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LIJST MET AFKORTINGEN

ABCD Adeps, Sport Vlaanderen (ex-Bloso), COIB/BOIC en Duitstalige 
gemeenschap

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

ANB Agentschap voor Natuur en Bos
API Aanspreekpunt integriteit
BOIC Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité
DFO De FitnessOrganisatie
EK Europese Kampioenschappen
EPAS Enlarged Partial Agreement on Sports
ESF Europees Sociaal Fonds
EU Europese Unie
EVC Eerder verworven competenties
ICES Internationaal Centrum voor Ethiek in de Sport
ISB Vlaams Instituut voor Sportbeheer en recreatiebeleid
KU Leuven Katholieke Universiteit Leuven
NADO Nationale antidopingorganisatie
OS Olympische Spelen
PS Paralympische Spelen
RVSP Risicovechtsportplatform
SIC Sportinnovatiecongres
SNS Sport Na School
SVS Stichting Vlaamse Schoolsport (nu MOEV)
UGent Universiteit Gent
VDAB Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
VGC Vlaamse Gemeenschapscommissie
VMM Vlaams Milieumaatschappij
VR Virtual Reality
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  

Het voorbije jaar bouwden we verder aan een echte sportmentaliteit in 
Vlaanderen zodat sporten voor iedereen een dagelijkse gewoonte wordt.

De sportfederaties ondervonden voor het eerst het effect van het nieuwe decreet. 
Door de impact van de outputvariabelen op de subsidies wordt kwaliteit beloond. 
Alle federaties gingen intensief aan de slag rond goed bestuur en 
grensoverschrijdend gedrag. Het werk is nog niet af. Ook in 2019 worden
sportfederaties maximaal ondersteund om verder in te zetten op deze thema’s.

De provinciale sportdiensten en hun bevoegdheden werden geïntegreerd binnen 
Sport Vlaanderen, waarbij de beste praktijken vertaald werden in een uniform 
Vlaams beleid. 

We zetten volop in op schoolsport. We stimuleerden scholen om een naschools 
sportaanbod op te starten en we stelden het SportKompas ter beschikking van 
alle basisscholen. Samen met onderwijs en welzijn werken we aan een 
gezamenlijke toekomststrategie voor schoolsport. 

En natuurlijk blijven we in 2019 verder inzetten op de verbindende kracht van 
sport, samen met onze partners zoals G-Sport Vlaanderen en het beleidsnetwerk 
gelijke kansen.

2. Optimaliseren van het aanbod aan sportinfrastructuur

Het Vlaamse sportinfrastructuurdecreet heeft duidelijk een investeringsgolf 
teweeggebracht in het Vlaamse sportlandschap. Na twee jaar werking 
ondersteunen we reeds 91 bovenlokale projecten en 8 topsportprojecten, samen 
goed voor een investering van bijna 300 miljoen euro in sportinfrastructuur. In 
2019 zal men opnieuw projectaanvragen kunnen indienen. Bovendien staat Sport 
Vlaanderen klaar om kandidaat bouwers bij te staan met tips over 
financieringsmodellen, bouwtechnische informatie, enzovoort.

In 2018 werden 87 scholen naschools opengesteld voor lokale sportclubs en ook 
in 2019 volgt een nieuwe projectoproep. Verder zetten we nog in op de 
beweegvriendelijke inrichting van de open ruimte, zorgen we voor een sport-
inbreng in de Vlaamse planningsprocessen en werken we mee aan een 
sportvriendelijke regelgeving op vlak van omgeving en belastingen.

3. Het gezond en ethisch sportklimaat blijvend versterken

Samen met onze partners blijven we inzetten op sensibilisering en 
beleidsondersteuning van sportorganisaties rond ethiek, gezondheid en 
blessurepreventie.

Het Risicovechtsportplatform tracht de organisaties van risicovechtsporten, te 
integreren in het reguliere sportbeleid. 

In 2018 kreeg ICES bijkomende middelen om de sportfederaties extra te
begeleiden bij de uitwerking van hun aanpak tegen (seksueel) 
grensoverschrijdend gedrag. We merkten via een actieve monitoring dat alle 
federaties duidelijke stappen vooruit hebben gezet. In 2019 zetten we deze 
inspanningen verder. 

4.  Streven naar een dopingvrij Vlaanderen

In navolging van het Russische dopingschandaal voerde WADA een nieuwe 
standaard inzake Code Compliance in. Deze zorgt voor een sterkere monitoring 
van antidopingorganisaties en een sanctiebevoegdheid voor WADA. We gaven 
hier de nodige gevolgen aan en Vlaanderen werd ‘compliant’ verklaard. Als EU-
vertegenwoordiger binnen WADA en Europees vertegenwoordiger binnen de 
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WADA governance groep zet ik actief in op een versterkt mondiaal 
antidopingbeleid. 
In 2019 wordt een nieuwe WADA-code goedgekeurd die in 2021 in voege treedt.
We volgen dit proces van nabij en starten met de voorbereiding van de 
implementatie van de nieuwe Code in onze regelgeving.

We zetten verder in op preventie en bewustwording via gerichte communicatie en 
concrete acties. We versterken ook onze samenwerking met politie, douane en 
justitie om de dopingproblematiek in zijn geheel te kunnen aanpakken.

5. Investeren in kwaliteit, professionalisering en tewerkstelling

Een kwaliteitsvolle sportomkadering, professioneel uitgebouwde sportorganisaties 
en ruime mogelijkheden voor tewerkstelling in de sportsector zijn grote troeven 
om een gevarieerd en kwaliteitsvol sportaanbod van a tot z te kunnen uitbouwen. 

De Vlaamse Trainersschool start met de implementatie van de nieuwe 
strategische doelstellingen met focus op 2025. We werken daarbij continu verder 
aan een modern en kwalitatief opleidingsaanbod met producten op maat van de 
klant.

Sportclubs zijn belangrijke hoekstenen van het sportbeleid. VSF werkt daarom 
met het project Clubgrade aan een ondersteuningsmodel om sportverenigingen in 
Vlaanderen sterker te maken. Het Dynamoproject ondersteunt clubbestuurders 
zodat hun administratieve, bestuurlijke en logistieke werking duurzaam 
verbetert.

Door gerichte informatie ondersteunen we de toepassing van het nieuwe statuut 
verenigingswerk in de sportsector. Sportwerk Vlaanderen ontplooit zich verder als 
het kenniscentrum ‘Sport en Tewerkstelling’ en zet in op de tewerkstelling van 
sportbegeleiders en -ondersteuners met de ambitie om de sportsector nog meer 
te professionaliseren. 

We brengen de commerciële sector en de sportsector dichter bij elkaar en gaan 
op zoek naar samenwerkingsmodellen die de missie van het Vlaamse sportbeleid 
kunnen versterken. 

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

Innovatie, onderzoek en een toekomstgerichte focus zijn een must, voor het 
Vlaamse sportbeleid, maar ook voor en door de sportsector zelf. De organisatie 
van een derde sportinnovatiecongres en de oprichting van een InnovatieLab 
binnen Sport Vlaanderen moet dat alvast stimuleren.

Het Onderzoeksplatform Sport werkt tot 2022 verder rond de thema’s 
beleidsmonitoring, sportparticipatie en brede motorische ontwikkeling bij jonge 
kinderen. Het monitoren van sport- en beweeggedrag van mensen is een
belangrijke uitdaging voor 2019. 

De impact van de campagne #sportersbelevenmeer neemt toe. We bereiken 
meer mensen met een aangepaste, op verschillende sportprofielen gerichte
strategie. Waardevolle sportevenementen georganiseerd door derden blijven we 
ondersteunen.

7. Meer rendement halen uit het beschikbare topsportpotentieel

De lijnen die uitgezet werden in het Topsportactieplan III en IV werpen intussen 
duidelijk hun vruchten af. Na de meest succesvolle medailleoogst op de 
Olympische Spelen in Rio, breken Vlaamse atleten dit jaar opnieuw een 
medaillerecord. De topsportindex, de objectieve waardemeter van het 
topsportbeleid, bereikte een nieuwe topscore. In 2018 werd het topsportbudget 
voor het eerst in 10 jaar structureel verhoogd met 1 miljoen euro. In 2019 wordt 
het budget nogmaals structureel verhoogd met 1 miljoen euro. 
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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 
voorbije jaren creëerden we kansen zodat iedereen in zijn woon-, werk- of 
schoolomgeving zou kunnen sporten.
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. Opdat sporten voor iedereen een dagelijkse 
gewoonte zou worden.
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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 2017-2018
We hervormden het sportfederatielandschap volgens het decreet van 10 juni 
2016 voor de georganiseerde sportsector. In 2018 kregen 40 unisportfederaties 
en 6 multisportfederaties een finaal overzicht van hun subsidies voor het 
werkingsjaar 2017. De impact van de kwalitatieve subsidiecriteria uit het decreet 
op de financiering van de sportfederaties, is nu duidelijk. Conform de gemaakte 
afspraken i.v.m. de overgangsperiode kenden we 25% van de werkingssubsidies
toe op basis van kwalitatieve subsidiecriteria. Dit geeft aan de betrokken 
federaties aan waar ze de kwaliteit van hun aanbod nog kunnen verbeteren. 
Daarnaast hebben we nu zicht op de mate waarin sportgekwalificeerde trainers in 
de sportclubs actief zijn. Sportfederaties die in het verleden inzetten op een 
kwaliteitsvolle omkadering worden beloond.

Sportfederaties kregen ook ondersteuning voor projecten in het kader van de 
beleidsfocussen. In 2018 zetten 39 sportfederaties in op projecten in het kader 
van jeugdsport, 21 sportfederaties werkten rond een innovatief project, 22
sportfederaties stippelden een laagdrempelig sporttraject uit en dertien 
sportfederaties organiseerden sportkampen. 

We ondersteunen en begeleiden de sportfederaties bij de uitvoering van hun 
opdrachten. De erkende en gesubsidieerde sportfederaties konden in 2018 voor 
het eerst ook digitaal rapporteren over de basiswerking en de beleidsfocussen
waarop ze intekenden.

Prognoses 2018-2019
De toekenning van de subsidies zal conform het decreet voor 50% gebeuren op 
basis van de nieuwe kwalitatieve subsidiecriteria. 

De gesubsidieerde sportfederaties kunnen naast de basisfinanciering opnieuw 
projectmatige ondersteuning krijgen voor projecten binnen de beleidsfocussen
jeugdsport, innovatie, laagdrempelig sportaanbod en de organisatie van 
sportkampen.

Sportfederaties kunnen nog veel winnen door intensiever samen te werken. 
Daarom wordt er onderzocht hoe shared services binnen de georganiseerde 
sportsector gefaciliteerd en geïmplementeerd kunnen worden.

1.1.2. Het lokaal sportaanbod in de gemeenten en provincies

Realisaties 2017-2018
Op 1 januari 2018 werden de provinciale bevoegdheden sport overgedragen aan 
Vlaanderen of aan de lokale besturen: G-sport, bovenlokale sportevenementen, 
bovenlokale sportinfrastructuur, regiowerking, uitleendiensten sportmateriaal en 
sport, natuur en ruimtelijke ordening. Sport Vlaanderen ontwikkelde voor de 
overgedragen taken in overleg met de provincies één uniform Vlaams 
sportbeleid. 

Het ISB ondersteunde de gemeenten en de VGC in de uitbouw van een kwalitatief 
sportbeleid met bijzondere aandacht voor Buurtsport (zie 1.3). Aan de hand van 
cijfermateriaal, tendensfiches en bouwstenen voor het lokaal sportbeleid 
ondersteunde ISB de lokale beleidsmakers bij de voorbereiding van een nieuwe 
lokale beleidsperiode. 
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In de eerste helft van 2018 werd de bevragingstool van de lokale
vrijetijdsmonitor gelanceerd. Eind 2018 worden de resultaten ontsloten op één 
rapporteringsplatform. Via dit platform kunnen gemeenten snel relevante 
informatie voor het vrijetijdsbeleid bekomen uit verschillende bronnen. 
We ondersteunden 136 projecten van lokale besturen om in een 
intergemeentelijke samenwerking aan een gemeenschappelijke bovenlokale
doelstelling te werken. Bijzondere aandacht hierbij ging uit naar de
ondersteuning van bovenlokale G-sport projecten (32).

Prognoses 2018-2019
Op 1 januari 2019 wordt het patrimonium van het provinciaal sportcentrum 
Peerdsbos in Antwerpen effectief overdragen aan Sport Vlaanderen. Daarmee is 
de overdracht van de provinciale bevoegdheden sport naar Vlaanderen volledig 
gerealiseerd.

Lokale besturen zijn essentiële partners voor het sportbeleid. Daarom worden ze 
actief betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe (of aangepaste) projecten en 
producten die duurzame sportdeelname in Vlaanderen beogen. ISB kan hierin 
een faciliterende rol opnemen en deze co-creatieve aanpak mee vorm geven, 
handvaten aanreiken en interactieve methodieken opzetten.  Dit moet leiden tot
een efficiënter en effectiever sportbeleid, met een hogere maatschappelijke 
impact.

Samen met het ISB maken we een nieuwe beheersovereenkomst op voor de 
volgende beleidsperiode zodat zij hun rol als kenniscentrum en inspirator verder 
kunnen uitbouwen. We vragen ISB eveneens om als procesbegeleider te 
fungeren bij Vlaamse subsidieoproepen. 

De lokale vrijetijdsmonitor wordt verder ontsloten zodat gemeenten met de
informatie aan de slag kunnen om een kwaliteitsvol beleid uit te tekenen.

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

Realisaties 2017-2018
In het kader van de actie Brede School met Sportaanbod zetten we enkele
pilootprojecten op om het naschools sporten bij de leerlingen van de 1ste graad 
secundair onderwijs te stimuleren. De pilootprojecten dienden als proeftuin voor 
een latere projectoproep die als doel heeft in zo veel mogelijk scholen in 
Vlaanderen een naschools en duurzaam sportaanbod, gedragen door de 
leerlingen, te creëren voor de 1ste en 2de graad van het secundair onderwijs.

