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MANAGEMENTSAMENVATTING
Deze beleidsnota is opnieuw opgebouwd uit 8 kernlijnen. We stellen ze hierna
graag aan u voor.
De eerste kernlijn handelt over het faciliteren van breedtesport via diverse
partnerships. Hier gaat het in eerste instantie over het kwaliteitsvol uitbouwen van
het breedtesportaanbod, in samenwerking met alle actoren in het veld en op maat
van de verschillende doelgroepen. Op die manier moeten we komen tot een echte
sportmentaliteit binnen Vlaanderen.
Om de kwaliteit te kunnen verhogen en een aanbod te creëren op maat voor elke
levensfase, moet eerst aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan. Zo
moeten er goed georganiseerde en kwaliteitsvolle sportfederaties zijn die hun clubs
een optimale dienstverlening kunnen bieden. Daarvoor moet Vlaanderen de
federaties ook vanuit een juist kader ondersteunen. Daarom werken we een nieuw
decreet voor de sportfederaties uit, dat voldoende aandacht heeft voor innovatie
en de ruimte laat aan federaties om de clubs rechtstreeks te ondersteunen.
Voor het lokaal sportaanbod worden de gemeenten volledig zelf verantwoordelijk
voor het beheer van hun sectorale middelen. We zullen dus ook de rol van de
Vlaamse sportadministratie moeten herdenken. Deze moet evolueren naar een
ondersteunende dienstverlener voor de gemeenten. Door in te pikken op trends en
innovatieve producten aan te reiken, zal de Vlaamse sportadministratie de
gemeenten moeten stimuleren om blijvend te investeren in sport.
Vanuit Vlaanderen willen we ernaar streven dat er een aanbod op maat komt van
elke levensfase. Zo willen we de motorische ontwikkeling van onze jongeren
bevorderen. Multimove, Sportsnack en Sport na School zijn drie producten die
vorige legislatuur werden ontwikkeld en meer op elkaar zullen afgestemd worden
binnen een globale visie op jeugdsportbeleid. Zij kunnen perfect samenwerkingsverbanden stimuleren tussen clubs, gemeenten en scholen.
Daarnaast zal ook de beroepsactieve bevolking extra aandacht krijgen. Hun vrije
tijd komt steeds meer onder druk door de combinatie van werk (zoeken), een
gezin, een sociaal leven enzovoort. Voor hen kunnen flexibele en innovatieve
vormen van een licht georganiseerd aanbod oplossingen bieden.
Natuurlijk zullen ook de inspanningen voor de senioren en de kansengroepen die
tijdens de vorige legislatuur reeds werden opgestart, onverminderd worden
voortgezet. Er wordt ook ingezet op een maximale inschakeling van kansengroepen
in het reguliere sportaanbod.
Om een up-to-date sportaanbod te kunnen garanderen, moet het sportbeleid
voldoende oog hebben voor innovatie. We zullen dan ook bekijken hoe we nieuwe
sportvormen en originele benaderingen van gekende sporten kunnen stimuleren.
Ook het faciliteren van niet- of lichtgeorganiseerd sportbeoefening sluit hierbij aan.
Sport is een ideale hefboom om verschillende maatschappelijke doelen te
realiseren. We houden voeling met de diverse kansengroepen uit onze samenleving
en blijven inzetten op de inclusie van deze personen via sport. Sport kan
bewegingsarmoede tegengaan en zo de gezondheid bevorderen. We onderzoeken
hoe bewegingsdeskundigen hieraan kunnen bijdragen. Sport kan ook de ideale weg
zijn om mensen te re-integreren in onze samenleving. We denken hierbij onder
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////// //////////////////
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meer aan kwetsbare jongeren (bijvoorbeeld na verslaving of jongeren die uit de
jeugdzorg komen).
De tweede kernlijn omvat het sportinfrastructuurbeleid. We gaan planmatig te
werk en maken snel werk van een globaal sportinfrastructuurplan, dat het kader
moet uittekenen voor gerichte investeringen op lange termijn. Dit plan zal
ondersteund worden door een sportinfrastructuurfonds, dat een decretale basis
krijgt. De focus zal liggen op topsporttrainingsinfrastructuur en bovenlokale
projecten en we zullen prioritair aandacht schenken aan zwembaden.
Samenwerking en cofinanciering zijn hier sleutelbegrippen, essentieel om tot
duurzame realisaties te komen.
Er komt ook een evaluatie van de Bloso-centra. Zij zullen getoetst worden aan hun
bovenlokale taakstelling.
Behalve nieuwbouw en renovatie moet we ook oplossingen zoeken binnen het
optimaler aanwenden van reeds bestaande infrastructuur. Zo zullen we
onderzoeken hoe schoolsportinfrastructuur naschools beter kan opengesteld
worden voor andere lokale actoren om zo de bezettingsgraad te verhogen.
Tot slot moet er ook aandacht zijn voor een sportvriendelijke leefomgeving, door
voldoende aandacht te hebben voor sport binnen de ruimtelijke planningsprocessen. Samen met de minister voor Omgeving gaan we op zoek naar duurzame
oplossingen voor geluid producerende en ruimte behoevende sporten zoals
motorcross.
Het Vlaams Regeerakkoord zet volop in op een actieve ‘gezond sporten’-attitude
bij de Vlamingen. Dit wordt dan ook de derde kernlijn van deze beleidsnota. Via de
implementatie van het nieuwe GES-decreet willen we onder andere de
sportfederaties optimaal ondersteunen zodat zij hun medische expertise kunnen
verhogen. In samenwerking met huis- en sportartsen willen we een databank
opstarten waarin de sportieve en sportmedische voorgeschiedenis kan bijgehouden
worden. We geven het Risicovechtsportenplatform de kans een degelijk kader te
creëren waarbinnen deze sporten op een gezonde en ethische manier beoefend
kunnen worden.
Om ook mensen met een gezondheidsbeperking alle kansen te geven om op een
kwaliteitsvolle manier aan sport te doen, verzamelen we de goede praktijken uit
eerdere proefprojecten, zodat de sector geïnformeerd wordt over hoe we het
bestaande aanbod optimaal kunnen afstemmen op deze mensen.
Het beleid rond ethisch sporten zal steunen op drie pijlers: persoonlijke integriteit,
fair play en sociale integriteit. Hierbij hebben we bijzondere aandacht voor het
belang van het kind. Het management van alle sportorganisaties in Vlaanderen
moet hierin ook zijn eigen verantwoordelijkheid opnemen.
We streven naar een dopingvrij Vlaanderen op basis van een beleid dat
internationaal als voorbeeld gezien kan worden. Hierbij staat ook klantvriendelijkheid centraal. We zorgen ervoor dat de nieuwe WADA-code zo snel mogelijk in
onze eigen regelgeving wordt ingepast. Verder zetten we maximaal in op preventie
en educatie inzake het voorkomen van dopinggebruik.
Omdat het dopinggebruik steeds gesofisticeerder wordt, volstaan reguliere
controles niet altijd en moet ook naar andere manier gezocht worden om
dopingpraktijken te bestrijden. Conform de nieuwe WADA-code maken we werk
van een versterkte dialoog met de politie, justitie en douane. De internationale
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////// //////////////////
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regels inzake dopingbestrijding evolueren erg snel. Daarom is het ook belangrijk
om de werking van het eigen NADO Vlaanderen regelmatig te evalueren en bij te
sturen indien nodig.
We investeren maximaal in de kwaliteit van de sportomkadering, de professionele
werking van sportorganisaties en de opportuniteiten voor tewerkstelling die de
sportsector biedt.
Via een kwaliteitsvol aanbod aan opleidingen en bijscholingen moeten we het
niveau van onze trainers en sportbegeleiders verhogen. Deze gekwalificeerde
sportbegeleiders moeten ook gestimuleerd worden om actief aan de slag gaan
binnen clubs. Het statuut van de sportbegeleider kan hiervoor een oplossing
bieden. Sportclubbestuurders zullen de nodige ondersteuning krijgen om een
kwaliteitsvolle clubwerking uit te bouwen. Dit moet ook andere vrijwilligers ten
goede komen, aangezien zij in een beter georganiseerde omgeving aan de slag
kunnen gaan.
We willen de tewerkstelling in en via de sportsector maximaal stimuleren. Zo wordt
Vlabus ondersteund voor de coördinatie en tewerkstelling van een pool van
sportbegeleiders en -ondersteuners en bouwt het een kenniscentrum uit over
tewerkstelling in de sport. Daarnaast kan sport ook een ideale hefboom zijn om
laaggeschoolden de nodige competenties en arbeidsattitudes te laten verwerven
zodat hun kansen op doorstroom naar de arbeidsmarkt worden verhoogd.
Organisaties die wensen in te zetten op maatschappelijk verantwoord ondernemerschap kunnen hierbij waardevolle partners zijn. Tot slot onderzoeken we binnen
het decreet niet-professionele sportbeoefenaar, samen met de sportfederaties, de
mogelijkheden voor een billijke opleidingsvergoeding bij de overgang van het nietprofessionele statuut bij één club naar het professionele statuut bij een andere
club.
We willen een op kennis gebaseerd sportbeleid voeren en een kortere link leggen
tussen kennisontwikkeling, kennisdeling en sportpromotie. We zetten hier dan ook
meer in op beleidsrelevant ad hoc onderzoek. Om de bestaande kennis efficiënter
te poolen, beter te integreren in het beleid en te ontsluiten naar de burger, werd
binnen de sportadministratie het Kennis- en Informatiecentrum Sport opgericht.
Ook de Sportdatabank Vlaanderen moet bijdragen aan de kennis- en informatiedeling met de burger.
Als we er in slagen om via een gerichte kennis- en informatiedeling de burger
voldoende te sensibiliseren over de positieve effecten van sporten en bewegen,
dan zal dit ook een impact hebben op de efficiëntie en effectiviteit van
sportpromotionele acties en evenementen.
We bundelen alle sportpromotionele acties binnen één kader, dat vertrekt vanuit
een nieuwe sportpromotionele sensibiliseringscampagne. Alle sportactoren zullen
uitgenodigd worden hieraan mee te werken, zodat een uniform en breed gedragen
sportpromotiebeleid gevoerd kan worden.
We evalueren ook het sportevenementenbeleid in Vlaanderen in overleg met de
verschillende bestuursniveaus in functie van een betere afstemming.
Het permanent overlegorgaan sportpromotie vormt hiervoor de ideale setting.
We zetten de werking van het ‘Overlegplatform Sport voor Allen’ voort als forum
waar de verschillende Vlaamse sportactoren met elkaar kunnen overleggen.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////// //////////////////
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We willen door het topsportbeleid meer rendement halen uit het beschikbare
topsportpotentieel. Hiervoor zijn reeds belangrijke stappen gezet in het
Topsportactieplan Vlaanderen III. We voeren dit plan verder uit, maar evalueren
het ook tijdig.
We vragen een grondige evaluatie aan de stuurgroep topsport, in functie van de
opmaak van een nieuw Topsportactieplan Vlaanderen IV na Rio 2016.
Tijdens de vorige legislatuur heeft Vlaanderen de voorzittersrol waargenomen van
de EU ministerraad sport. Verder is de Vlaamse minister van Sport ook namens de
EU verkozen in WADA-foundation board. We hechten dan ook veel belang aan de
constructieve bijdrage die Vlaanderen kan leveren aan het internationale
sportbeleid.
De constructieve overlegstructuur in functie van het sportbeleid die tussen de
gemeenschappen is ontstaan in navolging van het Belgische EU-voorzitterschap
moet zeker worden voortgezet.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////// //////////////////
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I. INLEIDING
Tijdens de vorige legislatuur werd samenwerking binnen de sportsector maximaal
gestimuleerd. Vanuit het motto “door samenspel scoren” trachtten we de
versnippering in het sportlandschap terug te dringen en efficiëntiewinsten te
genereren door in te zetten op concrete samenwerkingsverbanden.
Dit samenspel leidde tot een aantal mooie realisaties. Zo werd bijvoorbeeld G-sport
Vlaanderen opgericht. Dit orgaan verzamelt alle G-sportactoren en stroomlijnt het
G-sportbeleid in Vlaanderen. Verder werd via een uniek samenwerkingsproject
tussen het kabinet sport, de sportadministratie, de Vlaamse Sportfederatie, het
ISB en de universiteiten met een opleiding LO het Multimove project uitgewerkt.
Dit innovatieve en aantrekkelijke project moet bijdragen aan het wegwerken van
de bewegingsachterstand van onze allerjongsten. In navolging van het Belgische
voorzitterschap van de EU, waarbij Vlaanderen de ministerraad sport voorzat, werd
het gemeenschapsoverleg binnen België versterkt. Dit heeft er onder meer toe
geleid dat de verschillende regelgevingen rond antidoping in ons land beter op
elkaar zijn afgestemd. En door een clustering van de expertise en infrastructuur
inzake topsport binnen de topsportdriehoek Gent-Antwerpen-Leuven kunnen er
significante efficiëntiewinsten geboekt worden.
We hebben de voorbije jaren in Vlaanderen reeds verschillende stappen vooruit
kunnen zetten en hebben door goed samenspel weldegelijk gescoord. Het is bij
aanvang van een nieuwe legislatuur echter ook noodzakelijk om ambitieus te zijn
en de lat hoger te leggen. Daarom roepen we alle sportactoren in Vlaanderen op
om mee hun schouders te zetten onder een sportbeleid voor de toekomst en mee
te streven om “door samenspel te winnen”, zowel voor de breedtesport als voor de
topsport. We zullen een gezonde dosis lef en ambitie nodig hebben om samen de
uitdagingen aan te gaan die de Vlaamse sportsector te wachten staan gedurende
de komende jaren. Daarom moeten we ook de hand durven uitsteken naar andere
sectoren waarmee sport raakvlakken heeft, zoals bijvoorbeeld welzijn en
gezondheid, gelijke kansen, onderwijs, werk en ruimtelijke ordening.
Enkele van deze grote uitdagingen zijn het bevorderen van de motorische
ontwikkeling bij onze jongeren, het uitwerken van een nieuw decreet voor de
sportfederaties zodat zij gewapend zijn om het sportaanbod van de toekomst te
ontwikkelen, het wegwerken van de achterstand in sportinfrastructuur en meer
rendement halen uit ons beschikbare topsportpotentieel. Mits een goede
samenwerking kunnen we al deze uitdagingen kunnen realiseren.
Ook vanuit de Vlaamse overheid kunnen wij nog meer inzetten op samenwerking.
De tweeledige structuur van de sportadministratie, met enerzijds het agentschap
Bloso en anderzijds de afdeling sport uit het Departement CJSM, zal samensmelten
tot één nieuwe sportadministratie. Daarbij zal gestreefd worden naar de meest
optimale structuur om de doelstellingen uit deze beleidsnota te realiseren. De
contouren van deze nieuwe sportadministratie moeten tegen de eerstvolgende
beleidsbrief gekend zijn.
We nodigen iedereen uit om mee te bouwen aan een echte sportmentaliteit in
Vlaanderen.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////// //////////////////
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II.

