. Het verbeteren van de kwaliteit 
van hun aanbod naar de sporter staat hier steeds centraal. 
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We organiseerden opnieuw acht trajecten ‘Een vrijwilligersvriendelijke sportclub’ 
en maakten werk van een maatbegeleiding rond ‘financiële planning en beleid’. 

De opdracht voor de Ontwikkeling en toepassing van een 
sportverenigingsondersteuningsmodel, met als doel het verhogen van het 
beleidsvoerend vermogen van de Vlaamse sportclubs, werd toevertrouwd aan de 
Vlaamse Sportfederatie.  

Prognoses 2017-2018 

De Vlaamse Sportfederatie (VSF) zal ook in 2018 via het Dynamoproject 
sportclubs ondersteunen in een duurzame kwaliteitsverbetering en 
professionalisering van hun administratieve, bestuurlijke en logistieke werking.   

In 2018 werkt de VSF verder aan het sportverenigingsondersteuningsmodel, 
waarbij nieuwe methodieken zullen worden toegepast bij een eerste reeks piloot-
sportverenigingen die ook wetenschappelijk zullen opgevolgd worden. VSF zal in 
de loop van het project een plan uitwerken voor de verdere uitrol en de 
duurzame verankering van dit project na afloop van de experimentele fase. 

 

5.3. Inzetten op de rol van vrijwilligers  

Realisaties 2016-2017 

We ondersteunden het traject ‘gecoördineerd Vlaams vrijwilligersbeleid’ dat 
getrokken wordt door minister Gatz en minister-president Bourgeois. Op 14 juli 
werd een nota voorgelegd aan de Vlaamse Regering over de stand van zaken van 
en visie op een gecoördineerd vrijwilligersbeleid. Mijn administratie blijft ook 
betrokken bij het Horizontaal Overleg Vrijwilligers (HOV).  

Prognoses 2017-2018 

Eind 2017 wordt een actieplan voorgelegd ter operationalisering van een aantal 
van de in het visiedocument geformuleerde voorstellen. We geven vanuit sport 
verder invulling aan de acties die in het actieplan geformuleerd zullen worden.  

 

5.4. Statuut van de sportbegeleider  

Realisaties 2016-2017 

Op onze vraag werkte de VUB een concreet wetsvoorstel voor vrijetijdswerk in de 
sportsector uit. De Vlaamse Regering gaf me mandaat om dit voorstel te 
bepleiten bij de federale regering. Dit resulteerde in de zomer in een beslissing 
van de federale regering om vanaf 1 januari 2018 van start te gaan met een 
nieuw statuut vrijetijdswerk, waarbij ook rekening wordt gehouden met een 
uitbreiding naar andere sectoren binnen de non-profit.  

Prognoses 2017-2018 

In het voorjaar van 2018 zullen we de sportsector actief informeren over dit 
nieuwe statuut, de concrete modaliteiten en de toepassingsmogelijkheden, zodat 
we de opportuniteiten van dit nieuwe statuut optimaal benutten.  

5.5. Faciliteren van tewerkstelling via Sportwerk Vlaanderen  

Realisaties 2016-2017 

Vlabus herschikte zijn organisatorische- en personeelsstructuur en koos voor 
zichzelf een nieuwe look en een nieuwe naam, namelijk Sportwerk Vlaanderen. 
De organisatie ontwikkelde een nieuw businessmodel en een nieuwe 
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tarievenmatrix. Het model stoomt Sportwerk Vlaanderen klaar voor de uitdaging 
van de toekomst.  

Prognoses 2017-2018 

Vanuit haar nieuwe organisatie- en personeelsstructuur zal Sportwerk Vlaanderen 
haar decretale opdrachten verder uitvoeren. We gaan samen met Sportwerk 
Vlaanderen op zoek naar drempelverlagende en flexibele mogelijkheden voor de 
sportclubs om professionele lesgevers aan te stellen.  

 

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

Realisaties 2016-2017 

Bij de opmaak van de ESF oproep WIJ!2 (werkinlevingstrajecten voor jongeren) 
begin 2015 werd een sportcomponent toegevoegd aan deze begeleidingstrajecten 
naar tewerkstelling of opleiding van laaggeschoolde jongeren met een afstand tot 
de arbeidsmarkt. Een flankerend onderzoek werd uitgevoerd om de resultaten en 
succesfactoren te detecteren. Op basis van dit onderzoek werd de oproep van de 
WIJ!3 aangepast waarbij sport een integraal onderdeel uitmaakt van de aanpak, 
methodiek en begeleiding. De WIJ!3 startte vanaf 1 oktober 2017. 

Prognoses 2017-2018 

Sport Vlaanderen zal de uitvoerders van WIJ!3 ondersteunen met haar know-how 
van het sportlandschap en ze in contact brengen met relevante sportactoren.  

 

5.7. Decreet niet-professionele sportbeoefenaar  

Realisaties 2016-2017 

Het Regeerakkoord stelt voorop dat de mogelijkheden zullen bekeken worden om 
te komen tot een billijke opleidingsvergoeding naar aanleiding van de overgang 
van de niet-professionele sportbeoefenaar naar een andere sportvereniging, 
waarbij hij het statuut van professionele sportbeoefenaar verwerft. 

Binnen het voetbal leeft deze problematiek het sterkst. Op 21 september vond 
een overleg plaats met Voetbal Vlaanderen, de KBVB en de Pro League om de 
problematiek van doorstroming van eigen opgeleide jeugd naar de eerste 
elftallen van de profclubs te bespreken. Hierin werd de problematiek geschetst en 
werd gezocht naar mogelijke oplossingen binnen de context van de huidige 
decreten.  