We bouwden de bestaande producten Multimove (kleuters), Sportsnack (lagere 
school) en SNS (Sport Na School – middelbare school) verder uit. We bereiken 
hiermee meer dan 54.000 kinderen en jongeren tussen 3 en 18 jaar. Multimove 
is vanaf 2018 ook opgenomen in de promotie van de naschoolse sport bij het 
kleuteronderwijs. We vertaalden deze producten ook naar een VTS-cursus en
trachtten het nog attractiever te maken, o.a. door een gamificatie van de SNS-
app.

We werkten actief mee aan de nieuwe taakstelling van MOEV (voorheen SVS–
Stichting Vlaamse Schoolsport) binnen het onderwijsdecreet van mijn collega-
minister bevoegd voor Onderwijs. MOEV startte in samenwerking met Sport 
Vlaanderen de actie ‘Sport beweegt je school 2.0’. We legden hierbinnen een 
extra accent op het doorbreken van het sedentaire gedrag en méér beweging op 
school.

We rolden het SportKompas uit in de Vlaamse basisscholen. Deze 
sportoriëntatiemethodiek helpt 8-jarige kinderen te ontdekken welke sport het 
meest aanleunt bij hun interesses en competenties.
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Prognoses 2018-2019
We blijven het naschools sportaanbod verder uitbouwen. 

We lanceren een nieuwe projectoproep naschoolse sport voor leerlingen van de 
1ste en 2de graad secundair onderwijs.

Het naschoolse sportproject van de stad Kortrijk ‘Bewegen, beleven, ontmoeten’ 
gaat in 2019 effectief van start. 

Vanaf 1 januari 2019 kunnen alle Vlaamse basisscholen en gemeenten effectief 
aan de slag met het Vlaams SportKompas. 

We werken aan een beleidsdomeinoverschrijdende analyse van de huidige 
situatie en een strategie rond sport en bewegen in de schoolcontext. Vanuit 
sport, onderwijs en welzijn worden toekomstgerichte inzichten en voorstellen
geformuleerd om meer sport en beweging in het dagelijkse leven van onze 
schoolgaande kinderen en jongeren op te nemen.

1.1.4. Een sportaanbod voor studenten 

Realisaties 2017-2018
Om de kwaliteit van het sportaanbod voor studenten in het Hoger Onderwijs te 
verhogen werd het decreet Sport in het Hoger Onderwijs bijgestuurd. 

Prognoses 2018-2019
We begeleiden en ondersteunen de vijf Vlaamse associaties en de erkende 
overkoepelende studentensportvereniging verder in hun werking.

1.1.5. Een sportaanbod op maat van de beroepsactieve bevolking

Realisaties 2017-2018
We stimuleren werkgevers en werknemers om bewegen en sporten een plaats te 
geven in de werkdag.  

We overtuigen ondernemingen van de voordelen van sport op het werk. Sport 
Vlaanderen biedt voor bedrijven een scan aan die de sportieve behoeften van de 
werknemers in kaart brengt. Sport Vlaanderen analyseert de gegevens en geeft 
tips. Zo’n 162 bedrijven, goed voor meer dan 18.000 respondenten, gingen tot 
nu aan de slag met deze scan. Verder stimuleren we bedrijven om een 
sportambassadeur aan te duiden en worden samenwerkingen gestimuleerd via de 
organisatie van klankbordsessies.  

Sport Vlaanderen geeft ook zelf het goede voorbeeld. Hun move@work team 
zorgt voor een gevarieerd aanbod voor de eigen werknemers.

Prognoses 2018-2019
We blijven de positieve effecten van actieve werknemers onderstrepen en de
sport- en beweegscan aanbieden aan Vlaamse ondernemingen. We volgen ook op 
welke acties worden genomen en blijven verder inspireren. 

1.1.6. Een gedifferentieerd sportaanbod voor senioren

Realisaties 2017-2018
Sport Vlaanderen ontwikkelde een toolbox ‘Spierkracht voor senioren’ met o.a. 
trainingsschema’s op maat van senioren. Midden 2018 hebben reeds 265 
organisaties (sportclubs, sportfederaties, lokale besturen) de toolbox 
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aangevraagd. Via de Vlaamse Trainersschool kan de lesgever een bijscholing 
volgen om de toolbox toe te passen. 

Prognoses 2018-2019
Seniorensport blijft structureel deel uitmaken van de werking van Sport 
Vlaanderen via diverse promotionele initiatieven. In 2019 zullen er extra 
inspanningen gebeuren om seniorensport in het teken van de 
#sportersbelevenmeer-campagne te plaatsen.

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 2017-2018
Binnen de basiswerking en via de beleidsfocussen van het nieuwe decreet op de 
georganiseerde sport stimuleren we de Vlaamse sportfederaties om extra 
aandacht te hebben voor de sportparticipatie van kansengroepen. We voorzien
onder andere in meer gerichte ondersteuning voor deelnemers uit kansengroepen 
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.

ISB ontwikkelde de online opleiding rond sport en armoede, waarmee je op je 
eigen tempo basiskennis en vaardigheden kan opbouwen rond dit thema. 
Daarnaast organiseerden ISB en het Netwerk tegen Armoede in 2018 ook een 
tweedaags vormingstraject rond ‘armoede voor sportactoren’. 

Concrete acties kwamen 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 2018-2019
De uitbouw van een sportaanbod van a tot z is een doorlopende opdracht voor de 
Vlaamse sportfederaties, en is mee opgenomen in de 
samenwerkingsovereenkomst die met hen is afgesloten. Deze 
samenwerkingsovereenkomst wordt jaarlijks geëvalueerd met de mogelijkheid 
om ze bij te sturen wanneer het nodig is.

1.2. Inspelen op nieuwe trends en faciliteren van nieuwe sportvormen 

Realisaties 2017-2018
Samen met TomorrowLab (zie 6.1) onderzoeken we verschillende 
toekomstscenario’s, innovatieve ontwikkelingen en trends. Hierbij wordt 
onderzocht hoe we kunnen anticiperen op deze ontwikkelingen om de 
sportparticipatie in Vlaanderen verder te doen toenemen. 

Tijdens Supernova, dat ik samen met Flanders DC organiseerde, zetten we ook 
‘Sport in de toekomst’ in de kijker met onder andere VR-sport. Tijdens de 
Kennisdag op 8 november over VR in de sport werd een permanente VR-
sportscube geopend in de Sportinnovatiecampus van Sport Vlaanderen Brugge. 
Met deze VR-sportscube experimenteren, inspireren en pionieren we in 
Vlaanderen. We starten daarbij toegepast onderzoek naar de impact van VR-
sport op sportparticipatie, op training en coaching én op sportbeleving.

Via het sportfederatiedecreet ontvingen 29 projecten subsidies in het kader van 
de beleidsfocus innovatie.

Prognoses 2018-2019
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De eerste resultaten van het onderzoek en experiment rond VR-sport in de VR-
sportscube zullen gepresenteerd worden op het derde sportinnovatie-congres 
(#SIC191019).

Met de verdere vertaling van de klassieke VR-spelvorm naar een bewegingsvolle 
variant, in zowel de sportkampen als de sportklassen, proberen we sport en 
bewegen binnen te brengen in de leefwereld van jongeren.

De gesubsidieerde sportfederaties kunnen in 2019 opnieuw intekenen op de 
beleidsfocus innovatie.

1.3. Vergroten van de sociale inclusie in de sport 

Realisaties 2017-2018
Om ervoor te zorgen dat alle Vlamingen kunnen sporten en bewegen hebben we 
extra aandacht voor groepen die hiervoor extra drempels ervaren. Dit doen we 
onder meer via het decreet op de georganiseerde sportsector waardoor 
sportfederaties gesubsidieerd worden om een laagdrempelig sportaanbod te 
creëren, er nog één G-sport federatie erkend en gesubsidieerd wordt en het 
steunpunt G-Sport Vlaanderen decretaal verankerd is. Daarnaast zijn er aparte 
subsidiereglementen voor G-sport en werden er extra middelen voorzien voor 
Demos vzw, de Belgian Homeless Cup, De Rode Antraciet en het project ‘The
Social Sportcoach’ in Oostende. Ook het expertisecentrum Buursport van het ISB 
werd verder uitgebouwd en de verschillende strategische netwerken werden 
samengebracht in het beleidsnetwerk gelijke kansen in de sport.

Prognoses 2018-2019
In 2019 zetten we verder in op de sportparticipatie van doelgroepen via onder 
andere de beleidsfocus laagdrempelig sportaanbod, het uitbouwen van het G-
sport beleid, de Belgian Homeless Cup, het expertisecentrum buurtsport en het 
beleidsnetwerk gelijke kansen in de sport.

Daarnaast verlenen we 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 2017-2018
Dankzij het project Bewegen op verwijzing, dat opgestart en uitgerold wordt door 
het Vlaams Instituut Gezond Leven, kunnen mensen met een gezondheids-
beperking in meer dan de helft van de Vlaamse gemeenten een beroep doen op 
een bewegingscoach. De Vlaamse sportdiensten en sportverenigingen spelen 
hierin een belangrijke rol als aanbieders van een laagdrempelig sportaanbod.

Prognoses 2018-2019
Wij verlenen onze volledige medewerking aan het facettenbeleid van de minister
van welzijn binnen de visie Health in All Policies voor het behalen van de 
gezondheidsdoelstelling 2025 voor sedentair gedrag en lichaamsbeweging. 

1.5. Empoweren van kwetsbare jongeren via sport 

Realisaties 2017-2018
Op 1 mei 2017 lanceerde ESF Vlaanderen, in samenwerking met VDAB en Sport 
Vlaanderen, de ESF-oproep “Werkinleving voor Jongeren (WIJ3)”. Verspreid over 
heel Vlaanderen bestrijden 13 partnerschappen de jeugdwerkloosheid door 
begeleidingen op maat aan te bieden aan laaggeschoolde jongeren tussen 18 en 
25 jaar. Sport neemt een prominente rol in om de ontwikkeling van generieke 
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aangevraagd. Via de Vlaamse Trainersschool kan de lesgever een bijscholing 
volgen om de toolbox toe te passen. 

Prognoses 2018-2019
Seniorensport blijft structureel deel uitmaken van de werking van Sport 
Vlaanderen via diverse promotionele initiatieven. In 2019 zullen er extra 
inspanningen gebeuren om seniorensport in het teken van de 
#sportersbelevenmeer-campagne te plaatsen.

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 2017-2018
Binnen de basiswerking en via de beleidsfocussen van het nieuwe decreet op de 
georganiseerde sport stimuleren we de Vlaamse sportfederaties om extra 
aandacht te hebben voor de sportparticipatie van kansengroepen. We voorzien
onder andere in meer gerichte ondersteuning voor deelnemers uit kansengroepen 
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.

ISB ontwikkelde de online opleiding rond sport en armoede, waarmee je op je 
eigen tempo basiskennis en vaardigheden kan opbouwen rond dit thema. 
Daarnaast organiseerden ISB en het Netwerk tegen Armoede in 2018 ook een 
tweedaags vormingstraject rond ‘armoede voor sportactoren’. 

Concrete acties kwamen 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 2018-2019
De uitbouw van een sportaanbod van a tot z is een doorlopende opdracht voor de 
Vlaamse sportfederaties, en is mee opgenomen in de 
samenwerkingsovereenkomst die met hen is afgesloten. Deze 
samenwerkingsovereenkomst wordt jaarlijks geëvalueerd met de mogelijkheid 
om ze bij te sturen wanneer het nodig is.

1.2. Inspelen op nieuwe trends en faciliteren van nieuwe sportvormen 

Realisaties 2017-2018
Samen met TomorrowLab (zie 6.1) onderzoeken we verschillende 
toekomstscenario’s, innovatieve ontwikkelingen en trends. Hierbij wordt 
onderzocht hoe we kunnen anticiperen op deze ontwikkelingen om de 
sportparticipatie in Vlaanderen verder te doen toenemen. 

Tijdens Supernova, dat ik samen met Flanders DC organiseerde, zetten we ook 
‘Sport in de toekomst’ in de kijker met onder andere VR-sport. Tijdens de 
Kennisdag op 8 november over VR in de sport werd een permanente VR-
sportscube geopend in de Sportinnovatiecampus van Sport Vlaanderen Brugge. 
Met deze VR-sportscube experimenteren, inspireren en pionieren we in 
Vlaanderen. We starten daarbij toegepast onderzoek naar de impact van VR-
sport op sportparticipatie, op training en coaching én op sportbeleving.

Via het sportfederatiedecreet ontvingen 29 projecten subsidies in het kader van 
de beleidsfocus innovatie.

Prognoses 2018-2019
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competenties en attitudes te stimuleren. Sinds de start van de WIJ-projecten 
(februari 2013) tot en met eind augustus 2018 zijn er 10.250 jongeren ingestapt 
in een WIJ-begeleiding.  

Prognoses 2018-2019
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 2017-2018
Via de beleidsfocus innovatie of laagdrempelig sporten worden de sportfederaties 
gestimuleerd om de niet- of licht georganiseerde sportbeoefening te promoten.

We blijven inzetten op de aanleg en ontwikkeling van kwaliteitsvolle en uniform 
bewegwijzerde laagdrempelige sportinfrastructuur. Dit deden we in 2018 opnieuw 
vanuit een partnership tussen Sport Vlaanderen, ANB, de Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), Ruimtelijke Ordening, de provinciale toeristische 
diensten en de betrokken sportfederaties.