OMGEVINGSANALYSE

1.

Uitgangspunten regeerakkoord

De Vlaamse Regering erkent dat sport (1) een belangrijke maatschappelijke rol
heeft en bijdraagt aan fitheid en gezondheid, het algemeen welbevinden en de
sociale cohesie en (2) de inclusie van kansengroepen bevordert.
De Vlaamse Regering wil een gezonde sportmentaliteit ontwikkelen, waarbij sport
een vaste gewoonte wordt in het leven van elke Vlaming. Sportfederaties, clubs,
gemeentelijke sportdiensten, scholen, bedrijven,… samen bouwen we aan een
sportvriendelijke leefomgeving, waarin iedereen gestimuleerd wordt tot bewegen
en sporten.
- Sportparticipatie:
- Algemeen: voeren van een dynamisch breedtesportbeleid op maat van
de noden en ambities van alle sporters
- Jongeren: wegwerken van de achterstand in motorische ontwikkeling
en fitheid bij onze jongeren
- Arbeidsactieven: zoeken naar flexibele oplossingen om aan sport te
doen op maat van de beroepsactieve bevolking
- Kansengroepen: gericht aandacht hebben voor kansengroepen.
- Sportfederaties:
- Rationalisatie in het federatielandschap en een resultaatgerichte
financiering.
- Sportclubs
- De sportclub als de natuurlijke biotoop voor een kwalitatief sportaanbod
en duurzame sportbeleving in functie van een levenslang sporten
- Sportinfrastructuur:
- Iedereen kan in zijn eigen buurt op een kwaliteitsvolle, gezonde en
betaalbare manier een leven lang kan sporten.
- Focus op bovenlokale projecten en topsport(trainings)infrastructuur
- Gezond en ethisch sporten:
- De Vlaamse Regering zet voluit in op een actieve ‘gezond sporten’attitude bij de Vlamingen en promoot volop ethiek in de sport
- Antidopingbeleid:
- Vlaanderen blijft koploper op het vlak van antidopingbeleid
- Begeleiding en ondersteuning:
- Vrijwilligers spelen een cruciale rol binnen de sportclub
- Competente sportbegeleiders garanderen een kwaliteitsvol aanbod in
een sportclub
- Door te sporten verwerven mensen competenties die in alle domeinen
van het leven van belang kunnen zijn
- Topsport:
- De topsportwerking per sporttak wordt verder gecentraliseerd en
uitgebouwd in één van de drie topsportcentra in Vlaanderen
- Evaluatie van het topsportbeleid na de Olympische Spelen 2016 in
functie van een nieuw topsportactieplan
- Verder inzetten op de ploegsporten met garanties voor de visibiliteit
- Innovatie:
- De Vlaamse Regering wil zuurstof geven aan innovatie in de sportsector
- Onderzoek moet antwoord bieden op concrete beleidsvragen
- Aandacht hebben voor kennisdeling met de burger

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Ontwikkelingen in Vlaanderen met een impact op sport

Vlaanderen ontsnapt niet aan de maatschappelijke trends zoals vergrijzing,
verstedelijking, digitalisering,... Dit heeft ook een impact op de sportbeleving. Ook
al gaat het hier niet om een nieuwe evolutie of compleet nieuwe trends, het blijven
uitdagingen waar ook het Vlaams sportbeleid rekening moet mee houden.
2.1.

Demografische ontwikkelingen

Vandaag is bijna 1 op 5 mensen in Vlaanderen 65 jaar of ouder (19%). Dat is 14%
meer dan in 1990 en wijst op een verdere vergrijzing van de bevolking. Daarnaast
worden we ook geconfronteerd met het fenomeen van de verzilvering (stijging 80plussers). De doelgroep “senioren” bestaat dus uit diverse subgroepen met een
verschillende (sport)achtergrond en verschillende mogelijkheden. Als deze
ontwikkeling gekoppeld wordt aan de vaststelling dat de participatiecijfers voor
sport sterk dalen vanaf 60 jaar, ligt hier een uitdaging voor het toekomstige
sportbeleid.
Een andere blijvende vaststelling is die van de gezinsverdunning. Dit vertaalt zich
in een toename van de groep van alleenstaande ouders en alleenstaande ouderen.
Ook groeien meer en meer kinderen op in nieuw samengestelde gezinnen en
zorgen de maatschappelijke en professionele verwachtingen voor een drukbezet
leven, ook in “gewone” gezinnen.
In de grootsteden valt de groei op van -15-jarigen op. Dit is vooral te wijten aan
de toename van kinderen met een migratieachtergrond. Dit stelt de grootsteden
voor enorme uitdagingen. De Vlaamse steden evolueren immers onmiskenbaar
naar een super-diversiteit van de bevolking. Het einddoel moet zijn om alle
Vlamingen de mogelijkheden te bieden om levenslang te sporten op maat, zodat
de gezondheids- en sociale voordelen van sportbeoefening maximaal benut kunnen
worden.
2.2.

Ontwikkelingen in sportparticipatie

Ongeveer 56% van de Vlamingen zegt in 2013 aan sport te doen (SCV-survey).
Een vijfde is actief lid van een sportvereniging. De genderkloof is nog steeds
aanwezig: mannen sporten meer dan vrouwen en meer mannen dan vrouwen doen
dit in de sportclub.
Het aantal leden in de sportclubs van de gesubsidieerde Vlaamse sportfederaties
nam in de afgelopen beleidsperiode toe. Hoewel de genderkloof blijft (62% mannen
– 38% vrouwen), is het aandeel vrouwelijke leden in sportclubs de laatste jaren
licht gestegen.
De voorbije jaren werd de nadruk gelegd op het activeren van senioren via onder
andere de Sportelcampagne. De ledenaantallen van de 55-plussers stegen in de
periode van 2010 tot en 2013 met 11,27% (ten opzichte van 3,69% in het
algemeen). De genderkloof is met 57,5% mannen en 42,5% vrouwen bij de 55plussers minder groot dan voor de sport in het algemeen.
Het is geen nieuw gegeven dat sociale ongelijkheid ook wordt weerspiegeld in de
sportparticipatiecijfers. Sportparticipatie hangt nauw samen met de sociale
achtergrond. Er zijn meer sporters bij hoogopgeleiden dan bij laagopgeleiden en
de participatiegraad van mensen met een handicap en mensen in armoede ligt
beduidend lager. Bovendien wordt sportdeelname bij kinderen en jongeren mede
bepaald door het opleidingsniveau van de ouders en door het gezinsinkomen.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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2.3.