Prognoses 2017-2018 

Deze problematiek zal het komende beleidsjaar verder worden opgevolgd.  

 

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 2016-2017 

In juni 2017 stelden we de drie afgeronde valorisatieprojecten voor uit het 
Steunpunt Sport 2012-2015, rond respectievelijk krachttraining voor senioren, 
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competentieontwikkeling van kwetsbare jongeren via vrijwilligerswerk in de 
sport, en licht sportaanbod. Flankerende onderzoeksopdrachten werden 
uitgevoerd bij het sportproject in CANO-voorzieningen en bij de WIJ-trajecten. 
Op basis van deze bevindingen werd de nieuwe WIJ!3 oproep bijgestuurd.  

Wij stapten mee in het project “RepImpact”, een wetenschappelijk 
onderzoeksproject naar mogelijke hersenschade ten gevolge van herhaaldelijk 
koppen door jonge voetballers. 

Prognoses 2017-2018 

Op 1 oktober 2017 ging het nieuwe Onderzoeksplatform Sport 2017-2022 van 
start. Het onderzoeksplatform werkt de komende vijf jaar rond de volgende 
onderzoekslijnen: beleidsmonitoring, sportparticipatie en brede motorische 
ontwikkeling bij jonge kinderen. Het zal nauw samenwerken met het KICS om 
een optimale doorstroom van informatie te garanderen. Voor elk 
onderzoeksproject richt men een klankbordgroep op om de afstemming met de 
sector en de toepasbaarheid van de resultaten na afloop van het onderzoek te 
garanderen. Tegen eind 2018 worden per onderzoekslijn duidelijke doelen 
bepaald, met bijzondere aandacht voor de praktijkgerichte valorisatie. 

Sport Vlaanderen zal in samenwerking met TomorrowLab een analyse uitvoeren 
over hoe sport zal veranderen in de toekomst en welke impact dit zal hebben op 
Sport Vlaanderen als organisatie (‘Sport in Vlaanderen 2040). Tijdens het tweede 
Sportinnovatiecongres in oktober 2017 werden de eerste interactieve demo’s en 
concepten over sport in de toekomst getoond en toegelicht.  

Ook bij het nieuwe opgestarte experimenteel project rond verenigings-
ondersteuning maakt flankerend wetenschappelijk onderzoek integraal deel uit 
van het project (zie ook 5.2). 

 

6.2. Uitbouw van het Kennis- en Informatiecentrum Sport 

Realisaties 2016-2017 

Het afgelopen beleidsjaar bouwden we de digitale bibliotheek verder uit met 
relevante sporttakoverschrijdende documenten, rapporten en regelgeving. Op 1 
augustus 2017 zaten er 2354 documenten in de digitale bibliotheek. Maandelijks 
heeft de digitale bibliotheek gemiddeld 546 bezoekers. Het Kennis en 
Informatiecentrum Sport (KICS) organiseerde op 16 mei een Ronde Tafel over de 
Europese regelgeving over staatssteun en de impact op sport, en op 6 juni een 
kennisdag in Technopolis rond het thema ‘Breed Sporten’. De kennisdag richtte 
zich naar het brede sportpubliek met actuele infosessies rond bewegen op 
verwijzing, clublight, competentieontwikkeling door vrijwilligerswerk in de sport, 
prikkels op latere leeftijd, werkinlevingstrajecten voor jongeren, 
sportverenigingsondersteuning en letselpreventie. In de namiddag namen diverse 
sportfederaties deel aan een Ronde Tafel over de beleidsfocussen Innovatie en 
Laagdrempelig sporten van het decreet op de georganiseerde sportsector. 

Prognoses 2017-2018 

We bouwen verder aan het Kennis- en informatiecentrum sport door het 
verzamelen, verwerken en verspreiden van kennis en informatie over en voor de 
sportsector. 

KICS zet de principes van de huidige structuren seniorensport, sport en armoede, 
en sport en interculturaliteit verder onder de nieuwe werking van een 
beleidsnetwerk gelijke kansen in sport (zie 1.3). 
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Op 17 oktober heeft het tweede sportinnovatiecongres (#SIC171017) plaats in 
het Sport Vlaanderen centrum te Brugge. De Vlaamse sensibiliseringscampagne 
#sportersbelevenmeer vormt het centrale thema. Tegelijkertijd werd in 
samenwerking met Vlajo ook een innovatiekamp ‘Train de trainer’ georganiseerd 
voor 50 docenten uit Vlaamse hogescholen en universiteiten.  

6.3. Informatie over het sportaanbod  

Realisaties 2016-2017 

Sinds eind 2011 werd de informatie over het sportaanbod (bv. sportclubs, 
sportfederaties, sportdiensten en sportinfrastructuren) ontsloten via de 
Sportdatabank Vlaanderen. Binnen de nieuwe website van Sport Vlaanderen 
evolueerde de Sportdatabank Vlaanderen naar een toepassing die gegevens over 
sportclubs verbindt met gegevens over andere sportorganisaties (bv. 
sportfederaties, sportdiensten, sportraden, enz.), sportfuncties en -kwalificaties 
en sportinfrastructuren. Hierbij wordt ook samengewerkt met Geopunt 
Vlaanderen. 

In 2017 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 2017 zullen naar schatting 400 sportvacatures geplaatst 
worden voor sportclubs, sportfederaties, Sportwerk Vlaanderen en andere 
sportactoren. Meer dan 1.600.000 unieke gebruikers (meer dan 4.400 unieke 
gebruikers per dag) consulteerden de gegevens over het sportaanbod.  