Voor mountainbike breidden we het aantal bewegwijzerde kilometers via 
mountainbikeroutes en -netwerken inmiddels uit tot 7.704 km rijplezier. Door het 
overnemen van de provinciale bevoegdheden sport coördineert Vlaanderen nu 
ook de aanvragen voor het organiseren van veldtoertochten of 
mountainbiketochten. Om dit voor heel Vlaanderen op een uniforme manier te 
laten verlopen, ontwikkelden we een e-tool met testfase in Oost-Vlaanderen. We
openden ook een eerste kano- en kajakroute.

In 2018 is ook de brochure ‘Sporten met het gezin’ verder gestoffeerd met goede 
praktijkvoorbeelden van hoe sportclubs en sportdiensten de drukbezette ouders 
met hun kinderen in de schaarse vrijetijd gelijktijdig aan het sporten kunnen 
zetten. Deze brochure is aangeboden aan de gemeentelijke sportdiensten.

De sportinnovatiecampus ontwikkelde enkele succesvolle nieuwe formules voor 
het organiseren van sportlessen. Ook in de sportklassen werd er 
geëxperimenteerd om esports met een beweegcomponent (exergaming) ingang 
te laten vinden in het klassieke sportaanbod. 

Prognoses 2018-2019
In 2019 kunnen de sportfederaties via het decreet op de georganiseerde 
sportsector opnieuw intekenen op de beleidsfocussen innovatie en laagdrempelig 
sporten. Op die manier blijven de sportfederaties gestimuleerd om de niet- of 
licht georganiseerde sportbeoefening te promoten.

We ontwikkelen een actieplan ‘Sport in de natuur’ met mogelijks nieuwe 
producten. 
De ontwikkelde e-tool voor de aanvragen voor het organiseren van 
veldtoertochten of mountainbiketochten, rollen we uit over heel Vlaanderen.

Er wordt een screeningtool ontwikkeld om de bestaande routes te evalueren en 
waar nodig aan te passen of te vernieuwen. We ontwikkelen een inspiratiegids 
om lokale en bovenlokale actoren te overtuigen om natuurgebonden 
(sport)initiatieven in partnership met Sport Vlaanderen te ontwikkelen. We 
ontwikkelen nieuwe concepten zoals een ‘stadsloopomloop’, een ‘yoga-pad’ en
andere nieuwe circuitvormen.
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We stimuleren de private markt om producten te ontwikkelen om de Vlaming aan 
te zetten tot sporten in de publieke ruimte. We denken daarbij aan alle leeftijden: 
ze wordt voor de allerkleinsten (3-8 jaar) gezocht naar een vertaling van 
Multimove in de publieke ruimte. 

2. Optimaliseren van het aanbod aan sportinfrastructuur

2.1. Uitwerken van een planmatig en duurzaam 
sportinfrastructuurbeleid en inhaalbeweging sportinfrastructuur 

Realisaties 2017-2018
In uitvoering van het Globaal Sportinfrastructuurplan voor Vlaanderen, werken 
we sinds 2017 met een structurele subsidieregeling voor bovenlokale 
sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur, vastgelegd in het decreet van 5 mei 
2017 houdende de ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur en 
topsportinfrastructuur. In het kader van dit decreet selecteerde de Vlaamse 
Regering eind 2017 44 bovenlokale sportinfrastructuurprojecten en 8
topsportinfrastructuurprojecten (zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten). Bij 
de tweede oproep in 2018 werden 47 bovenlokale sportinfrastructuurprojecten 
geselecteerd. Alles samen goed voor een totaal subsidiebedrag van bijna 52 
miljoen euro. Daarmee genereren we investeringen in sportinfrastructuur voor 
een bedrag van om en bij de 300 miljoen euro.  

Om sportclubs en andere initiatiefnemers te helpen bij het rondkrijgen van 
(bank)financiering voor hun infrastructuurproject, organiseerde Sport Vlaanderen 
samen met Participatie Maatschappij Vlaanderen (PMV) infomomenten rond 
financieringen voor sportinfrastructuur. In overleg met Febelfin en PMV 
ontwikkelden we een sjabloon dat de nodige informatie bevat voor de financiële 
instelling om een degelijke analyse van een financierings-aanvraag te kunnen 
doen.

Prognoses 2018-2019
Conform het decreet is er ook in 2019 een indienmoment voorzien, voor een 
volgende selectie bovenlokale sportinfrastructuurprojecten. We verwachten 
hiervoor 10 miljoen euro te kunnen inzetten.

Naast financiële steun, biedt Sport Vlaanderen ook andere ondersteuning, zoals 
het delen van goede praktijken en het verstrekken van informatie of gericht 
doorverwijzen omtrent alle aspecten van sportinfrastructuur. Een structurele 
loketfunctie wordt voorbereid.

2.2. Evaluatie van de centra van Sport Vlaanderen

Realisaties 2017-2018
We optimaliseerden het facilitybeheer van de centra en bepaalden de conditie 
van alle gebouwen van Sport Vlaanderen. Op basis van een benchmark 
ontwikkelden we een nieuwe marktconforme tarievenstructuur voor de centra. 

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

Om de huidige veertien centra te kunnen evalueren, werd gewerkt aan een
meetinstrument met kritische prestatie indicatoren (KPI’s), dat moet toelaten om
de invulling van de vier prioritaire functies op te volgen en te situeren ten 
aanzien van de excellentiedoelstelling. 
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De sportfederaties nodigden we uit om meer activiteiten te organiseren in de 
centra van Sport Vlaanderen.

In overleg met Brussels Perspective en de Vlaamse Gemeenschapscommissie 
loopt een traject om de haalbaarheid van een sportcentrum in Brussel te 
onderzoeken.

Intussen werd een aantal grote investeringen doorgevoerd in de centra 
waaronder de herinrichting van de gymnastiekhal en de klaslokalen te Sport 
Vlaanderen Gent.

Prognoses 2018-2019
Het komende werkingsjaar wordt het meetinstrument met kritische prestatie 
indicatoren (KPI’s) gefinaliseerd en wordt de positionering van elke centrum ten 
aanzien van de 4 prioritaire functies en de ‘centers of excellence’ filosofie 
bepaald. Bedoeling van deze analyse is om aan de volgende Vlaamse Regering 
een voldoende basis te bieden om prioriteiten te bepalen en 
investeringsbeslissingen te nemen. 

Tegen het einde van de legislatuur brengen de VGC, Brussels Perspective en 
Sport Vlaanderen in kaart of er een sportcentrum in Brussel zou kunnen komen, 
waar dat potentieel mogelijk is en wat het bouwprogramma zou kunnen
inhouden.  

Ook het komende jaar wordt de werking van de centra geoptimaliseerd. Het 
verhogen van de klantvriendelijkheid, slimmer werken (‘lean’) en automatisatie 
staan daarbij voorop. Ook de toegankelijkheid van de centra wordt gescreend.

2.3. Stimuleren van een inventief, duurzaam en innovatief
sportinfrastructuurbeleid

Realisaties 2017-2018
De Vlaamse Regering gaf in 2018 87 scholen een financiële impuls om hun 
sportinfrastructuur kwaliteitsvoller te maken en naschools, in het weekend en in 
de vakantieperiodes ter beschikking te stellen. Zo creëren we meer sportruimte 
voor sportclubs en lokale sportdiensten. We focusten op het aanbieden van sport 
aansluitend op de schooltijd. 

In het kader van de toegankelijkheid van sportinfrastructuur sloten we een 
nieuwe overeenkomst af met Inter vzw met als doel het principe van Integrale 
Toegankelijkheid en Universal Design verder te integreren in de sportsector.

Prognoses 2018-2019
In het najaar van 2018 lanceren we, samen met de minister van onderwijs, een 
derde projectoproep “naschools openstellen van schoolsportinfrastructuur” om 
scholen aan te zetten hun (bestaande) schoolsportinfrastructuur te verbeteren en 
naschools open te stellen. We focussen op de kleinere sportzalen (tussen 200 m² 
en 500 m²) die opengesteld worden voor een laagdrempelig, buurtgericht en 
toegankelijk sportaanbod. Bedoeling is om ruimte te creëren voor laagdrempelig 
sportaanbod in de buurt en zo de grotere, publieke sporthallen te ontlasten en 
meer te kunnen openstellen voor traditionele sporten. De subsidies voor deze 
projecten kennen we in het voorjaar van 2019 toe.  

2.4. Aandacht voor de ruimtelijke dimensie van het 
sportinfrastructuurbeleid

Realisaties 2017-2018
In samenspraak met de minister van Omgeving namen we het initiatief om 
sportinfrastructuur op te nemen op de lijst van “handelingen van algemeen 
belang”. Zo maken we een stedenbouwkundige oplossing mogelijk (mits rekening 
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te houden met beperkingen) voor zonevreemde sportinfrastructuur die aansluit 
bij en in functie staat van bestaande sportinfrastructuur.

Bij de voorziene wijziging van de Vlaremvoorschriften stelden we een aanpassing 
voor om meer trainingsmogelijkheden voor langeafstandszwemmers te creëren. 
In een volgende stap bekijken we de Vlaremvoorschriften rond toezicht in 
zwembaden.

We werkten verder aan het integratietraject van de sportinfrastructuurdatabank
in één globale databank van Sport Vlaanderen, zodat dankzij het koppelen van 
datasets meer en beter op beleids- en onderzoekvragen kan geantwoord worden. 
We volgen ook het databankproject van het Brussels Gewest op, zodat data-
uitwisseling mogelijk is. We werkten verder aan de uitbouw van een kennis- en 
informatieloket voor sport en omgeving.

We zochten met de Vlaamse Belastingdienst naar oplossingen om de logge 
procedure voor het verkrijgen van een vrijstelling voor onroerende voorheffing te 
vereenvoudigen. 

Het ISB coachte vijf lokale besturen in het opmaken van een realisatie klaar 
ontwerp van beweeg- en sportvriendelijke publieke ruimte. Hiervoor werd een 
partnership aangegaan met de Vlaamse Vereniging voor Ruimte & Planning 
(VRP). Om zoveel mogelijk kennis te verzamelen voor de toekomst, werden 
enkele voorbeeldprojecten met verschillende insteken en mogelijkheden 
geselecteerd.

Prognoses 2018-2019
We evolueren verder naar een kennisloket “sport en omgeving”. 

In uitvoering van het Globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen nemen we 
initiatieven om sport- en beweegvriendelijke publieke ruimte te stimuleren in 
Vlaanderen. Zo zullen we, in samenwerking met de ministers van onderwijs en 
jeugd, een gezamenlijk initiatief nemen om de schoolspeelplaatsen 
beweegvriendelijker en “open” te maken, zodat gedeeld gebruik mogelijk wordt 
én kinderen tijdens de speeltijd geprikkeld worden om te bewegen.

3. Het gezond en ethisch sportklimaat blijvend versterken

3.1. Decreet gezond en ethisch sporten 

Realisaties 2017-2018
Voor ethisch porten is het Centrum Ethiek in de Sport (ICES) in 2018 opnieuw 
erkend als organisatie voor beleidsondersteuning en praktijkontwikkeling voor de 
periode 2018-2020. De krachtlijnen voor deze nieuwe periode zijn het versterken 
van de kennisopbouw en -verspreiding door nauwere samenwerking met het 
sportveld en via wetenschappelijk onderzoek, als kenniscentrum duidelijke 
standpunten formuleren over pertinente sport-ethische vraagstukken en meer 
bilaterale ondersteuningsmomenten voorzien met federaties, sportdiensten en 
koepelsportorganisaties in het kader van het realiseren van hun ethisch beleid. 
De focus van de werking ligt op drie prioritaire thema’s: sportouders (2018), fair
play/match-fixing (2019) en integriteit (2018-2020). ICES ontving een 
bijkomende subsidie om de komende drie jaar rond het thema integriteit, zijn rol 
ten aanzien van het beleid en de sector te versterken en te intensifiëren. 

Voor gezond sporten is de Vlaamse Vereniging voor Sportgeneeskunde (VVS) ook 
opnieuw erkend als organisatie voor beleidsondersteunend en 
praktijkontwikkeling voor de beleidsperiode 2018-2020. In haar beleidsplan ligt 
het accent op het betrekken van meer mensen uit het werkveld om de 
sportfederaties op een concrete manier te ondersteunen in hun gezond-sporten-
beleid. In 2018 profileerde VVS zich sterker als een kenniscentrum rond gezond 
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sporten. VVS vernieuwt de website gezondsporten.be en biedt een toolbox met 
templates en draaiboeken aan voor het veilig en gezond organiseren van 
sportieve evenementen.

De FitnessOrganisatie (DFO) verspreidde in haar tweede werkingsjaar een 
vernieuwd Antidoping Charter naar de fitnessclubs en lanceerde een 
bewustmakings- en infocampagne over Kracht- en Uiterlijk Stimulerende
middelen.

Het project Get Fit 2 Sport (sportletselpreventie) was aan zijn laatste projectjaar 
toe. Een groot aantal sportactoren paste dit project toe in zijn werking: trainers 
werden opgeleid en verschillende sportfederaties integreerden dit in hun 
sportspecifieke programma’s. Er wordt onderzocht of en hoe het project 
verankerd kan worden in het sportlandschap door integratie in de werking van 
VVS.

We ondersteunden KU Leuven om te participeren in een multinationaal 
consortium dat wetenschappelijk onderzoek uitvoert naar mogelijke 
hersenschade ten gevolge van herhaaldelijk koppen door jonge voetballers 
(RepImpact). 35 jonge voetballers van 14-15 jaar uit de topsportscholen en 
topclubs worden getest in de loop van twee voetbalseizoenen. 

Prognoses 2018-2019
ICES ondersteunt in 2019 prioritair het beleid en de sector intensief rond het 
thema integriteit. Ze rondt het thema sportouders af en werkt in 2019 actief rond 
fair play en match-fixing.

VVS voert haar communicatieplan uit en zet in op de implementatie van de 
praktische tools door de sportfederaties.

Ook in 2019 ondersteunen we de fitnesssector op het vlak van een ethische en 
gezonde sportbeoefening.