Sociaal maatschappelijke ontwikkelingen

Het belang van sport als sociaal gebeuren mag niet onderschat worden. De
maatschappelijke relevantie is onmiskenbaar. Sport werkt positief in op de
algemene gezondheid en de lichamelijke conditie van een individu. Verder verlaagt
sport de stressgevoeligheid, verhoogt het de mentale weerbaarheid en draagt het
bij aan een positief zelfbeeld. Ook op het sociaal functioneren van een individu
heeft sport een positieve invloed. Bovenstaande vaststellingen tonen de nood aan
om vanuit sport samen te werken met andere relevante beleidsdomeinen.
2.4.

Gezondheidsontwikkelingen

Sinds 1980 is het aantal Belgen dat kampt met overgewicht (een body mass index
(BMI) van 25 of meer) gestegen met 6%. Momenteel weegt 52% van onze
bevolking te veel. Een toenemende sedentaire levensstijl is hier niet vreemd aan.
Het percentage Europese burgers dat tussen de 2,5 en 8,5 uren per dag (stil)zit,
is sinds 2002 gestegen met 6%. Dit heeft duidelijk gevolgen voor de
volksgezondheid.
2.5.

Ontwikkelingen sportaanbieders

Het decreet op de sportfederaties (13 juli 2001) is van toepassing sinds 1 januari
2002. Het heeft tot op heden een aantal concrete realisaties behaald, zoals onder
andere de splitsing van vijf unitaire sportfederaties, de realisatie van vijf fusies,
een stijging van het aantal leden van 953.280 in 2002 naar 1.398.166 in 2013 en
haast een verdubbeling van het krediet voor de basissubsidies van12.196.959 euro
naar 21.651.496 euro.
Niettemin werd bijvoorbeeld de beoogde doelstelling inzake rationalisatie niet
behaald. De puur kwantitatieve criteria (leden en personeel) voor de toewijzing
van subsidies is achterhaald. Uit de evaluatierondes tijdens vorige legislatuur,
bleek een aanpassing van het huidige decreet noodzakelijk. Een verantwoorde
rationalisatie van het Vlaamse sportfederatielandschap en het toekennen van
werkingssubsidies op basis van kwalitatieve criteria, in plaats van op het aantal
leden, zijn belangrijke uitgangspunten.
Vlaanderen telt vandaag 22.650 sportclubs, waarvan 76% aangesloten bij een
erkende Vlaamse sportfederatie (in 203 =1.465.956 leden). Sportclubs blijven
essentieel in het realiseren van het Vlaamse sportbeleid.
De Vlaamse overheid heeft via diverse richtlijnen en beleidsprioriteiten in de
opeenvolgende decreten (1976, 1995, 2007, 2012) de professionalisering van de
sportdiensten en de uitbouw van een lokaal sportbeleid gestimuleerd. In het
huidige regeerakkoord werd beslist om de gemeenten volledige autonomie te
geven over de besteding van middelen uit de sectordecreten, zoals het decreet
‘lokaal sportbeleid’. Zowel op lokaal als op Vlaams niveau zal er een
mentaliteitswijziging nodig zijn om adequaat op deze nieuwe situatie in te spelen.
2.6.

Evoluties in het Vlaams sportinfrastructuurlandschap

Wetenschappelijke studies tonen nog steeds aan dat er een tekort is aan
sportinfrastructuur op lokaal en bovenlokaal niveau. Grondiger inzicht is nodig in
de specifieke behoeften vooral op gebied van bovenlokale sportinfrastructuur.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////// //////////////////

V laams Par le m e n t
10

Stuk 143 (2014-2015) – Nr. 1

15

Toenemend ruimtebeslag, tekort aan of verouderde infrastructuur, met een
bijzondere problematiek inzake zwembaden, het probleem van de zogenaamde
geluidproducerende en ruimtebehoevende sporten vragen om een adequaat
antwoord van het Vlaamse beleid. De bestaande schoolsportinfrastructuur blijft
nog vaak onderbenut. Ook een beweegvriendelijke leefomgeving wint steeds meer
aan belang om niet-georganiseerde sportbeoefening te stimuleren.
2.7.

Professionalisering van de sportsector

De steeds stijgende verwachtingen van sporters inzake aanbod en begeleiding
maakt dat het belang van kwaliteitsvolle en professionele begeleiding bij
sportbeoefening steeds meer erkend wordt. Vooral sportclubs hebben een grote
nood aan kwaliteitsvolle medewerkers, maar het is niet altijd evident om deze te
vinden. Bijkomend wordt vastgesteld dat het aantal regulier tewerkgestelden in de
sportsector wel toeneemt, maar slechts in beperkte mate in de sportclubs. Sport
heeft hier dus nog een inhaalbeweging nodig. Intense samenwerking met andere
beleidsdomeinen (werk,…) zijn hier belangrijke randvoorwaarden.
Bovendien blijft de nood aan een specifiek statuut voor de sportbegeleider bestaan.
Professionalisering betekent echter niet dat het belang van de vrijwilliger
ondergesneeuwd mag raken. Deze vrijwilliger zal eveneens mee gestimuleerd en
ondersteund moeten worden in functie van een meer kwaliteitsvolle sportbegeleiding en organisatie van de sportsector.
Er wordt nog steeds een grote kloof vastgesteld tussen het volgen van een
sportkaderopleiding en het daadwerkelijk opnemen van de functie van trainer in
een sportclub. Dit blijft een moeilijk gegeven en vraagt extra aandacht.
2.8.

Economische context

De huidige afhankelijkheid van de sportsector van overheidsondersteuning,
gekoppeld aan de economische context maakt duidelijk dat de sportsector de
komende jaren meer de mogelijkheden inzake flankerende financiering,
alternatieve organisatievormen, vrijwilligersmanagement, sociaal ondernemerschap zal moeten onderzoeken en benutten. Ook dit kan bijdragen tot een
toenemende mate van professionalisering van de Vlaamse sportsector. De
overheid kan hier een ondersteunende en stimulerende rol in spelen.
2.9.

Ontwikkelingen in topsport

Het Vlaamse topsportbeleid moet rekening houden met de complexiteit van de
Belgische situatie. Er moet immers steeds rekening gehouden worden met het feit
dat de nationale koepels een tussenniveau vormen tussen de Vlaamse en
internationale federatie en de rol van het BOIC. Dit vergt een grote investering in
structureel overleg, in functie van een optimale verstandhouding.
Om op Vlaams niveau voor voldoende efficiëntie te zorgen, is de noodzaak tot
centralisatie en focus in het topsportbeleid groot.
2.10.

Ontwikkelingen internationaal

Internationale organisaties (Europese Unie, Raad van Europa, Unesco, Verenigde
Naties,…) hebben een groeiende rol opgenomen binnen de sportbeleidsvorming.
Dit heeft zeker impact op het Vlaamse niveau. Het antidopingbeleid is een hier een
voorbeeld van. Sinds de Internationale Conventie tegen dopinggebruik in de sport
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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van de UNESCO (2005) zijn de ondertekenende staten ertoe verbonden om
maatregelen inzake dopingbestrijding te nemen en om zich met de beginselen van
de Wereldantidopingcode te conformeren. Vlaanderen moet dit in overleg doen met
de andere Gemeenschappen van België. De derde versie van de Code zal in werking
treden op 1 januari 2015, hetgeen opnieuw vertaald moet worden in de Vlaamse
antidopingregelgeving.
Met het verdrag van Lissabon heeft de EU een formele ondersteunende
bevoegdheid voor sport verworven en zal het EU sportbeleid de komende jaren ook
steeds meer invloed op Vlaanderen hebben. Met Erasmus+ voorziet de EU nu ook
in een Europees subsidieprogramma voor de sport, met een focus op breedtesport.
De Raad van Europa werkt al lang rond sport (vb. doping), en wil met de conventie
ter bestrijding van wedstrijdvervalsing, een antwoord bieden op wat als één van
de grootste actuele bedreigingen in de sport wordt beschouwd.
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III. STRATEGISCHE EN OPERATIONELE DOELSTELLINGEN
1.

Faciliteren van breedtesport via diverse partnerships

Zoals aangegeven in het regeerakkoord wil de Vlaamse Regering iedereen via een
dynamisch breedtesportbeleid, dat gestoeld is op de noden en ambities van alle
sporters, stimuleren om een leven lang te sporten. Bovendien willen we ervoor
zorgen dat dit op een kwaliteitsvolle, gezonde en democratische manier kan. De
sportparticipatie verhogen, de fysieke fitheid bevorderen en de sociale cohesie
versterken staan hierin centraal. In samenwerking met diverse partners zoals
sportfederaties, sportclubs, gemeentelijke sportdiensten, scholen en bedrijven
ontwikkelen we in Vlaanderen een gezonde sportmentaliteit bouwen we aan een
sportvriendelijke leefomgeving.
Samen met of via de ondersteuning van sportactoren biedt de Vlaamse overheid
kwalitatieve sportproducten en een sportaanbod op maat van iedereen. Dit
totaalaanbod houdt rekening met het veranderende sportgedrag en speelt in op
specifieke noden en maatschappelijke en sportieve trends. Enerzijds zal onder
meer door een uitbreiding en optimalisatie van het naschoolse sportaanbod de
achterstand in motorische ontwikkeling en fitheid bij onze jongeren weggewerkt
worden. Anderzijds wordt binnen het georganiseerde aanbod en via innovatieve
vormen van anders georganiseerd sporten gezocht naar flexibele oplossingen voor
zij die tijdens hun actieve loopbaan onder meer studies, werk en een eigen gezin
combineren.
Sport is het middel bij uitstek om maatschappelijke inclusie te bevorderen. Het
Vlaams regeerakkoord stelt dan ook dat initiatieven die de sportparticipatie van
senioren, personen in armoede, personen met een migratieachtergrond en
personen met een beperking bevorderen, zullen gestimuleerd en ondersteund
worden. Waar mogelijk worden deze initiatieven maximaal opgenomen in het
reguliere aanbod.
1.1.
1.1.1.