Prognoses 2017-2018 

Sport Vlaanderen blijft de informatie over het sportaanbod (sportclubs, 
sportfederaties, sportdiensten, sportinfrastructuren, enz.) en de sportparticipatie 
permanent optimaliseren rekening houdend met de eigen behoeften en de 
behoeften bij sporters, sportfederaties, sportdiensten, sportraden, …. 

 

6.4. Een gedragen sportpromotionele sensibiliseringscampagne voor 
Vlaanderen 

Realisaties 2016-2017 

De campagne #sportersbelevenmeer, gelanceerd in april 2016, kende begin 
januari 2017 een vliegende start. De deelactie ‘Het is menens met de goede 
voornemens’, in samenwerking met Studio Brussel, werd erg goed onthaald. Ook 
verschillende topsporters verleenden hun medewerking.  

In mei vond de voorjaarseditie van de Maand van de Sportclub plaats. Dit 
voorjaar stonden de watersportfederaties centraal.  

In september werd de ‘Maand van de Sportclub’ opnieuw georganiseerd door om 
en bij de 200 Vlaamse steden en gemeenten. Er namen ongeveer 2.000 clubs 
deel. De actie werd gekoppeld aan de ‘European Week of Sport’. Bij deze editie 
van de Maand van de Sportclub lag de klemtoon op gezinssport. 9 
inspiratievoorbeelden stimuleerden sportactoren om initiatieven te organiseren 
die gezinnen samen aan het sporten zetten. De inspiratievoorbeelden werden 
gebundeld en via de website van Sport Vlaanderen en een overzichtelijke 
publicatie ter beschikking gesteld aan alle sportactoren.   
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Begin 2017 organiseerden we workshops voor de gemeentelijke sportdiensten 
over hoe men aan de campagne #Sportersbelevenmeer konden bijdragen. Dit 
resulteerde in een versterkte participatie in de campagne door de lokale 
besturen.  

Om de campagne nog beter te verspreiden op lokaal vlak reiken we de 
#sportersbevelenmeer-award uit. Door het vervullen van vijf criteria konden de 
deelnemende gemeenten en steden de titel #sportersbelevenmeer-gemeente (of 
-stad) winnen. In totaal namen zo’n 145 gemeenten deel. Sinds de start van de 
actie werd een grote toename in het sociale mediaverkeer geregistreerd. 

Prognoses 2017-2018 

Alle bestaande, maar ook nieuwe sportpromotionele acties zullen een plaats 
krijgen in de campagne. We willen blijven inzetten op een sportpromotiebeleid 
waarbij de verschillende elementen elkaar versterken. De boodschap 
#sportersbelevenmeer blijft de overkoepelde kapstok. Topsporters onder contract 
bij Sport Vlaanderen zullen gevraagd worden om de boodschap van de Vlaamse 
campagnes actief mee uit te dragen, net als de door Vlaanderen gesubsidieerde 
evenementen.  

 

6.5. Sportevenementenbeleid 

Realisaties 2016-2017 

In 2017 werd een nieuw kader ter ondersteuning van de organisatie van 
(top)sportevenementen in Vlaanderen uitgewerkt. We hielden hierbij rekening 
met de integratie van de provinciale bevoegdheid. Voor de subsidiëring van 
sportevenementen werden vijf categorieën afgebakend: “Europese 
Kampioenschappen, Wereldkampioenschappen en kwalificatietornooien voor EK’s, 
WK’s en Olympische Spelen”, “Internationale topsportevenementen”, 
“Internationale sportevenementen”, “Sportevenementen met een bovenlokale 
uitstraling en een competitief karakter”, “Sportevenementen met een bovenlokale 
uitstraling en een recreatief karakter”. Alle info vindt men terug via volgende 
link: (https://www.sport.vlaanderen/organisatoren-sportevenementen/).  

Daarnaast werden er ook voor de ondersteuning van G-sportevenementen met 
een bovenlokaal karakter twee categorieën ontwikkeld: Internationale G-
sportevenementen en Laagdrempelige G-sportevenementen. 

Om een coherent Vlaams topevenementenbeleid op poten te kunnen zetten werd 
vanuit EventFlanders een methodologie uitgebouwd die verder zal verfijnd 
worden in de loop van de pilootfase. EventFlanders bepaalde de criteria die in 
overweging worden genomen bij de beoordeling van potentiële topevenementen. 
Er kwam een shortlist tot stand met mogelijke topevenementen die tijdens de 
pilootfase als pilootevenement worden gescreend. Op basis van die shortlist 
voerde EventFlanders verschillende haalbaarheidsonderzoeken uit. Twee liaison 
officers, waarvan één actief binnen Sport Vlaanderen, staan in voor de dagelijkse 
contacten tussen EventFlanders en de betrokken entiteiten.  

Prognoses 2017-2018 

Vanaf 1 januari 2018 wordt de provinciale ondersteuning voor bovenlokale 
sportevenementen geïntegreerd in de werking van Sport Vlaanderen. Een nieuwe 
cel evenementenbeleid binnen de afdeling sportpromotie van Sport Vlaanderen 
zal de afstemming tussen evenementondersteuning en het sportpromotiebeleid 
van Vlaanderen verzekeren.  

Tijdens het komende werkjaar verfijnt EventFlanders haar methodologie en start 
ze met het verzamelen van alle informatie voor de bid databank, waarin alle 
relevante informatie wordt opgeslagen met betrekking tot transport, veiligheid, 
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media, venues en accommodatie, wetgeving, ...  Het aansturingscomité stelt een 
select aantal potentiële topevenementen voor aan de Vlaamse Regering. 
Afhankelijk van het type evenement werkt EventFlanders aan of biedt ze 
ondersteuning bij de opmaak van het biddossier, nadat de Vlaamse Regering een 
topevenement heeft goedgekeurd.  