Het wetenschappelijk onderzoek naar mogelijke hersenschade bij jonge 
voetballers (RepImpact) zit in 2019 hoofdzakelijk in de tweede fase van 
dataverzameling en -analyse. De resultaten zullen gekend zijn in 2020.

3.2. Risicovechtsportbeleid 

Realisaties 2017-2018
Met het Risicovechtsportenplatform (RVSP) willen we via gezamenlijke acties de 
kwaliteit van risicovechtsportbeoefening verbeteren. Deze organisatie-
overkoepelende samenwerking werpt zijn vruchten af: federaties doen concrete 
aanpassingen aan hun reglementen en de bewustwording rond de risico’s
verbonden aan deze sporten neemt toe. In 2018 bereikten we met onze acties 
verschillende doelgroepen (beoefenaars, clubs, federaties, lokale overheden en 
artsen) en organiseerden we workshops zoals vechtsport en onderwijs en boks+
waarbij vechtsport als middel wordt gepromoot om de maatschappelijke rol van 
een sociaal sportieve vechtsportpraktijk in de verf te zetten, een positieve 
gedragsverandering te realiseren en het jeugdwelzijn te verhogen.
Dat de jeugdige beoefenaars van deze sporten bijzondere aandacht verdienen, 
staat buiten kijf. Hiertoe organiseerde het RVSP rechtstreeks overleg met 
risicovechtsportfederaties, een ondersteuningstraject met vijf lokale overheden
en gericht overleg met gemeenten en steden waar risicovechtsport(jeugd)-
evenementen plaatsvonden.

Prognoses 2018-2019
Ook in 2019 trekken we de lijn door en maakt het RVSP werk van de kwaliteit 
van de risicovechtsportorganisaties. De aandacht enerzijds voor vechtsport als 
middel en anderzijds voor de jeugd in het algemeen blijft behouden. Ook op de 
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ondersteuning van federaties en lokale overheden blijft het RVSP 
inzetten. Internationaal blijft het platform kennis delen, kennis uitwisselen en de 
algemene evoluties opvolgen. Er wordt nagegaan hoe nog meer 
risicovechtsportorganisaties kunnen betrokken worden. 

3.3. Aandacht voor mensen met een gezondheidsbeperking 

Realisaties 2017-2018
UZ Leuven coördineert een project om de sportmogelijkheden voor volwassenen 
en kinderen met diabetes in Vlaanderen te faciliteren via samenwerking tussen 
de medische deskundigen en sportactoren en het uitwerken van concrete tools 
die gerichte informatie en ondersteuning bieden om de drempel voor deze 
patiënten tot sportbeoefening te verlagen.

Prognoses 2018-2019
De ervaringen van het project voor mensen met diabetes zullen gebruikt worden 
als pilootproject voor het stimuleren van sportbeoefening voor mensen die 
kampen met andere gezondheidsproblematieken. 

3.4. Een ethisch sportklimaat stimuleren 

Realisaties 2017-2018
In 2018 werd het doelstellingenkader seksueel grensoverschrijdend gedrag voor 
de sportfederaties geïmplementeerd en intensifieerden we de ondersteuning rond 
het thema integriteit, mede via een versterking van ICES (zie 3.1). Er werd een 
doorstartmoment met de sportfederaties georganiseerd. Daarnaast werd 
toelichting rond juridische vraagstukken verschaft, werden een 
handelingsprotocol en gedragscodes ontwikkeld, en werd het profiel en een 
handboek voor de aanspreekpersoon integriteit (API) uitgewerkt, waarna via 
ICES de eerste vormingen van API’s konden plaatsvinden. De VSF ontving een 
model tuchtreglement, waarmee zij met de federaties verder aan de slag ging om 
een overkoepelend tuchtsysteem uit te werken. 
Sport Vlaanderen deed de eerste monitoring bij de sportfederaties over het 
doelstellingenkader. De resultaten ervan zijn verder besproken met de 
gesubsidieerde federaties tijdens de bilaterale gesprekken. Op basis van deze 
informatie werkte ICES een ondersteuningspakket uit. Het VOICE-project is
afgerond en de resultaten en instrumenten hieruit werden meegenomen door 
ICES.

De Bijzondere Commissie Grensoverschrijdend Gedrag rondde haar 
werkzaamheden af met een decreet houdende de erkennings- en 
bemiddelingscommissie voor slachtoffers van historisch misbruik, een wijziging 
van het decreet georganiseerde sport en resolutie 1629 betreffende voorstellen 
voor het versterken van de beleidsdomeinoverschrijdende aanpak tegen 
grensoverschrijdend gedrag. We volgen dit beleidsdomeinoverschrijdend op,
samen met de sectoren Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Onderwijs, Jeugd, 
Cultuur en Media en updaten het reeds bestaande actieplan uit 2016. Vanuit de 
schoot van de Vlaamse Regering is een betere informatiedoorstroming 
afgesproken tussen referentiemagistraten bij justitie en contactpersonen binnen 
de Vlaamse administratie, waaronder Sport Vlaanderen, opdat justitie sneller en 
beter belanghebbenden kan informeren over dossiers of dat bijvoorbeeld 
sportfederaties makkelijker toegang hebben tot informatie bij justitie. 

Met het maatwerktraject sportouders begeleidde ICES tien deelnemende 
organisaties. In het najaar lag de focus op het uitrollen van de kennis en 
informatie uit dit traject (brochure, vorming) en het Erasmus+ project PARENT, 
waaraan ICES deelnam, naar de sportsector.
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Het nationaal platform ter bestrijding van de manipulatie van sportwedstrijden
kwam tweemaal samen om het thema te bespreken en informatie uit te wisselen.
Tennis Vlaanderen loopt voorop in de preventie en bestrijding van dit fenomeen, 
en er werden justitieel successen geboekt. In maart organiseerde UGent een 
symposium waarin ook de eerste onderzoeksresultaten voor de Vlaamse context 
gepresenteerd werden.

Prognoses 2018-2019
Integriteit blijft het prioritaire thema waarin we zowel binnen onze sector als 
beleidsdomeinoverschrijdend verdere stappen zetten. 

ICES voorzag reeds een laagdrempelig informatieaanbod inzake matchfixing en 
wedstrijdvervalsing voor sportorganisaties vanaf eind 2018. In 2019 zal een 
educatief preventie-aanbod voor sporters ontwikkeld worden. 

4. Streven naar een dopingvrij Vlaanderen 

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

Realisaties 2017-2018
De Vlaamse antidopingregelgeving blijft, conform de Code en de standaarden,
het uitgangspunt voor een sterk antidopingbeleid. 
In navolging van het Russische dopingschandaal vaardigde WADA op 1 april 2018 
een nieuwe internationale standaard uit om de strikte naleving van de Code door 
de ondertekenaars nog meer te waarborgen.
Om wereldwijd de antidopingorganisaties nog scherper te controleren en door te 
lichten, stelde het WADA een uitgebreide vragenlijst op. In dit kader volgde 
NADO Vlaanderen een aantal corrigerende maatregelen op en voldoet NADO 
Vlaanderen thans aan alle voorwaarden tot ‘compliance’.
Als EU-vertegenwoordiger binnen WADA en Europees vertegenwoordiger binnen 
de WADA governance groep zet ik actief in op een versterkt mondiaal 
antidopingbeleid. De Europese coördinatievergadering van de Raad van Europa 
(Cahama) ter voorbereiding van de septembervergadering van het uitvoerend 
comité van WADA vond op uitnodiging van Vlaanderen op 11 september 2018 in 
Brussel plaats. 

Prognoses 2018-2019
In 2019 werken we verder actief mee aan de herziening van de Code, en dit 
mede binnen het kader van de coördinatie binnen de Europese Unie en de Raad 
van Europa. In 2019 wordt tijdens de wereldconferentie van november in 
Katowice (Polen) de nieuwe Code ter goedkeuring voorgelegd met het oog op 
inwerkingtreding in 2021. We volgen dit proces van nabij en starten volgend jaar 
met de voorbereiding van de implementatie van de nieuwe Code in onze 
regelgeving. De oprichting van een klankbordgroep in Vlaanderen kan daarvoor 
een meerwaarde bieden. Daarnaast neemt NADO Vlaanderen deel aan 
internationale fora die bevoegd zijn voor dopingbestrijding en blijf ik als EU-
vertegenwoordiger binnen WADA en Europees vertegenwoordiger binnen de 
WADA governance groep inzetten op een versterkt mondiaal antidopingbeleid. 

4.2. Preventie en educatie inzake dopinggebruik in Vlaanderen

Realisaties 2017-2018
De antidopingorganisaties vormen het hart van de antidopingbeweging. Ze 
beschermen het recht van sporters op dopingvrije sport. Ze gaan doping tegen 
via preventie, detectie en bestraffing of afschrikking. Ze bieden voorlichting en 
informatie aan sporters, hun ouders en coaches, sportartsen en ander 
ondersteunend personeel.
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Naast verspreiding van talrijke informatie- en communicatietools organiseerden 
we, samen met de andere NADO’s in België en de hele brede sportgemeenschap, 
een eerste ‘Play True Day’. Die vond plaats o.a. tijdens de AG Memorial Van 
Damme en liep het hele eerste weekend van september. 
De bedoeling is om sporters, het sportpubliek en anderen vertrouwd te maken 
met de wereldwijde strijd tegen doping en met de redenen waarom 
dopinggebruik indruist tegen de geest van de sport en ernstige 
gezondheidsrisico’s inhoudt. 

In het najaar heeft NADO Vlaanderen bijgedragen aan de permanente expo 
‘Sport en Wetenschap’ in Technopolis. In samenspraak met Technopolis werd een 
concept uitgewerkt binnen de interactieve tentoonstelling die bewustmaking over 
doping koppelt aan een wetenschappelijk opzet. 

Prognoses 2018-2019
Naast de terugkerende initiatieven rond de ‘Play True Day’ en de interactieve 
tentoonstelling in Technopolis zal met alle betrokken stakeholders nog meer werk 
gemaakt worden van een zuivere sport op basis van de in ontwikkeling zijnde 
nieuwe WADA-standaard rond educatie en preventie. 

4.3. Versterkte samenwerking met politie en douane

Realisaties 2017-2018
Het oude protocolakkoord (2000) omtrent informatie-uitwisseling tussen de 
Vlaamse Gemeenschap en Justitie wordt vervangen door een nieuw 
protocolakkoord tussen de vier NADO’s, de federale politie en het college van 
procureurs-generaal.
De federale Multidisciplinaire Hormonencel is ontstaan uit een 
samenwerkingsakkoord tussen de federale politie, het Federaal Agentschap voor 
Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG), het Federaal Agentschap 
voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en de douane. Sinds 2018 zijn de 
NADO’s binnen dit platform vertegenwoordigd voor het aspect humane doping, 
wat de informatie-uitwisseling in de praktijk versterkt. 
Binnen de cel Algemeen Drugsbeleid werd een onderzoeksopdracht gelanceerd 
naar prevalentie en mogelijke preventieve en curatieve maatregelen inzake 
anabolengebruik. 

Prognoses 2018-2019
In 2019 zal het periodieke overleg tussen justitie, de bijstandsmagistraat, de 
centrale dienst Hormonen van de federale politie en de bevoegde NADO’s 
gestructureerd plaatsvinden.
In opdracht van de cel Algemeen Drugsbeleid en BELSPO wordt een studie 
uitgevoerd over prevalentie en mogelijke preventieve en curatieve maatregelen 
inzake anabolengebruik. Het resultaat van deze studie kan een aanzet vormen 
voor een integrale aanpak van de problematiek. 

4.4. Evaluatie NADO-Vlaanderen 

Realisaties 2017-2018
In 2018 bouwden we binnen Sport Vlaanderen een efficiënt, operationeel 
autonoom functionerend NADO Vlaanderen verder uit waarbij een sterkere 
logistieke ondersteuning voorzien werd. Prioritair werd ingezet op het vervullen 
van alle noodzakelijke voorwaarden die het WADA en de Raad van Europa stellen 
om volwaardig compliant te zijn Hiervoor onderging NADO Vlaanderen succesvol 
de daartoe internationaal georganiseerde bevragingen en monitoring. 

Prognoses 2018-2019
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Met de invoering van de nieuwe internationale standaard rond compliance is 
NADO Vlaanderen nog meer onderworpen aan een permanent proces van 
toezicht en monitoring door zowel het WADA als de Raad van Europa.
Dit verplicht NADO Vlaanderen ertoe om permanent de interne werking en haar 
controleprocessen bij te sturen en in lijn te houden met de tendensen inzake 
internationale dopingbestrijding. NADO Vlaanderen zal ook inzetten op een 
modernisering van IT en dataopvolging. 
Naast de implementatie van deze 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. Dit proces werd in 2018 tijdelijk on hold 
geplaatst ten gevolge van de monitoring in het kader van de WADA-standaard. 

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 2017-2018
De Vlaamse Trainersschool (VTS) biedt kwaliteitsvolle opleidingen en 
bijscholingen aan voor trainers en sportbegeleiders. In 2018 haalden meer dan 
5.500 trainers en sportbegeleiders een VTS-kwalificatie. Het aantal VTS Plus 
bijscholingen nam sterk toe tot meer dan 60 sessies. 

De basismodule ‘Algemeen Gedeelte Initiator’ werd herwerkt en nieuwe
wetenschappelijke inzichten uit projecten zoals Get Fit 2 Sport, Coachen met de 
M-factor en krachttraining voor senioren werden geïntegreerd in de opleiding 
Initiator en in de VTS Plus bijscholingen. We investeerden in kwaliteitsvol 
didactisch materiaal voor de docenten en de cursisten. De cursusinhouden van 
‘Algemeen Gedeelte Trainer B’ en ‘Algemeen Gedeelte Trainer A’ werden herwerkt
zodat de kwaliteit en studievriendelijkheid werd verbeterd. 