Een kwalitatief sportaanbod op maat in elke levensfase
Het sportaanbod van de Vlaamse sportfederaties en hun clubs

Om enerzijds de sportfederaties tegen 2020 performanter, krachtdadiger en
efficiënter te maken en de kwaliteit in de sportclubs verder te verbeteren en
anderzijds de effectiviteit en de efficiëntie van de ingezette Vlaamse middelen te
verhogen, is een verantwoorde rationalisatie van het Vlaamse sportfederatielandschap absoluut nodig. Het huidige decreet op de subsidiëring van de Vlaamse
sportfederaties, de koepelorganisatie en de Organisaties voor Sportieve
Vrijetijdsbesteding (OSV’s) van 13 juli 2001 dient dan ook, zoals uit de omgevingsanalyse en na evaluatie door de sportsector zelf blijkt, aangepast te worden. Deze
legislatuur nemen we hiervoor de nodige stappen.
Het uitgangspunt voor deze rationalisering is dat we efficiëntiewinsten moeten
creëren door onder meer het aantal sportfederaties te reduceren. Situaties waarbij
er meerdere federaties zijn die enkel éénzelfde sport aanbieden, zijn niet optimaal.
Naast het aanbod door unisportfederaties, moet er wel ruimte blijven voor een
aantal louter recreatieve multisportfederaties. Deze rationalisatiedoelstelling werd
reeds opgenomen in het Strategisch plan Sportend Vlaanderen (1997). Uit de
evaluatie van het huidige decreet, blijkt echter dat de daarin opgenomen
mechanismen om samenwerking en fusies te stimuleren, niet het gewenste effect
ressorteerden.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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De ondersteuning van Vlaamse sportfederaties zal in de toekomst gebeuren vanuit
het principe van wederzijds vertrouwen. Subsidies zullen toegekend worden op
basis van output waarbij kwalitatieve normen zullen primeren zodat de omkadering
van de sporter verbetert. In het decreet zal de nodige aandacht voor de
ondersteuning van sportclubs worden opgenomen. Zij blijven immers het kloppend
hart van het georganiseerde sportaanbod.
Gezien het belang van ondernemerschap, goed bestuur en innovatie voor
slagkrachtige organisaties, zullen we sportfederaties responsabiliseren en
stimuleren hiertoe initiatieven te nemen. Het principe dat Vlaamse sportfederaties
naast subsidiëring voor hun basiswerking ook subsidies kunnen ontvangen voor
facultatieve of bijzondere projecten, zal behouden blijven.
Inspelend
op
gemeenschappelijke
vragen
en
vaststellingen
zal
de
koepelorganisatie ‘Vlaamse Sportfederatie’ (VSF) via sporttakoverschrijdende
trajecten de sportfederaties verder ondersteunen. Door in te zetten op
kennisdeling, monitoring, vorming en ondersteuning van kwaliteitsvolle werking
van sportfederaties en hun sportclubs kunnen diverse uitdagingen aangepakt
worden. Het project rond ‘scheidsrechters/officials’ is alvast een goed voorbeeld.
Sport bevordert de inclusie van kansengroepen in onze samenleving.
Sportfederaties en sportclubs ondervinden echter nog moeilijkheden en drempels
in het bereiken van en ontwikkelen van een aanbod voor kwetsbare groepen binnen
een inclusief sportbeleid. Deze problemen situeren zich op clubniveau voornamelijk
op het vlak van begeleiding, toegankelijke accommodatie, cultuurverschillen,
vrijwilligerswerking en competenties. Clubs die een sociaal-maatschappelijke rol
willen en kunnen opnemen, zullen we ondersteunen en begeleiden. Via het
detecteren van goede praktijken in het omgaan met diversiteit in de sportsector
bieden we hen een concrete aanzet.
1.1.2.

Het lokaal sportaanbod in de gemeenten

De Vlaamse regering beoogt een overheidslandschap dat bestaat uit sterke steden
en gemeenten met meer bevoegdheden, meer autonomie en minder planlast. Voor
sport betekent dit dat de sectorale subsidies aan gemeenten vanuit het decreet
lokaal sportbeleid geïntegreerd zullen worden in het gemeentefonds met
uitzondering van de subsidies voor de faciliteitengemeenten. De toekenning van
de middelen aan de gemeenten gebeurt naar analogie met het decreet lokaal
sportbeleid (verdeelsleutel = subsidie per inwoner). Als gevolg van deze
heroriëntatie inzake de subsidiëring van gemeenten door de Vlaamse overheid zal
de ondersteunende rol van Bloso ten aanzien van de lokale sportdiensten
aangepast worden.
Bloso zal inzake sportaanbod, evenementen, communicatie, informatie en
doelgroepenwerking de nodige kaders, modellen, producten en structuren
aanleveren waarop lokale besturen zich kunnen enten bij de uitwerking van hun
sportbeleid. De vier beleidsprioriteiten zoals bepaald in het decreet lokaal
sportbeleid, met name rechtstreekse ondersteuning van sportverenigingen,
professionalisering van en samenwerking tussen sportverenigingen, organiseren
van een lokaal anders georganiseerd sportaanbod en bewegen en sporten voor
kansengroepen via transversale samenwerking, vormen hierbij het inhoudelijke
kader.
Hiermee nodigt de Vlaamse regering de gemeenten uit om in de toekomst samen
te blijven investeren in sport.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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We verlenen onze actieve medewerking aan de recent opgerichte paritaire
commissie decentralisatie. De bedoeling is om, samen met de VVSG, op korte
termijn na te gaan op welke deelterreinen de autonomie en de beleidsruimte van
de lokale besturen kunnen worden verhoogd. Meer bepaald voor welke concrete
bevoegdheden van het lokale bestuursniveau het niet meer of minder nodig is dat
de Vlaamse overheid sturend optreedt. Ook in het beleidsdomein sport zal worden
gezocht hoe de Vlaamse regels kunnen worden herzien zodat ze meer dan nu slecht
op hoofdlijnen normeren.
Brussel wordt net als elke andere grote stad met dezelfde maatschappelijke
problemen geconfronteerd. Via de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)
kunnen gemeenschapsbevoegdheden zoals sport ook aangepakt worden binnen
Brussel, rekening houdend met de complexe bevoegdheidsverdelingen. Daarom
blijven we de VGC ondersteunen voor de uitbouw van een lokaal sportbeleid en dit
tot en met 2015 via het Sport voor Allen-decreet en vanaf 2016 via het decreet
lokaal sportbeleid. Naast de ondersteuning van de sportclubs en de activering van
een levenslange sportparticipatie (onder andere via transversale samenwerking),
hebben we daarbij bijzondere aandacht voor de G-sporters.
Het Vlaams regeerakkoord stelt dat de provincies niet langer persoonsgebonden
bevoegdheden zullen uitvoeren. De persoonsgebonden bevoegdheden die
toegewezen werden via sectorale decreten, waaronder ook sport, zullen geschrapt
worden. We onderzoeken in dialoog welke taken overgeheveld kunnen worden naar
ofwel het lokale niveau dan wel naar de Vlaamse overheid. Op die manier zal onder
meer de verdere uitbouw van een laagdrempelig beweeg- en sportaanbod voor
personen met een handicap gegarandeerd blijven.
Om de gemeenten en de VGC inhoudelijk te inspireren en praktijkgericht te
ondersteunen met het oog op het kwalitatief uitbouwen van een sterk lokaal
sportbeleid met bijzondere aandacht voor Buurtsport, blijven we het Vlaams
Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB vzw) subsidiëren. ISB legt
accenten op het maken van verbindingen naar en tussen sportclubs en het lokale
middenveld, het garanderen van een laagdrempelig en democratisch beweeg- en
sportaanbod voor iedereen vanuit een breed netwerk van lokale actoren en het
coördineren van het netwerk in en rond publieke zwembaden,... Via het
expertisecentrum Buurtsport zal ISB inzetten op de verdere implementatie en
professionalisering van de methodiek Buurtsport om vanuit een breed sportbegrip
bij te dragen aan een verhoogde sportparticipatie in de buurt. Het
expertisecentrum zal investeren in kennisopbouw en de uitwerking van modellen
en concrete ondersteuning en begeleiding op het terrein, met aandacht voor
transversale verbindingen.
1.1.3.

Een kwaliteitsvol naschools sportaanbod op maat van kinderen en
jongeren

De achterstand in motorische ontwikkeling en fitheid bij onze jongeren moet
weggewerkt worden. Hierbij streven we naar de realisatie van de desbetreffende
Vlaamse gezondheidsdoelstellingen.
Inspanningen om de jeugd een sportieve levenshouding bij te brengen zullen
onverminderd worden voortgezet. Via de scholen worden alle jongeren bereikt
ongeacht hun leeftijd, afkomst of talent. Het is dan ook evident dat binnen de
schoolcontext de basis wordt gelegd voor een actief en sportief leven. Naast de
lessen lichamelijke opvoeding en sport op school speelt het stimuleren van de
naschoolse sport hierbij een belangrijke rol. In samenwerking met de Stichting
Vlaamse Schoolsport zetten we hier dan ook verder op in.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Producten zoals Multimove (3-8 jaar), Sportsnack (8-12 jaar) en Sport Na School
(SNS) (12-18 jaar) zullen we verder op elkaar afstemmen binnen een globale visie
op jeugdsportbeleid. In dit kader zal een versterkte samenwerking tussen sport en
onderwijs bijdragen tot het uitbreiden en optimaliseren van het naschoolse
sportaanbod. Dit sluit aan bij de visie van het concept ‘Brede School met
sportaanbod’. Hiervoor treden we in overleg met de minister van Onderwijs.
Een recent onderzoeksrapport toont aan dat Multimove de motorische ontwikkeling
van onze jonge kinderen significant kan bevorderen, vooral bij de subgroep 3- tot
6-jarigen . Het product Multimove zal, naast het stimuleren van de verdere groei
binnen sportclubs en gemeentelijke initiatieven, ook nieuwe samenwerkingsverbanden creëren om het laagdrempelig karakter te behouden, te versterken en
uit te breiden. De ontwikkeling, realisatie en implementatie van tools wordt ook
afgestemd op de nieuwe samenwerkingsverbanden zodat het laagdrempelig
karakter binnen verschillende contexten toepasbaar is. Concreet gaat het
bijvoorbeeld om het toegankelijk maken van het Multimove aanbod voor kansarme
kinderen en kinderen met een beperking.
Het concept ‘Brede school met sportaanbod’ wordt verder uitgerold over heel
Vlaanderen opdat zoveel mogelijk kinderen en jongeren via een anders
georganiseerd, laagdrempelig en flexibel aanbod de kans krijgen om op eigen
tempo naschools te sporten. De bestaande producten van Brede school met
sportaanbod, ‘Sportsnack’ (Sportief Naschools ACtieve Kids) voor het
basisonderwijs en ‘Sport na School-pas (SNS-pas)’ voor het secundair onderwijs
zullen in heel Vlaanderen gefaciliteerd en georganiseerd worden in samenwerking
met de lokale sportclubs of sportaanbieders. Hiervoor worden vanaf het schooljaar
2014-2015, 32 halftijds gedetacheerde leerkrachten Lichamelijke Opvoeding
(flexibele opdracht leerkracht LO (Follo)) ingezet.
Hiermee komen we tegemoet aan de nood aan een gevarieerd, laagdrempelig en
flexibel sportaanbod voor de 3- tot 18-jarigen die hun weg naar het georganiseerde
sportaanbod (nog) niet vinden. Het doel blijft kinderen en jongeren aan te zetten
en te stimuleren tot een levenslange gezonde sportbeoefening. Op deze manier is
er in Vlaanderen naast de sportclubwerking en het sportaanbod van de lokale
sportdiensten tevens een aangepast anders georganiseerd sportaanbod voor
schoolgaande kinderen en jongeren.
De vraag naar buitenschoolse kinderopvang is groot. Opvanginitiatieven kampen
met een overbezetting en zijn op zoek naar manieren om hun capaciteit uit te
breiden. De combinatie van bestaande naschoolse sportconcepten zoals Multimove
en Sportsnack en kinderopvang moet kansen bieden om tegemoet te komen aan
die vraag. Via tussentijdse evaluatie willen we de kwaliteit en impact van het
hiervoor vermelde aanbod opvolgen. We blijven ook aandacht hebben voor
innovatie om de outcome van de aangeboden sportproducten te verhogen en de
voorziene doelstellingen te behalen.
1.1.4.