7. Meer rendement halen uit het beschikbare topsportpotentieel 

Het behalen van medailles op grote internationale wedstrijden is een belangrijke 
graadmeter voor het succes van het Vlaams topsportbeleid. Deze graadmeter 
blijft beperkt tot de sporten waarvoor in die jaren Europese Kampioenschappen 
(EK), Wereldkampioenschappen (WK) en Olympische Spelen (OS) of 
Paralympische Spelen (PS) worden georganiseerd. 

Sinds 2009 worden, bij aanvang van een nieuwe Olympiade, de 
resultaatsdoelstellingen van de erkende Vlaamse topsportfederaties voor de 
komende Olympiade opgevraagd. Deze resultaatsdoelstellingen (blauw 
gearceerde cellen), en ook de door Vlaamse topsporters effectief behaalde 
resultaten (rood gearceerde cellen) worden in onderstaand overzicht 
weergegeven. 

 
Tabel 2: Overzicht van de resultaatsdoelstellingen en de behaalde resultaten door Vlaamse 
topsporters in de periode 2009-2020 

AANTALLEN  
PER JAAR 
Situatie op 
20/9/2017 

OLYMPISCHE DISCIPLINES   PARALYMPISCHE DISCIPLINES 

EK WK OS   EK WK OS 
Medaille Top-8 Medaille Top-8 Medaille Top-8   Medaille Medaille Medaille 
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2019  5 18 5 44    4 5  
2020  3 36 1 0 10 60  0 0 6 

Totaal  17 109 10 95 12 66  9 17 6 
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7.1. Uitvoering Topsportactieplan IV  

Met het nieuwe Topsportactieplan Vlaanderen IV (2017-2020) zetten we opnieuw 
een stap voorwaarts in het realiseren van een resultaatgericht Vlaams 
topsportklimaat, met de topsporter meer dan ooit centraal. We blijven de 
Vlaamse topsportfederaties structureel ondersteunen om in te zetten op 
talentdetectie en -ontwikkeling via Olympische en Paralympische 
ontwikkelingsprogramma’s (middellange en lange termijnwerking).  

In 2017 startten we met de Olympische en Paralympische prestatieprogramma’s. 
Voor topsporters die al een zeker niveau bereikt hebben en een realistische kans 
maken op medailles of top-8 plaatsen, wordt voortaan korter op de bal gespeeld 
met individuele of teamgebonden Olympische en Paralympische 
prestatieprogramma’s (korte termijnwerking). 

De focus van het Vlaams topsportbeleid blijft gericht op het behalen van 
topsportresultaten op internationale kampioenschappen: mondiale medailles en 
finales (top-8) en continentale medailles in Olympische disciplines en mondiale 
medailles in Paralympische disciplines. In de korte termijnprogramma’s komt 
binnen elke sporttak meer focus te liggen op de topsporter en het 
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7.1. Uitvoering Topsportactieplan IV  

Met het nieuwe Topsportactieplan Vlaanderen IV (2017-2020) zetten we opnieuw 
een stap voorwaarts in het realiseren van een resultaatgericht Vlaams 
topsportklimaat, met de topsporter meer dan ooit centraal. We blijven de 
Vlaamse topsportfederaties structureel ondersteunen om in te zetten op 
talentdetectie en -ontwikkeling via Olympische en Paralympische 
ontwikkelingsprogramma’s (middellange en lange termijnwerking).  

In 2017 startten we met de Olympische en Paralympische prestatieprogramma’s. 
Voor topsporters die al een zeker niveau bereikt hebben en een realistische kans 
maken op medailles of top-8 plaatsen, wordt voortaan korter op de bal gespeeld 
met individuele of teamgebonden Olympische en Paralympische 
prestatieprogramma’s (korte termijnwerking). 

De focus van het Vlaams topsportbeleid blijft gericht op het behalen van 
topsportresultaten op internationale kampioenschappen: mondiale medailles en 
finales (top-8) en continentale medailles in Olympische disciplines en mondiale 
medailles in Paralympische disciplines. In de korte termijnprogramma’s komt 
binnen elke sporttak meer focus te liggen op de topsporter en het 
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media, venues en accommodatie, wetgeving, ...  Het aansturingscomité stelt een 
select aantal potentiële topevenementen voor aan de Vlaamse Regering. 
Afhankelijk van het type evenement werkt EventFlanders aan of biedt ze 
ondersteuning bij de opmaak van het biddossier, nadat de Vlaamse Regering een 
topevenement heeft goedgekeurd.  

7. Meer rendement halen uit het beschikbare topsportpotentieel 

Het behalen van medailles op grote internationale wedstrijden is een belangrijke 
graadmeter voor het succes van het Vlaams topsportbeleid. Deze graadmeter 
blijft beperkt tot de sporten waarvoor in die jaren Europese Kampioenschappen 
(EK), Wereldkampioenschappen (WK) en Olympische Spelen (OS) of 
Paralympische Spelen (PS) worden georganiseerd. 

Sinds 2009 worden, bij aanvang van een nieuwe Olympiade, de 
resultaatsdoelstellingen van de erkende Vlaamse topsportfederaties voor de 
komende Olympiade opgevraagd. Deze resultaatsdoelstellingen (blauw 
gearceerde cellen), en ook de door Vlaamse topsporters effectief behaalde 
resultaten (rood gearceerde cellen) worden in onderstaand overzicht 
weergegeven. 