De inhoud van de sportspecifieke modules zijn allemaal gescreend en vergeleken 
met de verwachte minimale competenties. De remediëring van de inhouden zal 
voor nagenoeg alle opleidingen tegen eind 2018 gefinaliseerd zijn. Het 
screeningsproces heeft in het voorjaar van 2018 geleid tot de ontwikkeling van 
een nieuwe visie op de ontwikkeling van interpersoonlijke competenties binnen 
de VTS-opleidingen die de basis zal vormen voor de introductie van nieuwe 
leervormen, reflectiehulpmiddelen, enz.

Op 15 december 2018 wordt de achtste editie van de Dag van de Trainer
georganiseerd.

Prognoses 2018-2019
De Vlaamse Trainersschool bestaat 25 jaar in 2019: een ideaal ogenblik om de 
missie van VTS, nl. ‘samen meer trainers beter opleiden’, in de verf te zetten en 
de VTS-medewerkers (bv. directeurs sportkaderopleiding, docenten en 
cursusverantwoordelijken) te bedanken voor het engagement dat zij opnemen.

Er wordt gewerkt aan een strategische visienota rond de toekomstige werking 
van de Vlaamse Trainersschool richting 2025. De visienota bepaalt hoe de missie 
van de VTS in de toekomst optimaal kan worden ingevuld. 

Binnen de VTS-werking zetten we verder in op digitalisering. Zo zal het systeem 
van kwaliteitsmonitoring worden omgebouwd naar een digitaal platform waarbij 
de kwaliteitsindicatoren onmiddellijk beschikbaar zijn en ook onmiddellijk 
bijgestuurd kunnen worden. De mobiele applicatie van de VTS krijgt een nieuwe 
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Met de invoering van de nieuwe internationale standaard rond compliance is 
NADO Vlaanderen nog meer onderworpen aan een permanent proces van 
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functionaliteit die de cursisten beter ondersteunt, trainers nuttige informatie 
geeft, VTS-medewerkers (bv. docenten en cursusverantwoordelijken) tools 
aanreikt om hun rol efficiënter op te nemen, enz. Door de integratie van een 
toolkit in een aantal platformen van Sport Vlaanderen (bv. VOTAS) zullen VTS-
partners (in eerste instantie sportfederaties) de impact van hun gevoerde beleid 
op sportkaderopleidingen en aantal gekwalificeerde trainers kunnen opvolgen.

We ondernemen concrete acties om de ontwikkeling van interpersoonlijke
competenties zoals bv. reflectieve vaardigheden en kritische zelfreflectie binnen 
de VTS-opleidingen te introduceren. Dit zal gebeuren met bijzondere aandacht 
voor de toegankelijkheid van de opleidingen en de begeleiding (via hulpmiddelen) 
voor de docenten en de cursisten. We blijven de sportkaderopleidingen 
permanent remediëren. 

Er wordt een eerste aanzet gegeven om het EVC-beleid en de kwaliteitsborging 
van de Vlaamse Trainersschool af te stemmen op het Geïntegreerde EVC-beleid 
en Gemeenschappelijke kwaliteitskader van de Vlaamse Trainersschool.  In het 
kader van de onderwijshervorming worden er door de Vlaamse Trainersschool 
twee nieuwe beroepskwalificatiedossiers (BKD) uitgewerkt in een samenwerking 
tussen de Vlaamse Trainersschool en de sector. Een eerste BKD zal gekoppeld 
worden aan de betrokken topsportrichtingen, het tweede BKD voor de 
sportrichtingen met een dubbele finaliteit.  

5.2. Sportclubbestuurders ondersteunen om een kwaliteitsvolle 
werking uit te bouwen

Realisaties 2017-2018
De Vlaamse Sportfederatie bood ondersteuning aan bestuurders van sportclubs 
voor hun bestuurs- en managementtaken via het Dynamo Project. Het 
verbeteren van de kwaliteit van hun aanbod naar de sporter staat hier steeds 
centraal.

De VSF werkte verder aan het sportverenigingsondersteuningsmodel, dat de 
naam Clubgrade kreeg. In maart 2018 zijn nieuwe methodieken toegepast bij 
een eerste reeks van 20 pilootsportverenigingen. Bij deze clubs is het door UGent
ontwikkelde meetinstrument, waarmee het beleidsvoerend vermogen van 
sportclubs wordt gemeten, getest. Met de eerste resultaten kon het 
meetinstrument verfijnd worden en startte in september een tweede groep van 
27 pilootclubs met ook praktische ondersteuning. Deze ondersteuning bestaat uit 
een vraagverkenning en een casetafel om dan te komen tot een clubproject. De 
vraagverkenners die in deze pilootclubs de noden en mogelijkheden van deze 
clubs in kaart zullen brengen en op basis waarvan de verdere ontwikkeling en 
ondersteuning van de clubs zal kunnen gebeuren, kregen in het najaar een 
opleiding.

Prognoses 2018-2019
De VSF zal ook in 2019 via het Dynamo Project sportclubs ondersteunen in een 
duurzame kwaliteitsverbetering en professionalisering van hun administratieve, 
bestuurlijke en logistieke werking.

De VSF zal verder werken aan Clubgrade om de bestuurskracht van sportclubs te 
verhogen. De methodiek voorziet een proces dat samen met de sportclub 
verloopt, waarin zowel sportdienst als sportfederatie betrokken worden en dat 
complementair werkt met de reeds bestaande dienstverlening in het Vlaamse 
sportlandschap. Op die manier doorloopt iedere club een uniek traject. In 2019 
zal VSF de verschillende onderdelen van de methodiek verder testen en verfijnen. 
Bij een tweede groep pilootclubs wordt de appreciatie gemeten en bij een derde 
groep pilootclubs zal de effectiviteit van de begeleiding nagegaan. VSF zal ook 
het plan voor de verdere uitrol en de duurzame verankering van dit project 
voorbereiden.
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5.3. Inzetten op de rol van vrijwilligers 

Realisaties 2017-2018
We ondersteunden het traject ‘gecoördineerd Vlaams vrijwilligersbeleid’ dat 
getrokken wordt door minister Gatz en minister-president Bourgeois. Op 22 
december 2017 werd een geactualiseerd actieplan gecoördineerd 
vrijwilligersbeleid voorgelegd aan de Vlaamse Regering ter operationalisering van 
een aantal van de in het visiedocument over een gecoördineerd vrijwilligersbeleid 
geformuleerde voorstellen. Mijn administratie blijft betrokken bij het Horizontaal 
Overleg Vrijwilligers (HOV). 

Prognoses 2018-2019
We blijven een actieve partner voor het gecoördineerd Vlaams vrijwilligersbeleid.

5.4. Statuut van de sportbegeleider 

Realisaties 2017-2018
Eind 2017 keurde de Federale Regering een wetsvoorstel goed dat het mogelijk 
maakt om tot een bepaald bedrag onbelast te kunnen bijverdienen in de non-
profit sector. Dit nieuwe statuut kwam er op onze voordracht. In januari 2018 
werden drie infosessies georganiseerd om dit nieuwe statuut toe te lichten aan de 
vertegenwoordigers van de sportsector. De wet werd goedgekeurd door het 
Federaal Parlement en trad uiteindelijk in werking op 15 juli 2018. De VSF en ISB 
bieden concrete ondersteuning aan de actoren in de sportsector bij de toepassing 
van dit statuut.

Prognose 2018-2019
Samen met de partners zullen we de sector optimaal informeren over dit statuut. 
Het uitvoeringsbesluit over de beleidsfocussen in het kader van het decreet op de 
georganiseerde sportsector van 10 juni 2016 werd aangepast zodat vergoedingen 
binnen dit statuut vanaf de zomer van 2018 kunnen meetellen als subsidieerbare 
kost.

5.5. Faciliteren van tewerkstelling via Sportwerk Vlaanderen

Realisaties 2017-2018
Sportwerk Vlaanderen herschikte haar organisatie- en personeelsstructuur en 
implementeerde een nieuw businessmodel en tarievenmatrix. Sportwerk 
Vlaanderen is opnieuw erkend als organisatie voor de coördinatie en de 
tewerkstelling van een pool van sportbegeleiders en sportondersteuners voor de 
periode 2019-2023. Voor 15 november stuurt Sportwerk Vlaanderen haar
beleidsplan 2019–2023 en jaaractieplan 2019 in. 
Naast de uitvoering van de decretale opdrachten is Sportwerk Vlaanderen ook 
opgenomen als belangrijke partner in het project “naschoolse sportaanbod voor 
de 1ste en 2de graad secundair onderwijs”. 

Prognoses 2018-2019
Sportwerk Vlaanderen blijft een strategische partner voor de professionalisering 
van de sportsector via tewerkstelling. Met de Vlaamse subsidie kan Sportwerk 
Vlaanderen haar decretale opdrachten verder uitvoeren. Hierbij wordt er naast 
het verzorgen van een breed basisaanbod aan sportbegeleiders en -
ondersteuners, voldoende aandacht besteed aan de andere opdrachten. 
Daarnaast zal Sportwerk Vlaanderen innovatieve mogelijkheden onderzoeken en 
uittesten in functie van meer tewerkstelling en professionalisering in de 
sportsector.   
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5.6. Laaggeschoolden door de opbouw van competenties en 
arbeidsattitudes via sport verhoogde kansen bieden voor een 
betere doorstroom naar de arbeidsmarkt 

Realisaties 2017-2018
Binnen de ESF-oproep WIJ!3 (werkinlevingstrajecten voor jongeren) maakt sport 
een integraal onderdeel uit van de aanpak, methodiek en begeleiding. De 
promotiediensten van Sport Vlaanderen ondersteunen deze projecten waar 
mogelijk, de centra van Sport Vlaanderen zorgden voor een aanbod van
werkervaringsplaatsen, en we werkten mee aan een lerend netwerk voor de 
jobcoaches georganiseerd door het Departement Werk en Sociale Economie op 
12 september 2018.

De Vlaamse zwembaden en recreatiedomeinen kampen met een tekort aan 
beroepsredders. Om de potentiële instroom van beroepsredders te vergroten 
sloegen VDAB, ISB, RedFed en VTS op mijn initiatief de handen in elkaar. We 
hadden hier een bijzondere aandacht voor de (re)activatie van laaggeschoolde
werkzoekenden.

Prognoses 2018-2019
Sport Vlaanderen volgt de ESF-projecten WIJ!3 verder op. Het project om 
werkzoekenden op te leiden tot redder wordt verdergezet en uitgebreid. 

5.7. De sportsector heeft aandacht voor maatschappelijk verantwoord 
ondernemerschap

Realisaties 2017-2018
In september startte onder de naam ‘Sport-Up’ de uitbouw van een Vlaamse 
accelerator voor sport startups, gerelateerd aan topics zoals vb. gezondheid of 
prestatie. Dit project krijgt ondersteuning voor drie werkingsjaren. Een selectie 
van sport startups met technologische finaliteit krijgt van Sport-up Launch
begeleiding tijdens een 4-maanden programma. De meest belovende startups 
kunnen vervolgens, of meteen indien ze hiervoor al de maturiteit vertonen, 
instappen in het iStart programma van IMEC, mits de selectieprocedure te 
doorlopen. Op die manier beogen we in totaliteit een tiental gezonde sportstech 
ondernemingen te creëren die een maatschappelijke en economische impact 
genereren voor Vlaanderen.

Prognoses 2018-2019
Een selectie van tien startups zal in 2019 begeleiding krijgen via het 4-maanden 
programma van Sport-up Launch. Eind 2019 wordt een slotevent georganiseerd 
waarin de resultaten van dit eerste werkingsjaar van Sport Up zullen worden 
gepresenteerd. We onderzoeken ook de mogelijkheid om een alternatief traject 
op te starten voor startups met een maatschappelijke finaliteit.  

5.8. Decreet niet-professionele sportbeoefenaar 

Realisaties 2017-2018
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. We toetsten de 
betreffende Pro League reglementen af aan het decreet niet-professionele 
sportbeoefenaar, en ondersteunen de betrokken partijen in hun zoektocht naar 
mogelijke oplossingen binnen het bestaande decretale kader.
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Prognoses 2018-2019
Deze problematiek zal het komende beleidsjaar verder worden opgevolgd.

5.9. Naar elkaar toe brengen van de commerciële en de sportsector

Prognose 2018-2019
Er zullen enkele ‘proefprojecten’ gestart worden, waarbij getracht wordt om de 
doelstellingen van het sportbeleid te bereiken met ondersteuning vanuit de 
commerciële sector. Hierbij wordt getracht om enerzijds de kennis en expertise 
uit deze sector naar de sport te brengen en anderzijds om projecten met een 
maatschappelijke-sportieve waarde via de commerciële sector te ondersteunen. 
Na evaluatie hiervan, wordt bekeken of en hoe dit op een structurele manier kan 
verankerd worden. 

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 2017-2018
Op 1 oktober 2017 ging het nieuwe Onderzoeksplatform Sport 2017-2022 van 
start. De onderzoekers startten met de opmaak van het actieplan valorisatie-
initiatieven om (tussentijdse) onderzoeksresultaten om te zetten naar 
aanbevelingen en acties voor en in samenwerking met Sport Vlaanderen. Op 1 
oktober ging ook het luik beleidsfocus jeugdsport uit de onderzoekslijn rond 
beleidsmonitoring van start. In het najaar 2018 werd een bureau aangesteld voor 
het afnemen van de participatiesurvey.

In 2018 werkte het Kennis- en informatiecentrum van Sport Vlaanderen (KICS)
een eerste onderzoeksagenda uit met prioritaire topics voor wetenschappelijk 
onderzoek. Daaruit lanceerde Sport Vlaanderen een twee jaar durende 
onderzoeksopdracht over de efficiëntie en effectiviteit van verschillende 
organisatievormen naschoolse sport in Vlaanderen.