Een sportaanbod voor studenten

We blijven de vijf Vlaamse associaties in het Hoger Onderwijs ondersteunen voor
de uitbouw, de coördinatie en de promotie van het sportaanbod binnen de bij hen
aangesloten universiteiten en hogescholen. Deze ondersteuning wordt geregeld
door het decreet Sport in het Hoger Onderwijs van 3 april 2009, net zoals de
vierjaarlijkse erkenningsmogelijkheid en subsidiëring van de overkoepelende
studentensportvereniging. Tijdens de vorige legislatuur bleek echter dat dit decreet
op zijn eigen budgettaire limieten botste. Daarom zal dit grondig worden
geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Een sportaanbod op maat van de beroepsactieve bevolking

In deze beleidsperiode zullen we in het bijzonder de focus leggen op de
beroepsactieve bevolking. Tijdens de actieve loopbaan moet men steeds vaker
studies, werk en een gezin combineren. De vrije tijd komt daardoor steeds meer
onder druk te staan en de vraag naar oplossingen op maat van de beroepsactieve
bevolking wordt steeds groter. Om kwalitatieve sportproducten aan te bieden en
een aangepast sportaanbod op maat van deze doelgroep te ontwikkelen, gaan we
op zoek naar potentiële samenwerkingsverbanden met diverse partners binnen de
bedrijfssector. Zowel binnen het georganiseerde aanbod als via innovatieve
vormen van anders georganiseerd sporten zullen we mogelijkheden creëren zodat
er voldoende flexibele oplossingen zijn die aan deze vraag tegemoet komen.
1.1.6.

Een gedifferentieerd sportaanbod voor senioren

Onze samenleving kent een toenemende vergrijzing en verzilvering. De groep
senioren in de Vlaamse samenleving wordt niet alleen groter, maar door de grote
leeftijdsverschillen en diverse sociale achtergronden vormt ze een erg heterogene
groep. Heel wat wetenschappelijk onderzoek wijst op het belang van fysieke
activiteit, sport en bewegen bij senioren. Het blijft een absolute noodzaak en
uitdaging om hier vanuit het Vlaamse beleid de nodige aandacht aan te schenken
en de groep van senioren te sensibiliseren en te overtuigen van de meerwaarde
die sport hen biedt.
In uitvoering van het Actieplan Sport voor Allen werden een aantal strategische
structuren opgericht. Door het optimaliseren en beter afstemmen van de
samenwerking tussen de relevante bovenlokale (sport)actoren komt men tot een
integrale kijk met meer kansen op een kwaliteitsvolle sport- en beweegparticipatie.
Als lerend netwerk bieden ze de deelnemende actoren een platform voor
kennisuitwisseling die relevant is voor hun achterban.
Voor seniorensport maken we samen met de strategische structuur seniorensport
werk van een aanbod op maat waarbij zoveel mogelijk senioren gestimuleerd
worden tot sporten en bewegen via een gedifferentieerde aanpak.
1.1.7.

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

Het sportaanbod is in Vlaanderen goed uitgebouwd. Zowel de sportfederaties,
sportclubs en andere privéorganisaties, als de lokale besturen bieden een
gevarieerd en kwalitatief palet van sportactiviteiten aan. Toch doen bepaalde
bevolkingsgroepen en leeftijdscategorieën minder aan sport dan andere.
Aangezien het de ambitie van de Vlaamse overheid is om zoveel mogelijk
Vlamingen aan te zetten tot levenslang gezond sporten, gaan we na of het
bestaande aanbod voldoet aan de actuele noden en brengen we de hiaten in kaart.
We doen hiervoor onder andere beroep op de strategische structuren.
Innovatieve sportinitiatieven die inspelen op bestaande noden kunnen de verdere
uitbouw van het sportaanbod stimuleren. Recreatieve sporters moeten steeds de
kans krijgen om deel te nemen aan het georganiseerde sportaanbod, maar
tegelijkertijd ook de kans hebben om hun programma op eigen maat in te vullen.
Hierbij willen we synergie realiseren met de doelstellingen van het lokaal
sportbeleid en het aanbod van Brede School met Sportaanbod.
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Daarnaast pakken we de drop-out bij jongeren en jonge ouders aan. Het Steunpunt
Beleidsrelevant Onderzoek Sport voert momenteel een onderzoek uit naar de
kritische factoren om drop-out te voorkomen in sport en fysieke activiteit van de
Vlaamse jeugd. Op basis van de resultaten en aanbevelingen van dit onderzoek
bekijken we samen met de sector welke maatregelen we kunnen nemen om de
drop-out bij jongeren te vermijden.
Het project motiverend coachen, dat eind 2013 opgestart werd, focust op het
sportplezier, de sportbeleving en de sportparticipatie van kinderen en het
tegengaan van de drop-out in jeugdsportclubs. De kennis en vaardigheden die
nodig zijn voor een kwalitatief motiverende coachaanpak worden onderzocht om
dit nadien te vertalen in opleidingstrajecten voor jeugdcoaches. De jeugdcoach
vervult namelijk een cruciale rol want er is een duidelijk verband tussen de aanpak
van de jeugdcoach en de motivatie van jongeren om duurzaam te sporten.
1.2.

Inspelen op nieuwe trends en faciliteren van nieuwe sportvormen

We ondersteunen organisaties die via een sterk onderbouwd concept innovatieve
evenementen organiseren van sporten die een beperkte media-aandacht genieten
zodat de sport gepromoot wordt bij een groter publiek. We willen hierbij via een
breed sportaanbod de sportparticipatie van de Vlaming verhogen of de mensen
minstens de kans geven om er kennis mee te maken.
In 2013 lanceerden we een oproep naar de federaties om innovatieve projecten
voor laagdrempelig sporten in te dienen. Vijftien innovatieve projecten werden
opgestart en zullen eind 2015 geëvalueerd worden. De beste praktijkvoorbeelden
worden verder gepromoot in Vlaanderen.
1.3.

Vergroten van de sociale inclusie in de sport

Een breedtesportbeleid streeft naar een kwaliteitsvol aanbod dat voor iedereen
toegankelijk is. Om dit te realiseren, voorzien we nodige ruimte om – waar nodig
– ondersteuning op maat te bieden.
We benadrukken de benefits van actieve sportparticipatie bij andere sectoren zodat
ook zij meer het belang inzien om mee te werken aan de doelstellingen van het
sportbeleid. Samenwerking met onder andere Welzijn, Gelijke Kansen, Armoede,
Cultuur (onder andere in kader van het flankerend participatiedecreet),
Inburgering en Integratie is hier een essentiële randvoorwaarde om alle
doelgroepen ook optimaal te bereiken.
Naar analogie met seniorensport (zie 1.1.5) en sport en interculturaliteit, is er in
2014 een strategische structuur armoede opgericht. De strategische structuur
armoede gaat op zoek naar manieren om actieve sportparticipatie en mensen in
armoede dichter bij elkaar te brengen. Hiervoor wordt een concreet en gefaseerd
actieplan uitgewerkt. Via de strategische structuur armoede zetten we sport in als
middel voor sociale inclusie van kansengroepen, in het bijzonder gezinnen met
kinderen in armoede.
Verder zijn het benadrukken van de sociale rol van de sportclub, het verhogen van
de competenties van professionelen en vrijwilligers binnen de sport belangrijke
hoekstenen voor het vergroten van de sociale inclusie van mensen in armoede.
Daarnaast houden we het (school)sportaanbod laagdrempelig, waarbij bestaande
sportproducten (vb. Multimove, SNS-pas,…) bijgestuurd kunnen worden om een
duurzame en toegankelijke sportparticipatie te realiseren.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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De voorbije legislatuur hebben we via de strategische structuur G-sport, de
conceptnota G-sport in Vlaanderen en het Steunpunt G-sport Vlaanderen sterk
ingezet op sport- en beweegparticipatie van mensen met een beperking. Meer
Vlamingen met een beperking hebben sportieve kansen gekregen door een
groeiend aanbod. Onder andere sportclubs stellen meer en meer hun aanbod open.
Deze positieve ontwikkeling geven we ook deze beleidsperiode verder kansen. De
ondersteuning van het Steunpunt G-sport Vlaanderen loopt nog tot augustus 2015.
Daarom onderzoeken we op welke wijze het Steunpunt G-sport Vlaanderen
verankerd kan worden.
De komende legislatuur willen we met de strategische structuur sport en
interculturaliteit de ingeslagen weg verder bewandelen. De thema’s uit de nota
sport en interculturaliteit (discriminatie, ouderbetrokkenheid, participatie van
meisjes en vrouwen, sectoroverschrijdende samenwerking, competentieontwikkeling en vrijwilligers) blijven actueel. Er zal bijzondere aandacht gaan naar
het detecteren, stimuleren en ontsluiten van initiatieven die rond deze thema’s
werken. Ook competentieontwikkeling door sport krijgt extra aandacht. Bovendien
kan de sportcontext ook oefenkansen bieden aan anderstaligen om Nederlands te
leren. Er zal maximale aansluiting gezocht worden bij de doelstellingen van het
inburgerings- en integratiebeleid.
We blijven ook de nodige aandacht hebben voor seksuele diversiteit in de
sportwereld. De sportsector is een belangrijke hefboom voor maatschappelijke
aanvaarding van holebi’s en transgenders. Vorige legislatuur lag de focus op de
voetbalwereld. Samen met de minister van Gelijke Kansen zullen we bekijken hoe
dit verruimd kan worden naar de bredere sportwereld.
1.4.