 
Tabel 2: Overzicht van de resultaatsdoelstellingen en de behaalde resultaten door Vlaamse 
topsporters in de periode 2009-2020 
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7.1. Uitvoering Topsportactieplan IV  

Met het nieuwe Topsportactieplan Vlaanderen IV (2017-2020) zetten we opnieuw 
een stap voorwaarts in het realiseren van een resultaatgericht Vlaams 
topsportklimaat, met de topsporter meer dan ooit centraal. We blijven de 
Vlaamse topsportfederaties structureel ondersteunen om in te zetten op 
talentdetectie en -ontwikkeling via Olympische en Paralympische 
ontwikkelingsprogramma’s (middellange en lange termijnwerking).  

In 2017 startten we met de Olympische en Paralympische prestatieprogramma’s. 
Voor topsporters die al een zeker niveau bereikt hebben en een realistische kans 
maken op medailles of top-8 plaatsen, wordt voortaan korter op de bal gespeeld 
met individuele of teamgebonden Olympische en Paralympische 
prestatieprogramma’s (korte termijnwerking). 

De focus van het Vlaams topsportbeleid blijft gericht op het behalen van 
topsportresultaten op internationale kampioenschappen: mondiale medailles en 
finales (top-8) en continentale medailles in Olympische disciplines en mondiale 
medailles in Paralympische disciplines. In de korte termijnprogramma’s komt 
binnen elke sporttak meer focus te liggen op de topsporter en het 
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topsportprogramma zelf. Tenslotte zetten we meer in op topsport als middel tot 
sportparticipatie en -beleving in Vlaanderen en uitstraling van Vlaanderen.  

In de Olympiade Tokyo (2017-2020) zal minimaal 90% van alle Vlaamse 
topsportmiddelen ingezet worden voor Olympische disciplines, met een strikt 
onderscheid tussen korte termijnwerking (maximaal 55%) en (middel)lange 
termijnwerking (minimaal 35%). Maximaal 4% van de beschikbare middelen 
wordt bestemd voor Paralympische disciplines, maximaal 2% voor niet-
Olympische disciplines en maximaal 4% voor sporttakoverschrijdende 
initiatieven. Vanaf 2018 verhogen we het topsportbudget met 1 miljoen euro en 
voorzien we eenmalig 3 miljoen extra in functie van de werkingsmiddelen 
topsport. 

 

7.1.1. Financiële ondersteuning van de Topsport via decretale middelen 
Topsport en werkingsmiddelen Topsport o.b.v. strategische keuzes 
van te ondersteunen sporttakken 

Realisaties 2016-2017 

Bij de toekenning van de middelen werd een strikte prioriteitsstelling gehanteerd. 
Het advies tot toekenning van ondersteuning verliep trapsgewijs (top-down): hoe 
hoger het prioriteitsniveau, des te meer werden de noden uit de aanvankelijke 
vraag van de federatie ingewilligd.  

Er werden 26 erkende topsportfederaties (op basis van de Vlaamse 
topsporttakkenlijst 2017-2020) ondersteund voor de organisatie en uitvoering 
van 20 talentdetectieprogramma’s en 32 ontwikkelingsprogramma’s in 
Olympische disciplines en het Paralympisch ontwikkelings- en 
prestatieprogramma. 

Voorts kregen 27 Vlaamse topsportfederaties in2017 een ondersteuning voor de 
organisatie en uitvoering van de Olympische en Paralympische 
prestatieprogramma’s. 

6 Vlaamse unisportfederaties bekwamen een subsidie voor de organisatie en 
uitvoering van 6 niet-Olympische prestatieprogramma’s, met name ju-jitsu, 
korfbal, motorcross, reddend zwemmen, skeeleren en squash.  

Prognoses 2017-2018 

Eind 2017 voeren we een tussentijdse evaluatie uit van de 
talentdetectieprogramma’s, ontwikkelingsprogramma’s en prestatieprogramma’s. 
Het BOIC zal in 2018 opnieuw instaan voor de organisatie van multidisciplinaire 
stages (Mulhouse, Vittel en Lanzarote) en de deelname van Vlaamse topsporters 
aan multidisciplinaire competities (Olympische Winterspelen en Jeugd Olympische 
Spelen). 

 

7.1.2. Professionalisering van de Vlaamse topsportfederaties 

Realisaties 2016-2017 

Het Topsportactieplan Vlaanderen IV (2017-2010) voorziet in de verdere 
professionalisering van de Vlaamse topsportfederaties door (1) de aanstelling van 
een technisch directeur topsport en/of program driver, (2) de vorming en 
aanstelling van ‘in service’ topsporttrainers, (3) de ondersteuning, opvolging en 
begeleiding van sportwetenschappelijke begeleiding en onderzoek inzake 
topsport en (4) de uitbouw van Vlaamse trainingsinfrastructuur topsport.  

Via de topsportsubsidies maakten we de aanstelling van 24 technisch directeurs 
topsport mogelijk. Zij moeten instaan voor de aansturing van de ondersteunde 
ontwikkelingsprogramma’s (middellange en lange termijn) en desgevallend de 
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prestatieprogramma’s (korte termijn). Daarnaast erkende Sport Vlaanderen 
zeven program drivers die de Olympische prestatieprogramma’s aanstuurden, bij 
afwezigheid van een technisch directeur topsport. 

We faciliteerden de aanstelling van 36,7 VTE topsporttrainers in Olympische 
prestatieprogramma’s en 4,2 VTE topsporttrainers in Paralympische 
prestatieprogramma’s. In Olympische talentdetectie- en 
ontwikkelingsprogramma’s maakten we de aanstelling van 62,9 VTE 
Jeugdtrainers Topsport mogelijk. 

De vormingscoördinator Topsport werkte  een geïndividualiseerd internationaal 
vormingstraject uit per topsporttrainer.  