Via een proefproject verkennen we de mogelijkheden om op een innovatieve
manier de sportparticipatie te meten via een smartphone-applicatie. Aanvullend 
aan de kennis die we ontwikkelen uit wetenschappelijk onderzoek en de eigen 
data, zetten we verder in op een gecombineerde onderzoeksmethode om 
sportparticipatie en fysieke activiteit te monitoren. We verkennen daarbij de 
markt en onderzoeken de mogelijkheden die telecom- en andere data bieden om 
de sportparticipatie in kaart te brengen.

Sport Vlaanderen heeft in samenwerking met TomorrowLab een analyse 
uitgevoerd over hoe sport zal veranderen in de toekomst en welke impact dit zal 
hebben op Sport Vlaanderen als organisatie. Op basis van deze analyse hebben 
we vier toekomstscenario’s ontwikkeld die werden gebruikt in strategische 
denkoefeningen over “Sport in de toekomst”.

Ook bij de projecten rond verenigingsondersteuning, Clubgrade, en motiverend 
coachen maakt flankerend wetenschappelijk onderzoek integraal deel uit van het 
project (zie ook 5.2).

Prognoses 2018-2019
In 2019 zullen de tussentijdse onderzoeksresultaten van het Onderzoeksplatform 
Sport gepresenteerd worden. We zullen verder inzetten op ad hoc 
onderzoeksprojecten met aandacht voor een brede valorisatie.
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We zetten verdere stappen richting het systematisch monitoren van de 
sportparticipatie in Vlaanderen.

De ontwikkelde toekomstscenario’s over “Sport in de toekomst” zullen worden 
gevisualiseerd op het derde sportinnovatiecongres in oktober 2019 
(#SIC191019).

6.2. Uitbouw van het Kennis- en Informatiecentrum Sport

Realisaties 2017-2018
Het afgelopen beleidsjaar bouwden we de digitale bibliotheek verder uit met 
relevante sporttakoverschrijdende documenten, rapporten en regelgeving. De 
werking en realisaties van Sport Vlaanderen maken we via verschillende kanalen 
aan onze partners kenbaar en we zoeken voortdurend naar vernieuwende 
manieren om kennis en gegevens transparant en gebruiksvriendelijk ter 
beschikking te stellen van de sector.

Op 8 november 2018 vindt de kennisdag rond Virtual Reality in de Sport plaats in 
Sport Vlaanderen Brugge. De kennisdag biedt de mogelijkheid aan ongeveer 120 
sportfederaties en sportdiensten om kennis te maken met VR in de sport en zelf 
ook de nieuwe VR-sportscube uit te testen. 

Om de sportsector te inspireren en te stimuleren, informeren we hen via de 
website van Sport Vlaanderen over innovatie in de sport, sportonderzoek en 
sportparticipatie.

Voortbouwend op de samenwerking met TomorrowLab, heeft Sport Vlaanderen
intern het project InnovatieLab opgestart, om innovatie(s) zichtbaar(der) en 
tastbaar(der) te maken en om een cultuur te creëren waarin het personeel 
gestimuleerd wordt en de ruimte en de middelen krijgt om innovatieve ideeën 
aan te brengen en zelf uit werken.  

Prognoses 2018-2019
Ook in 2019 staat een transparante en klantvriendelijke kennisdeling met de 
sector voorop. We doen dit via verschillende kanalen en instrumenten, zoals 
bijvoorbeeld (digitale) publicaties, kennisdagen, platformen, enz.

In oktober 2019 zal het derde sportinnovatiecongres (#SIC191019) plaatsvinden 
waarmee we sportfederaties, gemeentelijke sportdiensten, sportclubs, docenten, 
onderzoekers en studenten van hogescholen en universiteiten, bedrijven, 
ondernemers, startups, scale-ups, beleidsmakers en personeel van Sport 
Vlaanderen willen inspireren om nog meer te innoveren.

De doelstelling is dat het InnovatieLab tegen 1 mei 2019 effectief operationeel is 
en dat minstens één businessplan van een innovatief product of dienst en 
bĳhorend communicatieplan wordt opgesteld.

6.3. Informatie over het sportaanbod 

Realisaties 2017-2018
Het sportaanbod (bv. sportclubs, sportfederaties, sportdiensten, aanbieders van 
G-sport of Multimove, sportinfrastructuren, enz.) is structureel geïntegreerd in de 
website van Sport Vlaanderen. Er wordt ook samengewerkt met heel wat andere 
sportactoren die de informatie overnemen vanuit de website van Sport 
Vlaanderen. 
De gegevens van meer dan 26.000 sportclubs, ongeveer 2.000 andere 
sportorganisaties en ongeveer 21.000 sportinfrastructuren werden permanent 
geactualiseerd in overleg met de gemeenten/steden en de sportfederaties. De 
actualisatie van de gegevens door de gemeenten/steden kreeg een extra impuls 
via de lokale monitoring en de sportfederaties kregen een extra impuls door het 
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decreet op de georganiseerde sportsector waarbij alle leden, bestuurders en 
trainers aan de sportclubs in de Sportdatabank gekoppeld moesten worden.  

Prognoses 2018-2019
Sport Vlaanderen blijft de informatie over het sportaanbod permanent 
actualiseren. 
In functie van beleidsmatige rapportage en monitoring, zowel van Sport 
Vlaanderen als van de sportsector, en in functie van de lokale monitoring en van 
het decreet op de georganiseerde sportsector, wordt een nieuwe rapportagetool 
ontwikkeld.  

6.4. Een gedragen sportpromotionele sensibiliseringscampagne voor 
Vlaanderen

Realisaties 2017-2018
Twee jaar na de start evalueerden we de campagne ‘Sporters beleven meer’.  
Hieruit leerden we dat deze campagne in haar beeldvorming goed presteert, 
maar we vooral de sportieve Vlaming jonger dan 35 jaar met een degelijke 
kennis van de sociale media en met een hoger opleidingsniveau bereiken. Dit is 
een te verwachten vaststelling, omdat de campagne startte vanuit de doelstelling 
om deze doelgroep in beeld te brengen en hem te gebruiken om de niet-sporter 
mee te krijgen. We zijn er dus in geslaagd om de sporter te activeren als 
ambassadeur voor onze campagne. We stelden echter vast dat hun boodschap
niet aanslaat bij sommige groepen niet-sporters. We pasten de strategie aan om 
de campagne te verbreden, te verdiepen en een hogere herkenbaarheid bij elke 
Vlaming te bereiken. 

Meer sporten staat al jarenlang op de lijst van goede voornemens. Helaas slagen 
zes op tien Vlamingen er niet hun goede voornemens vol te houden. Muziek kan 
dan redding brengen en daarom werkten we opnieuw samen met Studio Brussel
voor de actie Goede Voornemens. Met motiverende afspeellijsten, powersongs, 
tips en aanmoedigingen van topsporters hielpen we heel wat mensen die 
sportieve voornemens toch vol te houden.

De timing en de aandacht voor de Winterspelen en het WK-voetbal gebruikten we 
om het lokaal aanbod van de sportclubs in de kijker te stellen en om de link te 
leggen met breedtesport. 

We wilden iedereen laten voelen dat buiten sporten fantastisch is. Daarom 
vormden we de Maand van de sportclub in mei om naar een nieuwe actie ‘Ook 
buiten beleef je meer’. We legden de focus vooral op jongeren tussen 12 en 18
jaar om hen warm te maken een nieuwe sport te leren kennen. We schakelden 
hiervoor ook radiozender MNM en een aantal ‘vloggers’ in.

Meer vriendschap, meer plezier en meer leren via trainers die je motiveren en je 
nog beter maken. Dat beleef je in een sportclub en daarom staat ook de Maand 
van de Sportclub in september in het teken van de campagne. Voor het eerst 
gingen we op zoek naar de ‘Coolste sportclub’ in Vlaanderen.

Op de derde woensdag van september riepen we jongeren op om in sportkledij 
naar school te komen. Dat was meteen het ideale moment om die sportverhalen 
op te rakelen en zo mee ambassadeur te worden voor hun sport op school.

In 2018 kunnen steden en gemeenten opnieuw een #sportersbelevenmeer-award 
winnen voor hun inzet over het hele jaar. Sport Vlaanderen daagde ze allemaal 
uit om eraan deel te nemen. Gemeenten die vijf uitdagingen tot een goed einde 
brengen, mogen zich een jaar lang #sportersbelevenmeer-gemeente of -stad 
noemen. 200 gemeenten en steden dingen meer naar de titel.

Voor de sportdiensten ontwikkelden we enkele producten zoals een online 
inspiratietool om hen te inspireren om nieuwe originele en belevingsvolle 
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activiteiten te ontwikkelen en een ‘Stappenplan - Sportieve opvang’ om dit lokaal 
te organiseren of te ondersteunen. 

Prognoses 2018-2019
In 2019 trachten we om op basis van wetenschappelijk vastgestelde 
sportprofielen (i.f.v. leeftijd, tijdsbesteding, interesse, socio-economische status,
…) specifieke campagnecommunicatie te voeren om de impact van de campagne 
te verhogen.

We bekijken hoe we gesubsidieerde topsport- en breedtesportevenementen de 
‘sportersbelevenmeer’-boodschap mee kunnen laten uitdragen. De concepten 
‘Goede voornemens’, ‘Ook buiten beleef je meer’ en de actie ‘Coolste sportclub’ 
bouwen we verder uit met ondersteuning en in samenwerking met verschillende 
mediapartners.

6.5. Sportevenementenbeleid

Realisaties 2017-2018
Het aantrekken van internationale topevenementen geeft Vlaanderen een 
economische impuls en draagt bij tot de wereldwijde reputatie van onze 
bestemming. EventFlanders richtte haar pijlen in het najaar van 2017 op twee 
internationale events: de World Choir Games en het WK Wielrennen. Het WK 
Wielrennen kreeg in januari groen licht van de Vlaamse Regering voor het 
uitwerken van een biddossier. In samenwerking met de partners Flanders 
Classics en Golazo werd in juli het biddossier ingediend. Eind september maakte 
de UCI bekend dat het WK in 2021 in Vlaanderen georganiseerd zal worden. Ook 
zal in datzelfde jaar 2021 het WK Cyclocross georganiseerd worden in Oostende.

De vele sportevenementen die Vlaanderen rijk is, leveren een belangrijke 
bijdrage aan het doel om zoveel mogelijk mensen actief aan het sporten en 
bewegen te krijgen. Daarom ondersteunen we waardevolle sportevenementen 
financieel. Het Vlaamse beleid ter ondersteuning van sportevenementen wijzigde 
grondig.  Vanaf 2018 bepalen vijf nieuwe reglementen de ondersteuning van 
internationale en bovenlokale (top)sportevenementen. We kenden 762.924 euro 
subsidies toe aan 173 bovenlokale sportevenementen en 35.000 euro aan 1 
internationaal sportevenement. In de categorie van internationale 
topsportevenementen werden 62 aanvragen weerhouden voor een bedrag van 
1.330.825 euro. Daarnaast kregen zes topevenementen binnen de categorie 
WK/EK of kwalificatietornooien een financiële ondersteuning toegekend van in 
totaal 375.000 euro, waaronder het EK Volleybal 2019 en het WK BMX 2019. Het 
WK Wielrennen en het WK Cyclocross in 2021 komen eveneens in aanmerking 
voor financiële ondersteuning via subsidiering. 
De sportevenementen promoten ook mee onze ‘sportersbelevenmeer’-campagne 
en ondersteunen ook via deze weg het Vlaams sportbeleid. 

Prognoses 2018-2019
Het Lokaal Organisatie Comité, dat werd aangesteld voor de organisatie van het 
WK Wielrennen, kan na de goedgekeurde kandidatuur aan de slag. Voor het 
kalenderjaar 2019 blijft het de ambitie van Sport Vlaanderen om waardevolle 
sportevenementen die door externen georganiseerd worden, verder te 
ondersteunen. Inzake grote topsportevenementen ondersteunen we alvast het EK 
Volleybal Mannen in Antwerpen & Brussel, het WK BMX in Zolder en het EK 
Hockey Mannen & Vrouwen in Wilrijk. De vijf subsidiereglementen blijven 
behouden maar we maken de procedure klantvriendelijker, duidelijker en 
administratief eenvoudiger voor de organisatoren.
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6.6. Samenwerking actoren Sport voor Allen (overlegorgaan 
sportpromotie)

Realisaties 2017-2018
In functie van de opmaak van een nieuwe visienota Sportpromotie voerden we
bilaterale gesprekken met ISB en VSF en consulteerden we ook de Vlaamse 
Sportraad over de (mogelijke) aanpak. De Vlaamse Sportraad heeft hierover haar 
advies uitgebracht. 

Prognoses 2018-2019
We ontwikkelen een nieuw structureel overlegmodel in functie van sportpromotie 
waarbij o.a. zullen werken met focusgroepen.

7. Meer rendement halen uit het beschikbare topsportpotentieel

Samen met de Vlaamse topsportfederaties zorgen we voor een optimaal 
topsportklimaat, waarin topsporters alle kansen krijgen om te trainen, te 
presteren en successen te behalen op het hoogste internationale niveau. 

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 geven de sportfederaties door wie volgens hen de komende 
Olympiade kan scoren op kampioenschappen. De ondergrens ligt op een plek in 
de top-8 op een Europees Kampioenschap. Deze resultaatsdoelstellingen (blauw 
gearceerde cellen), en ook de door Vlaamse topsporters effectief behaalde 
resultaten (rood gearceerde cellen) worden in onderstaand overzicht 
weergegeven.
Met vier medailles op Wereldkampioenschappen, vijftien medailles op Europese 
Kampioenschappen en Olympisch zilver op de Winterspelen beleven we nu al een 
recordjaar in de Olympische disciplines. Ook onze Paralympische topsporters 
moeten niet onderdoen met zeven mondiale medailles.