Tegengaan van bewegingsarmoede om gezondheid te bevorderen

Verwijzend naar de elementen uit de omgevingsanalyse vertoont onze samenleving
meer en meer een sedentair karakter en weegt 52% van onze bevolking te veel.
De gezondheidsrisico’s verbonden aan te weinig bewegen als gevolg van obesitas
en een sedentaire levensstijl vormen een belangrijke maatschappelijke uitdaging.
We denken hierbij aan het inschakelen van bewegingsdeskundigen. Daarom zullen
we met de minister van Welzijn en Volksgezondheid nagaan hoe we gezamenlijk
een concreet project kunnen opzetten waarbij sport doelgericht wordt ingezet om
bewegingsarmoede tegen te gaan.
1.5.

Empoweren van kwetsbare jongeren via sport

Sport spreekt veel jongeren aan. Het is leuk om te doen, het geeft energie en
zoomt in op de mogelijkheden in plaats van op de problemen van jongeren. Dit
vormt een positieve basis om te werken aan gedragsdoelen en zelfontwikkeling.
Het proefproject dat we in 2013 opstartten binnen De Sleutel om mensen die een
verslaving overwonnen hebben terug aan het sporten te krijgen, toont aan dat
sport een belangrijk hulpmiddel kan zijn ter stimulering van een geslaagde reintegratie in de samenleving.
Vanuit deze vaststelling en ervaringen willen we bekijken in welke mate ook andere
doelgroepen van jongeren hiervoor in aanmerking zouden kunnen komen. In
eerste instantie denken we daarbij aan jongeren in de jeugdzorg. Deze doelgroep
scoort vaak laag op vlak van zelfvertrouwen, zelfbeeld, zelfdiscipline, doorzettingsvermogen en sociale vaardigheden en kan zich hier dus flink op verbeteren.
Bovendien betreft het een groep die de weg naar de georganiseerde sport relatief
moeilijk weet te vinden. Enerzijds willen we met sport een bijdrage leveren aan de
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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hulpverlening van jongeren in de jeugdzorg vertrekkende vanuit het
ervaringsleren. Anderzijds kan dit bijdragen tot de vermaatschappelijking van de
zorg, door sport als instrument voor een betere re-integratie in te zetten en
jongeren naar reguliere sport toe te leiden.
Uiteraard zal dat in overleg zijn met de ministers van Welzijn en Jeugd.
1.6.

Faciliteren van niet- of licht georganiseerde sportbeoefening

Naast het sporten in clubverband, sport een groeiend aantal mensen op individuele
basis of met vrienden. Deze verandering in sportgedrag vraagt van de overheid
een aangepast antwoord. Sportmogelijkheden creëren waarbij zelforganisatie,
tijdsautonomie en flexibele vormen van ontmoeting centraal staan, vormen hierbij
belangrijke sleutels. De niet- of anders georganiseerde sport wordt ook
gefaciliteerd via een uitnodigende infrastructuur in de nabije omgeving van de
gebruiker.
De laatste jaren werd sterk ingezet op de aanleg van laagdrempelige
sportinfrastructuur zoals mountainbikeparcours, Finse pistes, loopomlopen en
fit-o-meters. Via aangepaste informatie en communicatie zorgen we voor een
maximale promotie en toeleiding van niet- of anders georganiseerde en individuele
sporters naar deze laagdrempelige sportinfrastructuren. Samen met de minister
van Toerisme, bekijken we hoe vormen van laagdrempelige sportinfrastructuur
kunnen bijdragen aan het toerisme in Vlaanderen.
Ook de Bloso-centra bieden met de organisatie van sportkampen en sportklassen
een kwalitatief aanbod binnen het segment van niet- of anders georganiseerde
sport, aanvullend op het aanbod vanuit de sportfederaties. Door het ter
beschikking stellen van de Bloso-centra voor eigen evenementen en voor de
individuele sporters bieden ze een goede uitvalsbasis voor het faciliteren van nietgeorganiseerde of anders georganiseerde sportbeoefening.
De organisatie van de sportkampen en sportklassen vertrekt vanuit een brede
maatschappelijke opdracht om onder meer gezonde en kwaliteitsvol uitgebouwde
bewegings- en sportactiviteiten te organiseren en sportieve en sociale vaardigheden aan te leren. Bij de organisatie van sportkampen en sportklassen zal er
steeds voldoende oog zijn voor de diversiteit van het aanbod en de integratie van
nieuwe trends. Via diverse maatregelen zoals onder meer kortingen voor jongeren
met een handicap en kansarme deelnemers aan sportkampen en sportklassen en
de samenwerking met het Steunpunt Vakantieparticipatie van Toerisme Vlaanderen, verhogen we de aandacht voor gelijke kansen en verlagen de drempels tot
deelname voor kansengroepen.
Daarnaast versterken we met formules op maat en specifiek centrumgebonden
activiteiten het diverse sportaanbod in de Bloso-centra ten behoeve van de nietgeorganiseerde of anders georganiseerde sporter.
Aangepaste informatie en nieuwe communicatie- en promotiekanalen kunnen hier
voor een betere toeleiding zorgen.
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Optimaliseren van het aanbod aan sportinfrastructuur

De nabijheid van kwalitatieve, functionele en up-to-date sportinfrastructuur is nog
steeds een essentiële vereiste én een kritische succesfactor voor sportparticipatie.
Daarom werd ook in het Vlaams Regeerakkoord opgenomen dat de Vlaamse
Regering gericht zal inzetten op sportinfrastructuur. Want ondanks de geleverde
inspanningen van de afgelopen jaren stelt men in Vlaanderen nog steeds een tekort
aan sportaccommodaties vast en bestaat er een uitgesproken vraag om
verouderde sportinfrastructuur te renoveren of te vervangen.
Aangezien de belangrijkste sportvoorzieningen (sporthallen, sportlokalen,
overdekte zwembaden,…) hoofdzakelijk dateren uit de periode 1975-1990, dringen
een aantal fundamentele renovaties en conceptaanpassingen (gelet op de snelle
evoluties in de sportsector) zich op. De recente projectoproep betreffende
bovenlokale sportinfrastructuur toonde aan dat er nog steeds een grote vraag is
naar ondersteuning vanuit Vlaanderen voor de realisatie van diverse bovenlokale
sportinfrastructuurprojecten (bijvoorbeeld zwembaden).
We werken zo snel mogelijk een globaal sportinfrastructuurplan uit dat de visie zal
bepalen voor het sportinfrastructuurbeleid op lange termijn. Dit plan zal
ondersteund worden door een Vlaams sportinfrastructuurfonds, dat een decretale
basis moet krijgen.
Om in tijden van toenemend ruimtebeslag aan deze behoeften tegemoet te komen
zetten we, conform de besluiten van het zogenaamde ‘kerntakendebat’, deze
beleidsperiode prioritair in op de participatie in of realisatie van bovenlokale
sportaccommodaties. Op basis van specifieke noden nemen we ook gerichte
stimulerende maatregelen ter ondersteuning van kleinschalige sportinfrastructuurprojecten die als voorbeeld kunnen dienen voor andere soortgelijke
initiatieven.
Innovatie in en multifunctionaliteit van sportinfrastructuur winnen duidelijk aan
belang. De samenwerking met diverse investeerders verdient de nodige aandacht,
ook in andere overheidssectoren (onderwijs, welzijn, cultuur, erfgoed,…). Er moet
voldoende ruimte zijn om flexibel in te kunnen spelen op actuele tendensen en er
moeten oplossingen gezocht worden voor knelpunten in het ruimtegebruik. Het
beter openstellen van reeds bestaande sportinfrastructuur kan hiervoor een
oplossing zijn.
2.1.

Uitwerken van een planmatig en duurzaam sportinfrastructuurbeleid

Een globaal sportinfrastructuurplan moet de basis vormen voor een strategisch
sportinfrastructuurbeleid met focus op bovenlokale sportinfrastructuur. Dit plan zal
enerzijds vertrekken van een actuele inventaris van bestaande sportinfrastructuur
en anderzijds van een gedegen kennis van de specifieke noden van de sector. Een
behoeftestudie inzake bovenlokale sportinfrastructuur vormt hierbij het
uitgangspunt. De lange termijnvisie en meerjarenplanning die hierin wordt
uitgewerkt moet resulteren in de verderzetting van de inhaalbeweging met
betrekking tot sportinfrastructuur.
Op basis van de voor Vlaanderen vastgestelde behoeftenormen brengen we de
tekorten en behoeften van de belangrijkste sportaccommodaties per regio in kaart.
Dit moet ook de lokale overheden helpen bij het detecteren van hun eigen concrete
noden. De sportinfrastructuurdatabank Spakki wordt permanent geactualiseerd en
wetenschappelijk onderbouwd, met bijkomende aandacht voor de kennisdeling
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met diverse sportactoren en met de burgers. De afstemming met de Sportdatabank
Vlaanderen wordt geoptimaliseerd.
Bij investeringen in nieuwe sportinfrastructuur en renovaties van bestaande
infrastructuur zal de focus liggen op het bovenlokaal karakter, een maximaal
rendement, duurzaamheid inzake energiegebruik en een optimaal gebruik in
functie van de prioritaire noden. Verder onderzoeken we ook de stimulering van
hergebruik van infrastructuur die een nieuwe bestemming kan krijgen. Bestaande
infrastructuur nieuwe infrastructuur, moet meervoudig gebruik toelaten.
We creëren een decretale basis voor een sportinfrastructuurfonds ter ondersteuning van het globaal sportinfrastructuurplan. Zo kan de financiële ondersteuning van projectoproepen voor sportinfrastructuur vanuit de Vlaamse overheid
op een transparante wijze verankerd worden, met voldoende flexibiliteit om in te
spelen op wijzigende behoeften.
2.2.