De aanpak van de wetenschappelijke begeleiding werd in 2017 grondig gewijzigd 
in vergelijking met vorige Olympiades. Topsportfederaties, in hoofde van de 
“embedded scientist”, bepalen aan de hand van een visietekst de wijze waarop 
de incorporatie van wetenschappelijke kennis in de topsportwerking gebeurt. Een 
tweekoppig team Topsport en Wetenschap van Sport Vlaanderen is sinds 
september 2017 wekelijks aanwezig in de drie topsportcentra (Gent, Antwerpen 
en Leuven) voor overleg en afstemming van sportwetenschappelijke begeleiding 
en onderzoek inzake topsport. 

Prognoses 2017-2018 

Einde 2017 worden de talentdetectieprogramma’s, ontwikkelingsprogramma’s en 
prestatieprogramma’s tussentijds geëvalueerd en/of bijgestuurd.  

Voor trainingsinfrastructuur topsport wordt verder gewerkt binnen het één-
campus-per-sporttak-model (leven, trainen, sportmedische begeleiden en 
studeren op één locatie), bij voorkeur in de driehoek Gent-Antwerpen-Leuven.  

Voor de uitbouw van Vlaamse trainingsinfrastructuur topsport wordt per 
Olympiade een subsidie van 10 miljoen euro voorzien, waarvoor de oproep werd 
gelanceerd in september 2017. Op basis van het advies van de selectiecommissie 
zullen we eind 2017 beslissen welke topsportdossiers weerhouden worden voor 
ondersteuning. Bij de begrotingsopmaak 2018 heb ik bovendien 6,5 miljoen euro 
eenmalige middelen verworven voor bijkomende investeringen in 
topsportinfrastructuur. In de nieuwe topsporttrainingsinfrastructuur zal een 
contingent uren prioritair en flexibel aan voordeeltarief worden voorzien voor de 
Vlaamse topsporters. 

 

7.1.3. Optimaliseren van de begeleiding, de omkadering en de 
leefsituatie van de Vlaamse topsporters 

Het Topsportactieplan Vlaanderen IV (2017-2020) 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 het tewerkstellingsproject Topsport en (3) de 
begeleiding en omkadering van de Vlaamse topsporters via Carrièrebegeleiding 
Topsport. 

Realisaties 2016-2017 
 
Opvolging van de werking van de Vlaamse topsportscholen 

In het schooljaar 2016-2017 werd de studierichting Topsport opnieuw 
aangeboden in zes Vlaamse topsportscholen. 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 2016-2017 de aanvragen van de respectieve topsportfederaties 
besproken in functie van de toekenning van een topsportstatuut. Voor het 
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schooljaar 2016-2017 kregen 539 leerlingen/topsporters een topsportstatuut in 
het secundair onderwijs, waarvan 519 ingeschreven in een topsportschool. Voorts 
werden 99 attesten topsportbelofte toegekend aan leerlingen/topsporters uit het 
lager onderwijs. Het pilootproject “Flexibel leertraject buiten de topsportschool” 
werd tot en met het schooljaar 2017-2018 bestendigd. Voor het schooljaar 2016-
2017 kregen 30 leerlingen een topsportstatuut “F”.  

 

Opname van Vlaamse topsporters in een tewerkstellingsproject voor 
topsporters (situatie op 20/9/2017) 

In 2017 werden 27 elitesporters en 1 beloftevolle jongere opgenomen in het 
tewerkstellingsproject Topsport van Sport Vlaanderen in functie van het leveren 
van topprestaties. Voor de Vlaamse wielerploegen werden bijkomstig 24 
(voltijdse en deeltijdse) tewerkstellingscontracten afgesloten.  

Voor het academiejaar 2016-2017 kregen 16 elitesporters en 1 beloftevolle 
jongeren een deeltijds tewerkstellingscontract topsport en genoten 19 
topsporters/ studenten (U21) een onkostenvergoeding via het 
Topsportstudentenproject van Sport Vlaanderen.  

Carrièrebegeleiding van de Vlaamse topsporters  

In het academiejaar 2016-2017 genoten 12 topsporters van een individuele 
carrièrebegeleiding voor Topsport en studie  (1-1 begeleiding in de meest 
intensieve vorm) en 15 topsporters genoten een minder intensieve 
begeleidingsvorm (E-coaching). Tenslotte werden 36 topsporters/studenten 
begeleid en opgevolgd via het Topsportstudentenproject van Sport Vlaanderen. 
De selectie van de kandidaten gebeurde telkens op vraag van de huidige 
technische directeurs Topsport van de respectieve topsportfederaties en na 
goedkeuring door de Taskforce Topsport.  

In april 2017 werd het ‘Profparcours’ gelanceerd, een samenwerkingsproject 
tussen VDAB en Sport Vlaanderen. Het ‘Profparcours’ beoogt topsporters de kans 
te geven om op korte termijn (opnieuw) tewerkgesteld te kunnen worden als 
topsporter en tevens hun competenties aan te scherpen met zicht op de 
arbeidsmarkt na de topsportcarrière. De opleiding is gericht op topsporters die 
topsport niet combineren met hoger onderwijs en die (tijdelijk) niet in 
aanmerking komen voor een arbeidsovereenkomst als topsporter bij Sport 
Vlaanderen, bij Defensie of bij een professioneel team. In 2017 werden 8 
topsporters opgenomen in het ‘Profparcours’. 

Prognoses 2017-2018 
Het Topsportconvenant dient te worden aangepast, o.a. met het oog op (1) de 
verankering van het flexibel leertraject buiten de topsportschool en (2) het 
aligneren van het onderwijsprogramma van de verschillende topsportscholen en 
het aanbieden van modulaire pakketten (e-learning). 