Deze resultaten worden gewogen en omgezet in een maandelijks 
voortschrijdende Vlaamse topsportindex. Voor Vlaanderen zien we een sterke 
stijging sinds 2013, waar de effecten van een systematisch Vlaams 
topsportbeleid sinds 2004 voor het eerst onmiskenbaar duidelijk worden. De 
stijging versnelt in 2016 en zet zich voort tot vandaag. Het is duidelijk dat 
Vlaamse topsporters het leeuwendeel aanleveren van de Belgische 
topsportresultaten, in nagenoeg elke sporttak.
Tabel: Overzicht van de resultaatsdoelstellingen en de behaalde resultaten door Vlaamse 
topsporters in de periode 2017-2020
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7.1. Uitvoering Topsportactieplan IV 

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(s) en het 
topsportprogramma zelf. 

Door de ondersteuning van talentdetectieprogramma’s, 
talentontwikkelingsprogramma’s en het verder professionaliseren van de 
topsportwerking van de federatie wordt de lange termijnwerking gegarandeerd. 

Tenslotte zetten we meer in op topsport als middel tot sportparticipatie en -
beleving in en uitstraling van Vlaanderen.  

Vanaf 2018 verhoogden we het topsportbudget met 1 miljoen euro en voorzagen 
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 2017-2018
Bij de toekenning van de topsportmiddelen 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 topsportfederatie ingewilligd.

Op basis van de Vlaamse topsporttakkenlijst 2017-2020 ondersteunden we 26 
Vlaamse topsportfederaties via subsidiemiddelen topsport voor de organisatie en 
uitvoering van 25 talentdetectieprogramma’s en 42 ontwikkelingsprogramma’s in 
Olympische disciplines. Parantee-Psylos vzw ondersteunden we voor de 
Paralympische ontwikkelings- en prestatieprogramma’s via subsidie- en 
werkingsmiddelen topsport.

Voorts kregen 29 Vlaamse topsportfederaties een ondersteuning voor de 
organisatie en uitvoering van 78 Olympische prestatieprogramma’s via 
werkingsmiddelen topsport.

Zeven Vlaamse unisportfederaties ontvingen ondersteuning via de 
werkingsmiddelen topsport voor de organisatie en uitvoering van zes niet-
Olympische prestatieprogramma’s in de sporttakken jiujitsu, korfbal, motorcross, 
reddend zwemmen, skeeleren, sportklimmen en squash.

EK WK OS

Medaille Top-8 Medaille Top-8 Medaille Top-8 Medaille Medaille Medaille

2017 4 20 2 30 3 6

2018 5 35 2 21 2 6 2 6 0

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

2017 7 24 6 12 5 6

2018 15 22 5 4 1 3 0 7 1

2019
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Totaal 22 46 11 16 1 3 5 13 1
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6.6. Samenwerking actoren Sport voor Allen (overlegorgaan 
sportpromotie)

Realisaties 2017-2018
In functie van de opmaak van een nieuwe visienota Sportpromotie voerden we
bilaterale gesprekken met ISB en VSF en consulteerden we ook de Vlaamse 
Sportraad over de (mogelijke) aanpak. De Vlaamse Sportraad heeft hierover haar 
advies uitgebracht. 

Prognoses 2018-2019
We ontwikkelen een nieuw structureel overlegmodel in functie van sportpromotie 
waarbij o.a. zullen werken met focusgroepen.

7. Meer rendement halen uit het beschikbare topsportpotentieel

Samen met de Vlaamse topsportfederaties zorgen we voor een optimaal 
topsportklimaat, waarin topsporters alle kansen krijgen om te trainen, te 
presteren en successen te behalen op het hoogste internationale niveau. 

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 geven de sportfederaties door wie volgens hen de komende 
Olympiade kan scoren op kampioenschappen. De ondergrens ligt op een plek in 
de top-8 op een Europees Kampioenschap. Deze resultaatsdoelstellingen (blauw 
gearceerde cellen), en ook de door Vlaamse topsporters effectief behaalde 
resultaten (rood gearceerde cellen) worden in onderstaand overzicht 
weergegeven.
Met vier medailles op Wereldkampioenschappen, vijftien medailles op Europese 
Kampioenschappen en Olympisch zilver op de Winterspelen beleven we nu al een 
recordjaar in de Olympische disciplines. Ook onze Paralympische topsporters 
moeten niet onderdoen met zeven mondiale medailles.

Deze resultaten worden gewogen en omgezet in een maandelijks 
voortschrijdende Vlaamse topsportindex. Voor Vlaanderen zien we een sterke 
stijging sinds 2013, waar de effecten van een systematisch Vlaams 
topsportbeleid sinds 2004 voor het eerst onmiskenbaar duidelijk worden. De 
stijging versnelt in 2016 en zet zich voort tot vandaag. Het is duidelijk dat 
Vlaamse topsporters het leeuwendeel aanleveren van de Belgische 
topsportresultaten, in nagenoeg elke sporttak.
Tabel: Overzicht van de resultaatsdoelstellingen en de behaalde resultaten door Vlaamse 
topsporters in de periode 2017-2020
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Prognoses 2018-2019

Eind 2018 maken we een tussentijdse evaluatie op van de ondersteunde 
talentdetectieprogramma’s, ontwikkelingsprogramma’s en prestatieprogramma’s, 
zowel in Olympische, Paralympische als niet-Olympische disciplines.

Het BOIC zal in 2019 opnieuw instaan voor de organisatie van multidisciplinaire 
stages (Mulhouse, Vittel en Lanzarote) en de deelname van Vlaamse topsporters 
aan multidisciplinaire competities (European Games en EYOF).

7.1.2. Professionalisering van de Vlaamse topsportfederaties

Realisaties 2017-2018

Het Topsportactieplan Vlaanderen IV (2017-2020) 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 25 technisch directeurs 
topsport (21,5 VTE) mogelijk. Zij moeten instaan voor de aansturing van de 
ondersteunde ontwikkelingsprogramma’s (middellange en lange termijn) en 
desgevallend de prestatieprogramma’s (korte termijn). Daarnaast erkende Sport 
Vlaanderen zeven “program drivers” voor de aansturing van de Olympische 
prestatieprogramma’s, bij afwezigheid van een technisch directeur topsport.

We faciliteerden de aanstelling van 35,2 VTE topsporttrainers in Olympische 
prestatieprogramma’s en 70,5 VTE jeugdtrainers topsport in Olympische 
talentdetectie- en ontwikkelingsprogramma’s. In de Paralympische prestatie- en 
ontwikkelingsprogramma’s maakten we de aanstelling van 5,0 VTE 
topsporttrainers mogelijk.

De vormingscoördinator Topsport werkte een geïndividualiseerd internationaal 
vormingstraject uit per “in service” topsporttrainer, op voordracht van de 
topsportfederatie. Verder boden we een intensief opleidingsprogramma aan voor 
zestien geselecteerde topcoaches en high potential coaches.

Het plan van aanpak van de wetenschappelijke begeleiding wijzigde in 2017 
grondig en kreeg in 2018 definitief vorm. 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 wekelijks 
aanwezig in de drie topsportcentra (Gent, Antwerpen en Leuven) voor overleg en 
afstemming van sportwetenschappelijke begeleiding en onderzoek inzake 
topsport.

We volgden nauwgezet de voortgang van de gesubsidieerde projecten inzake 
topsport trainingsinfrastructuur op. 

Prognoses 2018-2019
Einde 2018 worden de talentdetectieprogramma’s, ontwikkelingsprogramma’s en 
prestatieprogramma’s tussentijds geëvalueerd en/of bijgestuurd.

De vormingsinitiatieven en sportwetenschappelijke begeleiding zetten we 
onverminderd voort in 2019.

We werken verder aan de realisatie van de geselecteerde projecten inzake 
trainingsinfrastructuur topsport binnen het één-campus-per-sporttak-model 
(leven, trainen, sportmedische begeleiden en studeren op één locatie), bij 
voorkeur in de driehoek Gent-Antwerpen-Leuven.

We blijven de voortgang van de gesubsidieerde projecten inzake topsport 
trainingsinfrastructuur nauwgezet opvolgen tot aan de definitieve oplevering.
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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 tewerkstellingsprojecten topsport van Sport 
Vlaanderen en (3) de begeleiding en omkadering van de Vlaamse topsporters via 
Carrièrebegeleiding Topsport.

Realisaties 2017-2018

Opvolging van de werking van de Vlaamse topsportscholen

In het schooljaar 2017-2018 werd de studierichting Topsport opnieuw 
aangeboden in zes Vlaamse topsportscholen. Met elk van de vijftien 
topsportfederaties met een topsportschool sloten we een convenant af over de
goedgekeurde selectiecriteria voor het daaropvolgende schooljaar. 

De gemengde selectiecommissie van het Topsportconvenant heeft voor het 
schooljaar 2017-2018 de aanvragen van de respectieve topsportfederaties 
besproken in functie van de toekenning van een topsportstatuut. Voor het 
schooljaar 2017-2018 kregen 543 leerlingen/topsporters een topsportstatuut in 
het secundair onderwijs, waarvan 512 ingeschreven in een topsportschool. Voorts 
werden 98 attesten topsportbelofte toegekend aan leerlingen/topsporters uit het 
lager onderwijs. Het “Flexibel leertraject buiten de topsportschool” werd in het 
schooljaar 2017-2018 bestendigd. Voor het schooljaar 2017-2018 kregen zestien 
leerlingen een topsportstatuut “F”. 

Opname van Vlaamse topsporters in een tewerkstellingsproject voor 
topsporters 

35 elitesporters (27,6 VTE) werden opgenomen in het tewerkstellingsproject 
Topsport van Sport Vlaanderen in functie van het leveren van topprestaties. Voor 
de Vlaamse wielerploegen werden bijkomstig 23 (voltijdse en deeltijdse)
tewerkstellingscontracten afgesloten. 

Voor het academiejaar 2017-2018 kregen twintig elitesporters en twee 
beloftevolle jongeren een deeltijds tewerkstellingscontract topsport en genoten 
veertien topsporters/ studenten een onkostenvergoeding via het 
Topsportstudentenproject van Sport Vlaanderen. 

De aparte ondersteuning van het wielerteam dames als aparte vzw werd 
stopgezet in overleg met Cycling Vlaanderen. De ondersteuning voor het 
damesteam maakte in 2018 deel uit van een ontwikkelingsprogramma van
Cycling Vlaanderen vzw.

Carrièrebegeleiding van de Vlaamse topsporters 

In het academiejaar 2017-2018 genoten 41 topsporters van een individuele 
carrièrebegeleiding voor Topsport en studie (1-1 begeleiding in de meest 
intensieve vorm) en 48 topsporters genoten een minder intensieve 
begeleidingsvorm (E-coaching). Tenslotte werden 45 topsporters/studenten 
begeleid en opgevolgd via het Topsportstudentenproject van Sport Vlaanderen. 

Vanaf juni 2018 werd het begeleidingsteam carrièrebegeleiding topsport 
uitgebreid tot 2,0 VTE om meer kwalitatieve en kwantitatieve 
begeleidingstrajecten van topsporters en topsporters/studenten te realiseren.

Het ‘Profparcours’, een samenwerkingsproject tussen VDAB en Sport Vlaanderen, 
werd voortgezet. Topsporters blijven hiermee de kans krijgen 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 
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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 2018 werden twintig topsporters opgenomen in het 
‘Profparcours’.

Prognoses 2018-2019
De topsportschoolwerking zetten we in 2019 op dezelfde manier voort. Na het 
ingaan van de hervorming van het secundair onderwijs moet het 
Topsportconvenant aangepast worden, o.a. om (1) de het flexibel leertraject 
buiten de topsportschool te verankeren en (2) het onderwijsprogramma van de 
verschillende topsportscholen te aligneren en om modulaire pakketten (e-
learning) aan te bieden.

We continueren het topsportstudentenproject, het tewerkstellingsproject 
Topsport en het ‘Profparcours’. Het wielerteam heren (Sport Vlaanderen-Baloise) 
ondersteunen we verder.

De carrièrebegeleiding van onze topsporters blijft een prioritair thema en wordt in 
2019 onverminderd voortgezet. De hoger onderwijsinstellingen worden via een 
optimalisatietraject aangemoedigd om dezelfde instapcriteria en maatregelen 
voor topsporter/studenten te implementeren, alsook volgens de eigen 
mogelijkheden het aanbod te verbeteren.

7.1.4. Participatie in het gemeenschappelijk project Be Gold

Realisaties 2017-2018
In 2018 ondersteunden we via het project Be Gold vijftien Vlaamse, zes 
Franstalige en negen gemeenschapsoverschrijdende (nationale) 
topsportprojecten. 

De gemeenschapsministers van sport en de minister van begroting, belast met 
de Nationale Loterij, beslisten in 2018 om het project Be Gold te verlengen tot 
einde 2022, op advies (einde 2017) van de gemeenschappen en het BOIC.

7.2. Evaluatie en bijsturing beleid via opmaak topsportactieplan IV 

Sport Vlaanderen monitort het topsportbeleid jaarlijks. De afdeling Topsport 
rapporteert in het najaar aan de Stuurgroep topsport over de voortgang van de 
actiepunten uit het Topsportactieplan IV (2017-2020). Daarnaast bezorgt de 
afdeling in het najaar ook een update van de Vlaamse Topsportindex aan de 
Taskforce en de Stuurgroep Topsport. De topsportindex bereikte een nieuwe 
topscore: 
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8. Constructief bijdragen aan internationaal sportbeleid

Realisaties 2017-2018
Onder het Bulgaars EU-voorzitterschap werden raadsconclusies goedgekeurd 
over de rol van sport bij de promotie van gemeenschappelijke waarden. Onder 
het Oostenrijks voorzitterschap verwachten we raadsconclusies rond de 
economische dimensie van sport en onze acties met betrekking tot sport op het 
werk als goede voorbeeld te presenteren.