Verdere inhaalbeweging met betrekking tot sportinfrastructuur met focus
op zwembaden

In functie van de verdere inhaalbeweging met betrekking tot de sportinfrastructuur
zal er gezocht worden naar concrete, andere financieringsvormen voor sportinfrastructuur, samen met aangepaste subsidiemechanismen. Een vergelijkende
studie met andere sectoren zal hierbij helpen.
Tools zoals subsidies, juridische en financieel-technische ondersteuning,… zullen
een hefboom vormen voor lokale en bovenlokale investeringen, waarbij Vlaanderen
een prominente rol opneemt om de verschillende actoren te stimuleren om samen
te werken om sportinfrastructuur te realiseren en te exploiteren.
Om de verdere inhaalbeweging met betrekking tot sportinfrastructuur te
realiseren, zal de Vlaamse overheid op een selectieve wijze de bouw en renovatie
van sportaccom-modaties ondersteunen, met nadruk op zwembaden. Naast de
kosten voor de nieuwbouw, renovatie en het onderhoud van een zwembad, zijn
immers ook de jaarlijks terugkerende exploitatielasten vandaag de dag moeilijk te
dragen. Steden en gemeenten zijn dan ook vragende partij om zwembaden te
verwezenlijken d.m.v. intergemeentelijke samenwerking.
Het globaal sportinfrastructuurplan zal sterk moeten inzetten op de realisatie van
of participatie in projecten van bovenlokale sportaccommodaties. Samenwerking
en cofinanciering moeten sleutelbegrippen zijn bij de realisatie van bovenlokale
projecten.
2.3.

Evaluatie van de Bloso-centra

De Bloso-centra zullen geëvalueerd worden in functie van hun bovenlokale gebruik,
de noden en behoeften. Investeringen in de centra zullen steeds gebeuren met het
oog op hun bovenlokale taak en hun rol als topsporttrainingscentra.
De Bloso-centra moeten steeds dynamische bovenlokale sportcentra zijn, niet
alleen met aandacht voor een aantal gemeenschappelijke kerntaken, maar ook
met de nadruk op plaatsgebonden eigenheden en opportuniteiten in verband met
onder meer topsport en G-sport. Bij de realisatie hiervan dienen zoveel mogelijk
samenwerkingen met sportfederaties en in bovenlokaal verband te worden
nagestreefd.
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Inspelend op het verscheiden aanbod van accommodaties, dienen de Bloso-centra
een voorbeeldfunctie te vervullen inzake nieuwe concepten en technieken (met
weliswaar inachtneming van de economische haalbaarheid en efficiëntie). Een
innovatief management moet eveneens een voorbeeldfunctie vervullen voor een
efficiënte exploitatie van soortgelijke accommodaties door andere actoren. Ook
dienen de Bloso-centra aandacht te besteden aan beheersaspecten die gerelateerd
zijn aan actuele of toekomstige tendensen, zoals onder andere duurzaam sporten.
Die aspecten kunnen in de Bloso-centra worden uitgetest en kunnen een referentie
vormen voor derden.
2.4.

Stimuleren van een
infrastructuurbeleid

inventief,

duurzaam

en

innovatief

sport-

We besteden de nodige aandacht aan innovatieve ontwikkelingen van sportinfrastructuur met aandacht voor toekomstige sport- en beweegtendensen. Bij het
ontwerp van nieuwe en de renovatie van huidige sportinfrastructuur wordt
bijzondere aandacht besteed aan de multi-inzetbaarheid en de aanpasbaarheid van
de infrastructuur. Waar nuttig overleggen we hiervoor met andere beleidsdomeinen om zo nieuwe beleidsinitiatieven voor te stellen. We bekijken samen met
het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen hoe we onze sportinfrastructuur
toegankelijker kunnen maken.
Inzake het openstellen van schoolsportinfrastructuur na de schooluren werd in het
laatste decennium reeds een merkbare vooruitgang geboekt. Niettemin moeten
scholen nog meer en vaker uitgroeien tot sportgemeenschapscentra die ook na de
schooluren een maatschappelijke functie vervullen en dus toegankelijk zijn. In
overleg met de minister van Onderwijs onderzoeken we de huidige stand van zaken
zodat we in kaart kunnen brengen waar zich nog noden en opportuniteiten
voordoen.
2.5.

Aandacht voor de ruimtelijke dimensie van het sportinfrastructuurbeleid

Een sportvriendelijke leefomgeving stimuleert de Vlaming tot een actieve en
gezonde levensstijl. De inplanting en de realisatie van sportaccommodaties dient
dan ook complementair te zijn aan de inrichting van de openbare ruimte, die
uitnodigt tot bewegen en sporten. Beide doelstellingen vereisen samenwerking met
de andere beleidsdomeinen en beleidsniveaus. Het is allereerst van belang dat de
sportsector vertegenwoordigd blijft bij de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen en milieueffectrapporten. Het sportbeleid dient tevens actief te worden
betrokken in strategische ruimtelijke planningsprocessen zoals het Beleidsplan
Ruimte Vlaanderen.
Ook voor sporten die omwille van hun aard of omvang niet in of nabij woonkernen
kunnen beoefend worden, is de nodige aandacht vereist. We zoeken dan ook actief
verder naar duurzame oplossingen voor geluidsproducerende en ruimtebehoevende sporten zoals motorcross. Deze sporten hebben immers een duidelijk
bovenlokaal karakter en vereisen een afstemming met andere beleidsdomeinen.
De Vlaamse Regering besliste op 4 april 2014 om tijdelijke terreinen voor de
beoefening van gemotoriseerde sporten aan te duiden in de havengebieden. In
nauwe samenspraak met de minister van Omgeving zetten we het overleg met de
havenbesturen, dat tijdens de vorige legislatuur werd opgestart, verder.
Reeds in de voorbije regeerperiode voelde de sportsector de behoefte aan een
betere uitwisseling van kennis en expertise inzake ruimtelijke ordening, leefmilieu
en natuur. Op korte termijn nemen we het initiatief tot de oprichting van een
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kennis- en informatiecel, waarbinnen de actoren in deze beleidsmateries
gestructureerd overleg zullen plegen en van waaruit de beschikbare kennis aan de
federaties, clubs en lokale sportdiensten ter beschikking zal worden gesteld.
3.

Het gezond en ethisch sportklimaat blijvend versterken

Het Vlaams Regeerakkoord zet volop in op een actieve ‘gezond sporten’-attitude
bij de Vlamingen en promoot ethiek in de sport. Gezond en ethisch sporten zijn
zeer verwante thematieken. Het gaat telkens om sporten op een verantwoorde en
verantwoordelijke manier, waar zorg wordt besteed aan iemands fysieke en
psychische integriteit, maar ook aan maatschappelijke verantwoordelijkheid en
sociaal welzijn. De sport en de sporter staan daarbij centraal. In het licht van een
geïntegreerde benadering van het gezond en ethisch sporten, zullen we erop
toezien dat gezond en ethisch sporten geïntegreerd deel uitmaken van alle
initiatieven tot sportbeoefening, de organisatie van de sport en het sportbeleid
(www.gezondsporten.be).
3.1.

Decreet gezond en ethisch sporten

Het nieuwe Gezond en Ethisch Sporten decreet (GES-decreet) zet in op een
positieve samenwerking met de sportorganisaties om de kwaliteit van het sporten
zelf en van de omkadering te verhogen. Met de sportfederaties als belangrijke
partner zullen we de verscheidene mogelijkheden die het decreet hiervoor biedt
stap voor stap benutten. Het decreet geeft de sportfederaties de opportuniteit om
hun beleid op het vlak van gezond en ethisch sporten op een hoger niveau te
brengen, onder meer door het opwaarderen van medische expertise binnen de
sportfederaties en het ter beschikking stellen van gevalideerde richtlijnen in de
vorm van kwaliteitsstandaarden. Zowel voor gezond als voor ethisch sporten komt
er een partnerorganisatie voor beleidsondersteuning en praktijkontwikkeling om
de kennis over deze twee thema’s verder te ontwikkelen en te bundelen en om te
zetten in handige instrumenten. Het decreet biedt ook nog ruimte aan andere
initiatieven die bijdragen tot het gezond of ethisch sporten.
Zoals bepaald in het regeerakkoord zet de Vlaamse regering ook voluit in op een
actieve ‘gezond sporten’-attitude bij de Vlamingen. We zullen dit aanpakken vanuit
diverse invalshoeken en in positief partnership met sportaanbieders en met de
omkadering van sporters. Een actiepunt hierbij is, met aandacht voor het
verantwoord omgaan met medische verstrekkingen, het uitwerken van een
databank in samenwerking met huisartsen en sportartsen waarin de medische en
sportieve voorgeschiedenis van sporters wordt bijgehouden. Dergelijke databank
kan nuttige feedback geven over het gevoerde beleid onder meer op het vlak van
letselpreventie en begeleiding van sporters. Op termijn kan dit resulteren in een
sportpaspoort als hulpmiddel voor de sporter bij het aanhouden van zijn gezond
sportengedrag.
3.2.

Risicovechtsportbeleid

Voor de risicovechtsporten willen we de verdere ontwikkeling van een kader
faciliteren waarbinnen deze sporten op een gezonde en ethisch verantwoorde
manier kunnen worden beoefend.
In de geest van het GES-decreet wordt ervoor gekozen om de sector bewust te
maken van haar eigen verantwoordelijkheid op dit vlak. De acties van het
Risicovechtsportplatform Vlaanderen (www.vechtsportplatform.be) hebben in de
sector een dynamiek in gang gezet die aangeeft dat dit mogelijk is. Daarom zal de
generieke ondersteuning van de sector (expertcommissie en risicovecht/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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sportenplatform) waarbij organisatie-overschrijdende acties worden opgezet, voor
een nieuwe termijn verder gezet worden. Daarnaast gaan we na op welke wijze de
‘Generieke Richtlijnen Risicovechtsporten’ vertaald kunnen worden in kwaliteitsstandaarden. Op middellange en lange termijn blijft het streven dat de sector
zichzelf organiseert.
3.3.

Aandacht voor mensen met een gezondheidsbeperking

De Vlaamse Regering is de uitdaging aangegaan om iedereen in zijn eigen buurt
op een kwaliteitsvolle, gezonde en betaalbare manier een leven lang te laten
sporten. Dit geldt ook voor mensen met gezondheidsproblemen. Maar de
randvoorwaarden om gezond sporten te organiseren voor deze mensen zijn vaak
anders. In het verleden werden al enkele proefprojecten ondersteund met als doel
het sporten voor personen met een gezondheidsbeperking te integreren in het
reguliere sportaanbod. In de komende beleidsperiode verzamelen we de goede
praktijken voor de verschillende categorieën van gezondheidsbeperkingen en
informeren we de sportsector actief over de bestaande mogelijkheden om mensen
met een gezondheidsbeperking actief op te nemen in de sportwerking. Ook voor
andere categorieën van gezondheidsbeperkingen ondersteunen we dergelijke
proefprojecten.
3.4.