We continueren het topsportstudentenproject en het tewerkstellingsproject 
Topsport. Het wielerteam heren (Sport Vlaanderen-Baloise) wordt verder 
ondersteund. 

De aparte ondersteuning van het wielerteam dames als aparte vzw wordt 
stopgezet in overleg met Cycling Vlaanderen. Om in aanmerking te komen voor 
verdere ondersteuning vanaf 2018, dient de werking deel uit te maken van een 
ontwikkelingsprogramma topsport van Cycling Vlaanderen vzw. 

De carrièrebegeleiding van onze topsporters blijft een prioritair thema. Het 
profparcours, in samenwerking met de VDAB, is hierin de laatste nieuwe schakel 
en wordt in 2018 voortgezet. 
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7.1.4. Participatie in het gemeenschappelijk project Be Gold 
 

Via het Be-Gold project ondersteunden we 13 Vlaamse, 6 Franstalige en 4 
gemeenschapsoverschrijdende (nationale) topsportprojecten.  

Eind 2017 zullen de gemeenschappen en het BOIC (‘ABDC’) het project Be Gold 
evalueren. De beslissing over een eventuele verlenging van het project Be Gold 
zal vervolgens genomen worden door de gemeenschapsministers van sport en de 
minister van begroting, belast met de Nationale Loterij. 

 

7.2. Evaluatie Vlaams topsportbeleid 2017-2020 

Het topsportbeleid wordt in jaarlijks gemonitord door Sport Vlaanderen. De 
afdeling Topsport rapporteert in het najaar aan de Stuurgroep topsport over de 
voortgang van de actiepunten uit het Topsportactieplan IV. Daarnaast bezorgt de 
afdeling in het najaar ook een update van de Vlaamse Topsportindex aan de 
Taskforce en de Stuurgroep Topsport. 
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8. Constructief bijdragen aan internationaal sportbeleid 

Realisaties 2016-2017 

Tot 30 juni 2017 nam de Vlaamse minister van Sport namens Vlaanderen het 
Belgisch woordvoerderschap in de EU-Raad op. Onder Maltees voorzitterschap 
werden Raadsconclusies aangenomen over de rol van sport als platform voor 
sociale inclusie door vrijwilligerswerk en werd het nieuwe EU Werkplan Sport  
2017-2020 goedgekeurd. Dit werkplan legt de prioriteiten, de thema’s, de 
werkmethoden en de verantwoordelijkheden voor de werkzaamheden inzake 
sport de komende 3,5 jaar vast.  

In het kader van de Raad van Europa maakten we samen met de betrokken 
stakeholders verder werk van de opvolging van het verdrag over 
wedstrijdvervalsing in Vlaanderen en het verdrag rond supportersgeweld en 
wangedrag op sportevenementen. Sport Vlaanderen en VSF startten een lerend 
netwerk met enkele sportfederaties die in het kader van goed bestuur op 
wedstrijdvervalsing wensen in te zetten. Zo kunnen we rond preventie en 
educatie en tucht stappen vooruit zetten en andere sportfederaties inspireren.   

Prognoses 2017-2018 

We volgen de verdere ontwikkelingen binnen de Europese Unie en nemen actief 
deel aan de werkzaamheden ter uitvoering van het EU Werkplan Sport, onder het 
Bulgaars en Oostenrijks EU-voorzitterschap in 2018. We blijven actief inzetten op 
het verbinden van de Vlaamse sportsector met Europese subsidies en met het 
Europees beleid.  Binnen de Raad van Europa nemen we actief deel aan 
werkzaamheden in het kader van het Enlarged Partial Agreement on Sport 
(EPAS). Als vertegenwoordiger van de EU in het stichtingsbestuur van WADA 
blijft de Vlaamse minister van Sport een actieve rol opnemen binnen WADA. 

We bestendigen de dialoog tussen de gemeenschappen en hebben oog voor 
opportuniteiten rond bilaterale samenwerking, in het bijzonder op internationaal 
vlak.  
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9. Bijdrage Sport aan horizontaal en transversaal beleid 

 
Een aantal beleidsprioriteiten van de Vlaamse Regering vereisen een horizontale 
of transversale aanpak. Dat betekent dat zij maar kunnen gerealiseerd worden 
door de inzet van verschillende beleidsdomeinen.  

Vanuit het beleidsveld Sport leveren we een actieve bijdrage aan een aantal van 
deze horizontale en transversale beleidsplannen:  

9.1. Horizontaal Gelijkekansenbeleidsplan 

We werken actief mee aan de realisatie van het Horizontaal 
Gelijkekansenbeleidsplan. Via het project ‘Communicatiebeleid Paralympische 
Spelen Rio 2016’ leverden we een bijdrage aan de bevordering van genuanceerde 
en niet-stereotyperende beeldvorming. In het komende beleidsjaar leggen we het 
accent op de G-sportprogrammatie in de centra van Sport Vlaanderen. We spelen 
daarmee ten volle in op het inclusieverhaal en het groeiende G-sportaanbod. 
Naast personen met een handicap laten we ook valide jongeren kennismaken 
met G-sporten (1.2). We erkennen en subsidiëren Parantee Psylos vzw die onder 
andere de promotie van sport voor personen met een handicap als opdracht heeft 
en we verankerden het steunpunt G-sport in het decreet op de georganiseerde 
sport (1.3). We stemmen opleidingen en bijscholingen verder af op de noden van 
de sportsector, bijvoorbeeld door integratie van G-sport in de valide opleidingen 
of als volwaardige Initiator-opleiding (5.1). 