In 2018 gingen twee EU-expertgroepen van start: goed bestuur en de 
ontwikkeling van vaardigheden in de sport. We nemen hier een actieve rol in op 
via de deelname van Vlaamse experten. Verder waren we betrokken bij de 
opstart van een “peer learning”-initiatief waarbij een groep lidstaten kennis 
uitwisselt over stadsplanning, natuursport en duurzaamheid van massa-
evenementen. We namen ook een actieve rol op in ‘All IN: Towards gender
balance in sport’. In april werd de basis gelegd voor een samenwerking met 
organisaties uit Frankrijk, Finland, Spanje en Litouwen met als thema sport op 
het werk. Hiervoor werd een projectaanvraag ingediend binnen Erasmus+ Sport. 
We werkten als partner mee in het ASPIRE-project (Activity, Sport, Play for the 
Inclusion of Refugees in Europe).

In mei dit jaar ondertekenden we een intentieverklaring om mee te bouwen aan 
de Europese dimensie van de Olympische Spelen in 2024 in Parijs. In oktober 
namen we deel aan de bijeenkomst van de ministers van sport van de Raad van 
Europa. 

Er werden een aantal specifieke samenwerkingen opgezet met Frankrijk,
Nederland en China en sport werd mee opgenomen in een aantal nieuwe 
bilaterale samenwerkingsverbanden. 
We houden de mogelijkheden rond subsidiemiddelen Erasmus+ Sport voor de 
Vlaamse sector onder de aandacht Daarbij speelden we een actieve rol in de 
Europese besprekingen over de besteding van middelen voor sport binnen het 
vooropgestelde Europese budget voor 2021-2027. Als vertegenwoordiger van de 
EU in het stichtingsbestuur van WADA en als Europees vertegenwoordiger binnen 
de WADA governance group nam ik een actieve rol op binnen WADA met oog op 
een versterking van het mondiaal antidopingbeleid.
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Prognoses 2018-2019
We volgen in 2019 actief de verdere ontwikkelingen binnen de Europese Unie en 
zetten actief in 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). We bestendigen de dialoog tussen de gemeenschappen en 
hebben oog voor opportuniteiten rond bilaterale samenwerking.

Het project ASPIRE ontwikkelde een educatiepakket en training voor 
sportorganisaties die vluchtelingen in hun werking willen opnemen. Het sluitstuk 
wordt de organisatie van een nationale themadag per partnerland om het 
educatiepakket en de resultaten voor te stellen. Sport Vlaanderen organiseert 
zo’n themadag op 29 januari 2019. We blijven de ontwikkelingen binnen WADA 
en het mondiale antidopingbeleid actief volgen. 

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. Zo voeren we via het decreet op de georganiseerde 
sportsector (zie 1.1.1) een genderbeleid in alle bestuursorganen van de 
sportfederaties en geven we een stevige boost aan G-sport in Vlaanderen o.a. 
met de erkenning en subsidiëring van de vzw Parantee-Psylos en het platform G-
sport Vlaanderen. (Zie 1.3.)
De Vlaamse Trainersschool zet sterk in op het vormen van kwaliteitsvolle 
trainers, ook voor sporters met een handicap en dit met specifieke opleidingen 
voor deze doelgroep.
Toegankelijkheid is een belangrijk aandachtspunt in het Globaal Sport-
infrastructuurplan Vlaanderen (zie 2.1). We sloten met Inter een 
samenwerkingsovereenkomst af om integrale toegankelijkheid en Universal 
Design meer ingang te laten vinden in de sportsector (zie 2.3). Ook de centra 
van Sport Vlaanderen screenen we op toegankelijkheid (zie 2.2).
In 2016 verscheen de publicatie ‘Transgenders in de sport: ‘Een informerende en 
richtinggevende brochure voor sportaanbieders en transgender sporters’. Naar 
aanleiding van enkele relevante wetswijziging, zal de publicatie in 2019 worden 
geëvalueerd en aangepast waar nodig. In samenwerking met Çavaria, Out for the
Win en de Vlaamse Sportfederatie (VSF) bespraken we welke acties ondernomen 
kunnen worden om de gender/heteronormativiteit in de sport aan te pakken en 
de verdraagzaamheid ten aanzien van holebi’s te versterken.

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 (zie 1.1.3), het vergroten van de sociale inclusie (zie 1.3) en het 
empoweren van kwetsbare jongeren via sport (1.5).
We pasten het Uitvoeringsbesluit met betrekking tot de Beleidsfocus 
sportkampen voor de sportfederaties aan, zodat de stimulerende maatregelen 
voor doelgroepen (waaronder ook kansarmen) doelmatiger moeten aangewend 
worden.
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9.3. Horizontaal Integratiebeleidsplan

Via het project Expertisecentrum Buurtsport leveren we onze bijdrage om de 
participatie van personen van buitenlandse herkomst aan het maatschappelijke 
leven significant te verbeteren (zie 1.1.2).
Het nieuw opgestarte beleidsnetwerk gelijke kansen in de sport zal een 
belangrijke rol spelen in het verder vormgeven van het sportbeleid omtrent 
diversiteit in de sport zodoende specifieke kansengroepen (meer) aan te zetten 
tot sport en bewegen (zie 1.3).

9.4. Visie 2050 - Transitieprioriteit Zorg en Samenleven in 2050

De transitieprioriteit Zorg en Samenleven 2050 Sport Vlaanderen kadert binnen 
Visie 2050: een langetermijnstrategie voor Vlaanderen. Samen met mijn collega-
ministers Vandeurzen en Gatz ben ik mee trekker van dit transitieproject. Sport 
Vlaanderen is vertegenwoordigd in de delivery unit. 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. Op 8 
juni 2018 werd een eerste reflectie- en inspiratiedag opgebouwd rond zes 
thema’s: duurzame samenleving, reflecterende samenleving, 
vermaatschappelijking, sociale cohesie, toekomst van ons zorgmodel en Health in
all policies.
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III. BIJLAGEN

Bijlage 1a: Samenvatting van de beleidsopties en initiatieven voor het 
volgende begrotingsjaar

Dit punt wordt opgenomen in het beknopte managementoverzicht aan het begin 
van deze beleidsbrief.
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Bijlage 1b: Regelgevingsagenda

Dit is een uittreksel uit de monitoringstool Traject met informatie aangevuld tot 
op 26/09/2018

BN SPORT SD 1. Faciliteren van breedtesport via diverse partnerships

REGELGEVINGSPROJECTEN 

Wijziging van het Besluit beleidsfocussen decreet georganiseerde 
sportsector Omschrijving:
Binnen de beleidsfocussen zijn de kosten verbonden aan verenigingswerk 
ingeschreven als subsidieerbare kost + inhoudelijke wijziging aan de beleidsfocus 
sportkampen + toevoegen van een delegatie aan de minister om de vergoeding 
te bepalen van de leden van de beoordelingscommissie

Meest recente status: 
● 2018 - Q3
Op schema 
Duiding bij status:
In de loop van september 2018 wordt het ontwerpbesluit aan de Vlaamse 
Regering voor principiële goedkeuring voorgelegd.

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:
● 2018 - Q3:
Gerealiseerd
Duiding bij status:
Het decreet van 18 mei 2018 tot wijziging van het decreet van 3 april 2009 
houdende de toekenning van subsidies voor de uitbouw, de coördinatie en de 
promotie van het sportaanbod van de studentenvoorzieningen van de Vlaamse 
universiteiten en hogescholen en de erkenning en subsidiëring van een Vlaamse 
overkoepelende studentensportvereniging is op 15 juni 2018 gepubliceerd in het 
Belgische Staatsblad.

Besluit Sport in het Hoger Onderwijs
Omschrijving:
Het besluit bepaalt de erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden van de 
associaties en de Vlaamse overkoepelende studentensportorganisatie.

Meest recente status:
● 2018 - Q3
Gerealiseerd
Duiding bij status:
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2018 tot wijziging van het besluit 
van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 houdende de uitvoering van het decreet 
van 3 april 2009 houdende de toekenning van subsidies voor de uitbouw, de 
coördinatie en de promotie van het sportaanbod van de 
studentensportvoorzieningen van de Vlaamse universiteiten en hogescholen en 
de erkenning en subsidiëring van een Vlaamse overkoepelende 
studentensportvereniging is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 16 
augustus 2018.
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Decreet Lokaal Sportbeleid
Omschrijving:
Het decreet lokaal sportbeleid van 6 juli 2012 en bijhorende uitvoeringsbesluit 
dient aangepast te worden t.g.v. de gewijzigde subsidiestroom naar de provincies 
vanaf 2018 en de toekomstige beleidslijn inzake subsidiestroom. 

Meest recente status:
● 2017 - Q3
Stopgezet 
Duiding bij status:
Het decreet werd aangepast door minister Homans. Het decreet van 22 december 
2017 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2018. Dit decreet 
wijzigde diverse decreten houdende de subsidiëring aan de lokale besturen.

BN SPORT SD 2. Optimaliseren van het aanbod aan sportinfrastructuur

REGELGEVINGSPROJECTEN 

Nihil

BN SPORT SD 3. Het gezond en ethisch sportklimaat blijvend versterken

REGELGEVINGSPROJECTEN 

Wijziging van het algemeen uitvoeringsbesluit van het decreet 
georganiseerde sportsector 
Omschrijving 
Als uitkomst van de bijzondere commissie grensoverschrijdend gedrag werd het 
decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de 
georganiseerde sportsector gewijzigd op 13 juli 2018. Er werden bijkomende 
bepalingen toegevoegd over de aanspreekpersoon integriteit en een 
integriteitsbeleid. De wijzigingen treden in werking vanaf 1 januari 2021. Dit 
uitvoeringsbesluit zal deze bepalingen concretiseren.

Meest recente status:
2018 – Q3
In voorbereiding
Duiding bij de status
/

BN SPORT SD 4. Streven naar een dopingvrij Vlaanderen

REGELGEVINGSPROJECTEN 

Nihil

BN SPORT SD 7. Meer rendement halen uit beschikbare 
topsportpotentieel

REGELGEVINGSPROJECTEN 

Nihil

BN SPORT SD 8. Constructief bijdragen aan internationaal sportbeleid

REGELGEVINGSPROJECTEN 

Nihil
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Bijlage 1c: Decreetsevaluatie

BN SPORT SD 1 - 1. Faciliteren van breedtesport via diverse partnerships

DECREETSEVALUATIES 

Decreet Sport in het Hoger Onderwijs – Decreetsevaluatie
Omschrijving:
De overkoepelende studentensportvereniging en elke associatie hebben een 
individuele SWOT-analyse gemaakt, die door Sport Vlaanderen werden 
samengevoegd tot 1 SWOT voor de associaties en 1 SWOT voor de 
overkoepelende studentensportvereniging. Deze gezamenlijke SWOT-analyses 
werden besproken tijdens een overleg in januari 2016. Op basis van de 
gezamenlijke SWOT-analyses kregen de betrokken sportactoren de opdracht om 
tegen eind april 2016 een combinatiematrix te maken, alsook 
beleidsaanbevelingen te formuleren voor enerzijds de associaties en anderzijds 
de overkoepelende studentensportvereniging. Deze werden besproken in mei 
2016.

Meest recente status:
● 2016 - Q3
Gerealiseerd
Duiding bij status:
De evaluatie van het decreet Sport in het Hoger Onderwijs is afgerond en heeft 
geleid tot een aanpassing van het decreet en het uitvoeringsbesluit. Met het 
wijzigingsdecreet dat staat voor planlastvermindering, kwaliteitsverhoging van 
het aanbod en enveloppefinanciering worden de vijf Vlaamse associaties en de 
erkende overkoepelende studentensportvereniging verder begeleid en 
ondersteund in hun werking.

Decreet op de georganiseerde sportsector - Decreetsevaluatie
Omschrijving:
Conform artikel 11 van het decreet op de georganiseerde sportsector van 10 juni 
2016 werd na één jaar een evaluatie uitgevoerd van de fusies tussen de 
federaties in het kader van dit nieuwe decreet. Deze evaluatie gebeurt aan de 
hand van een bevraging van alle fusiefederaties rond 9 thema’s (bestuur en 
beleid; administratie; financiën; communicatie; sportaanbod; kwaliteit; 
personeel; acceptatie en gedragenheid; toekomstperspectief). De vragenlijst 
wordt op voorhand besproken met de koepelorganisatie ‘de Vlaamse 
sportfederatie’ (VSF). Aanvullend op deze evaluatie van de fusies, gebeurt een 
ruimere evaluatie over het eerste werkingsjaar onder het nieuwe decreet. 
Hiervoor wordt opnieuw een vragenlijst opgesteld in overleg met de VSF die we 
bij alle gesubsidieerde sportfederaties zullen afnemen.

Meest recente status:
● 2018 - Q3
Op schema
Duiding bij status:
De eerste fase van deze evaluatie bij de fusiefederaties is intussen afgerond. De 
bevraging bij de fusiefederaties gebeurde in de maanden april en mei 2018. Het 
tussentijdse rapport van deze bevraging werd deze zomer afgewerkt. De tweede 
fase, die een algemene evaluatie inhoud van het eerste werkingsjaar onder het 
nieuwe decreet, wordt na de zomer van 2018 opgestart. De vragenlijst zal bij alle 
gesubsidieerde sportfederaties worden afgenomen in het najaar van 2018. Het 
eindrapport van de totale evaluatie wordt verwacht in januari of februari van 
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2019.
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Bijlage 2: Overzicht van de wijze waarop gevolg gegeven werd aan 
resoluties en moties van het Vlaams Parlement

Resolutie 1629 betreffende voorstellen voor het versterken van de 
beleidsdomein-overschrijdende aanpak tegen grensoverschrijdend gedrag 

Ik verwijs hiervoor naar de passage zoals opgenomen onder 3.4 van mijn 
beleidsbrief.
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Bijlage 3: Overzicht van rapportering van de opvolging van de 
Rekenhofaanbevelingen

Er zijn geen Rekenhofaanbevelingen met betrekking tot het sportbeleid.
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