9.2. Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 

We werken actief mee aan de realisatie van het Vlaamse Actieplan 
Armoedebestrijding door specifieke acties op gebied van lokaal en naschools 
sportaanbod, het vergroten van de sociale inclusie en het empoweren van 
kwetsbare jongeren via sport. Via het project ‘social sportcoach’ proberen we nog 
meer kinderen en jongeren uit kansarme gezinnen de weg te doen vinden naar 
de lokale sportclub en -initiatieven.  

 

9.3. Horizontaal Integriteitsplan 

Via het project Expertisecentrum Buurtsport leveren we onze bijdrage om de 
participatie van personen van buitenlandse herkomst aan het maatschappelijke 
leven significant te verbeteren. Via de sportcontext proberen we ook de kennis 
van het Nederlands bij anderstaligen versterken. De huidige strategische 
structuren ‘sport en armoede’ en ‘sport en interculturaliteit’ continueren hun 
werking binnen het nieuwe ‘beleidsnetwerk gelijke kansen in sport’.  

 

9.4. Visie 2050 - Transitieprioriteit Zorg en Samenleven in 2050 

Sport is vertegenwoordigd binnen de Delivery unit voor de Transitieprioriteit Zorg 
en Samenleven in 2050 als onderdeel van de Visienota 2050. In deze delivery 
unit worden de uitdagingen voor de toekomst geconcretiseerd en het overleg met 
een aantal markante figuren en stakeholders uit de betrokken sectoren 
georganiseerd. Samen met mijn collega-ministers Vandeurzen en Gatz ben ik 
mee trekker van dit transitieproject. Deze samenwerking past binnen de visie van 
Health in all policies waarbij we samen de doelstelling ‘Vlamingen leven gezonder 
tegen 2025’ nastreven. 
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IV.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 

 

Dit is een uittreksel uit de monitoringstool Traject met informatie aangevuld tot 
op xx/09/2017 

 

BN SPORT SD 1 - 1. Faciliteren van breedtesport via diverse partnerships 
 
REGELGEVINGSPROJECTEN 
 
Algemeen uitvoeringsbesluit sportfederaties  
Omschrijving: 
Het besluit bepaalt de algemene erkennings- en 
subsidiëringsvoorwaarden voor de georganiseerde sportsector. Meest 
recente status: 
● 2017 - Q3 
Gerealiseerd 
Duiding bij status: 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 2016 tot vaststelling van 
de algemene erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden voor de georganiseerde 
sportsector is gepubliceerd op 5 december 2016. 
 
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: 
● 2017 - Q3 
Gerealiseerd 
Duiding bij status: 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 2016 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 is gepubliceerd op 9 november 2016. 

 
Decreet Sport in het Hoger Onderwijs 
Omschrijving: 
Naar analogie met het decreet georganiseerde sport, wordt ook een wijziging van 
het decreet Sport in het Hoger Onderwijs vooropgesteld. Het decreet werd in 
nauw overleg met de betrokken sportactoren geëvalueerd.  

Meest recente status: 
● 2017 - Q3 
Nog niet opgestart 
Duiding bij status: 
De evaluatie van het decreet werd opgestart eind 2015. Mede op basis van een 
zelfevaluatie werd een bijsturing van het decreet voorbereid. Het dossier wordt 
afgewerkt door Sport Vlaanderen zodat het dossier in het najaar voor een eerste 
principiële goedkeuring aan de Vlaamse regering kan worden voorgelegd. 
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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 sportinfrastructuurplan te 
ondersteunen. 
Meest recente status: 
● 2017 - Q3 
Gerealiseerd 
Duiding bij status: 
Het decreet van 5 mei 2017 houdende de ondersteuning van bovenlokale 
sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur is gepubliceerd op 8 juni 2017. 
 
Uitvoeringsbesluit bij het decreet van 5 mei 2017 houdende de 
ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur en 
topsportinfrastructuur Topsport  
Omschrijving: 
verderzetting van de inhaalbeweging m.b.t. sportinfrastructuur op Vlaams niveau  
met aangepaste subsidiemechanismen om het  sportinfrastructuur-plan te 
ondersteunen  
Meest recente status: 
● 2017 - Q3 
Gerealiseerd 
Duiding bij status: 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juni 2017 houdende de uitvoering 
van het decreet van 5 mei 2017 houdende de ondersteuning van bovenlokale 
sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur is gepubliceerd op 20 juli 2017.  
 
 
BN SPORT SD 3 - 3. Het gezond en ethisch sportklimaat blijvend 
versterken 
 
REGELGEVINGSPROJECTEN 
 
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.  
Meest recente status: 
● 2017 - Q3 



1334 (2017-2018) – Nr. 1 43

Vlaams Parlement

 

 41 

Gerealiseerd 
Duiding bij status: 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2016 tot erkenning van de 
kwaliteitsstandaard voor het organiseren van risicovechtsporten is gepubliceerd 
op 7 december 2016. 

 
 

BN SPORT SD 4 - 4. Streven naar een dopingvrij Vlaanderen 
 
REGELGEVINGSPROJECTEN 

 
 

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: 
● 2017 - Q3 
Gerealiseerd 
Duiding bij status: 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 27 januari 2017 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 
beleidsfocus topsport is gepubliceerd op 9 maart 2017.    
         
          
BN SPORT SD 8 - 8. Constructief bijdragen aan internationaal sportbeleid 
 
REGELGEVINGSPROJECTEN 
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Bijlage 2: Overzicht van de wijze waarop gevolg gegeven werd aan 
resoluties en moties van het Vlaams Parlement 

Niet van toepassing. 

  



1334 (2017-2018) – Nr. 1 45

Vlaams Parlement

 

 43 

Bijlage 3: Overzicht van rapportering van de opvolging van de 
Rekenhofaanbevelingen 

Er zijn geen Rekenhofaanbevelingen met betrekking tot het sportbeleid. 
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