Een ethisch sportklimaat stimuleren

Vlaanderen zet in op een ethisch sportklimaat, waarbij ethische principes
bewust(er) in het beleid, de doelstellingen en de werking van de sportsector
worden opgenomen, en de positieve waarden van de sport worden uitgedragen
(www.ethischsporten.be). Ethisch sporten kadert rond drie pijlers: persoonlijke
integriteit (fysieke, psychische en seksuele), fair play en sociale integriteit
(solidariteit, diversiteit en inclusie). Het belang van het kind en de jongere verdient
binnen deze pijlers onze bijzondere aandacht.
Het is cruciaal dat ieders integriteit gewaarborgd wordt en dat het management
van sportorganisaties, in het bijzonder de erkende sportfederaties, een zichtbaar
beleid voeren op het vlak van goed bestuur en brede kwaliteit. Het ondersteunen
van kennisdeling, de uitwisseling van goede praktijken en de ontwikkeling van
expertise, instrumenten en kwaliteitsstandaarden via lerende netwerken wordt
gefaciliteerd. Daarom zal een organisatie voor beleidsondersteuning en
praktijkontwikkeling op het gebied van ethisch sporten erkend en gesubsidieerd
worden om de Vlaamse sportsector te ondersteunen, te informeren en te
stimuleren om actief te investeren in ethische waarden en normen die belangrijk
zijn bij een kwaliteitsvolle sportbeoefening. Tevens zetten we verder in op de
toepassing van de richtsnoeren inzake ethisch verantwoord sporten door de
erkende sportfederaties tot eind 2016, en de evaluatie van dit instrument binnen
het nieuwe GES-decreet.
4.

Streven naar een dopingvrij Vlaanderen

Het regeerakkoord stelt dat Vlaanderen een koploper moet blijven op het vlak van
antidopingbeleid (www.dopinglijn.be), met efficiëntie en klantvriendelijkheid als
uitgangspunt. Een snelle aanpassing van de regelgeving aan de WADA-code 2015
is daarbij een prioriteit.
De wereldconferentie van Johannesburg over dopingbestrijding in de sport, eind
november 2013, waarbij Vlaanderen de Europese Unie vertegenwoordigde,
herbevestigde dat de ultieme doelstelling van de strijd tegen doping in de sport
erin bestaat alle zuivere sporters te beschermen en dat alle betrokken partijen alle
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vereiste middelen en hun vastberadenheid moeten inzetten om deze doelstelling
te bereiken.
De herziene WADA-Code 2015 zal bijgevolg nog krachtiger, duidelijker en eerlijker
zijn voor alle actoren in de sport, zonder daarbij de menselijkheid uit het oog te
verliezen.
4.1.

Implementatie en klantvriendelijke toepassing van de WADA-code 2015

Deze Code is het kerndocument dat het kader vormt voor de harmonisering van
de antidopingregels van de sportwereld en de publieke overheden. De nieuwe Code
zal van kracht worden op 1 januari 2015.
Als trekker van de internationale dopingbestrijding zal Vlaanderen het nodige doen
om de Vlaamse antidopingregelgeving en het intercommunautaire samenwerkingsakkoord inzake dopingbestrijding snel aan te passen in de zin van de nieuwe Code.
Daartoe zal het antidopingdecreet en het uitvoeringsbesluit aangepast worden
conform de Code 2015. Tevens geven we uitvoering en opvolging aan het
vernieuwd samenwerkingsakkoord tussen de Gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.
Bij de concrete toepassing van dit gewijzigd regelgevend kader dient de
klantvriendelijkheid voorop te staan.
4.2.

Preventie en educatie inzake dopinggebruik in Vlaanderen

Preventie en educatie van sporters en begeleiders inzake de antidopingregels en
de risico’s van dopinggebruik worden steeds belangrijker, zowel in de topsport als
de breedtesport. Daarom zullen we actief, in nauwe samenwerking met de
sportsector, voorlichtings- en educatieve programma’s voor een dopingvrije sport
opzetten. Informatieprogramma’s zullen gericht zijn op het verstrekken van
basisinformatie aan sporters met betrekking tot antidoping. Educatieve
programma’s zullen gericht zijn op preventie, met bijzondere aandacht voor
jongeren in de sport. Dit wensen we te bereiken door het integreren van specifieke
programma’s in scholen en sportclubs, bij de ‘entourage’ en begeleiders van de
sporter zoals ouders, volwassen sporters, sportofficials, coaches, medisch
personeel en de media.
Op het vlak van gezonde sportbeoefening heeft de fitness-sector een aantal
troeven. De sector, die erg ruim is en overigens niet volledig door de
desbetreffende sportfederatie gecapteerd wordt, ondervindt echter ook een aantal
problemen die zich onder meer uiten in alarmerende dopingcijfers. We intensifiëren
dan ook de dialoog met de fitness-sector om de kwaliteit van het totale
fitnessaanbod te verhogen. Omdat deze aangelegenheid vaak de sportbevoegdheid
overschrijdt, zal dat het nodige overleg vragen met de ministers van Welzijn en
Justitie.
4.3.

Versterkte samenwerking met politie en douane

Het beschermen van de integriteit van de sport tegen doping is een voortdurende
wereldwijde uitdaging, die internationale en sectoroverschrijdende samenwerking
en initiatieven vereist waarbij overheden, sportorganisaties, Nationale Antidopingorganisaties en ordediensten betrokken zijn. Nu er steeds gesofisticeerdere
dopingmethodes de kop opsteken en controles niet volstaan, moeten alle actoren
nog meer samenwerken om dopingpraktijken op te sporen. Daarom zullen we,
zoals voorzien in de nieuwe Code, in toenemende mate inzetten op het opsporen
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van dopinggebruik via andere wegen dan controles. In het bijzonder doen we dit
via een versterkte dialoog en samenwerking met de sportsector, politie, justitie en
douane.
4.4.

Evaluatie NADO-Vlaanderen

De Nationale Antidopingorganisatie van Vlaanderen (NADO Vlaanderen) maakt
sinds haar ontstaan in 1991 integraal deel uit van de Vlaamse overheid. Sinds de
oprichting van het Wereldantidopingagentschap (WADA) en de internationale
harmonisering van de strijd tegen doping zijn het kader en de regels waarbinnen
NADO Vlaanderen moet werken echter totaal veranderd. Via een internationaal
vergelijkend onderzoek en in overleg met alle relevante actoren zullen we de
werking van NADO Vlaanderen evalueren en versterken.
5.

Investeren in kwaliteit, professionalisering en tewerkstelling

De leefbaarheid van de sportsector is grotendeels gebaseerd op de inzet van
menselijk kapitaal, zowel vrijwilligers als professionelen. Een goed sportbeleid
moet dan ook investeren in de kwaliteit, professionalisering en tewerkstelling van
dit menselijk kapitaal. Om een antwoord te bieden aan de stijgende verwachtingen
van de sporters op vlak van aanbod en begeleiding en de steeds luider wordende
vraag van vrijwillige medewerkers naar professionele ondersteuning, zullen we
hierbij vertrekken van drie pijlers: (1) het ontwikkelen van competenties, kennis
en vaardigheden via opleiding, bijscholing en begeleiding, (2) het ondersteunen
van de praktijk via het aanreiken van kennis, informatie en praktische tools en (3)
het faciliteren van tewerkstelling in de sport.
Daarnaast geven we de nodige aandacht aan het opbouwen van competenties en
arbeidsattitudes van laaggeschoolden via sport om op die manier hun kansen op
de arbeidsmarkt te vergroten.
De organisaties binnen de sportsector worden aangemoedigd om in hun beleid
aandacht te hebben voor maatschappelijk verantwoord ondernemerschap en
sociale innovatie.
5.1.

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

De verschillende sportbeoefenaars (recreatief, competitief, jeugd of topsport)
moeten in optimale omstandigheden hun sporttak kunnen beoefenen. Daarom is
het van prioritair belang dat zij worden begeleid door goed opgeleide
trainers/begeleiders. Nog steeds is minder dan de helft van de actieve trainers in
de Vlaamse sportclubs gekwalificeerd. Bij de jeugdsportbegeleiding lijkt het tekort
aan gekwalificeerde trainers nog groter. Bovendien heeft onderzoek uitgewezen
dat het ontbreken van gekwalificeerde lesgevers in de sportclub één van de
voornaamste redenen is van drop-out bij jongeren.
De Vlaamse Trainersschool (VTS) zal zijn centrale rol als aanbieder en
erkenningsorgaan voor sportkaderopleidingen en bijscholingen in Vlaanderen
verder opnemen.
Het valoriseren en professionaliseren van de occasionele VTS-medewerkers is
noodzakelijk. Tijdens de vorige legislatuur werden reeds enkele professionele
directeurs sportkaderopleiding (DSKO) aangesteld. Hier wordt verder werk van
gemaakt met het oog op één DSKO per (focus)sport die de inhoudelijke kwaliteit
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van de opleidingen, kwalificatiegraad en doorstromingsgraad bewaakt en verhoogt
waar nodig.
In alle sporttakken dient verder werk gemaakt te worden van de screening en
remediëring van de opleidingen, zeker voor de opleidingsniveaus Trainer B en
Trainer A, en dit op basis van de generieke functieprofielen die werden afgebakend.
Bijzondere aandacht gaat naar het aantrekken van docenten met de nodige
ervaring en expertise. De opleiding, bijscholing en begeleiding van deze docenten
zal verder geoptimaliseerd worden.
De sportfederaties moeten beschikken over een correcte gegevensverzameling van
de kwalificatiegraad van de bij hen aangesloten trainers en een concrete
behoeftebepaling van de opleidingsnoden. Het opleidingsaanbod van de Vlaamse
Trainersschool moet afgestemd zijn op deze behoeften. De sportfederaties zorgen
op hun beurt voor de toeleiding van hun trainers tot de sportkaderopleidingen en
bijscholingen en een actieve inschakeling van deze trainers in hun clubs.
De VOTAS-databank (www.bloso.be/vts) wordt als centrale referentiedatabank
voor alle sportgekwalificeerde begeleiders (incl. Masters en Bachelors Lichamelijke
Opvoeding) in Vlaanderen permanent geactualiseerd en opengesteld voor de
sportactoren met respect voor de privacywetgeving.
We beklemtonen de rol van het levenslang leren en de permanente vorming van
trainers en sportbegeleiders. Daarom zal de Vlaamse Trainersschool de volgende
beleidsperiode het aanbod aan sporttakoverschrijdende bijscholingen via “VTS
Plus” verder uitbouwen. VTS Plus biedt een waaier aan sporttakoverschrijdende
bijscholingsthema’s voor trainers van alle niveaus verspreid over heel het jaar en
over Vlaanderen. VTS Plus wil ook een platform bieden om met andere trainers en
docenten in dialoog te treden over verschillende actuele thema's.
De Vlaamse Trainersschool speelt in op het veranderend sportgedrag,
maatschappelijke evoluties en specifieke doelgroepen. Daarom zullen o.a. de
opleidingen voor Multimovebegeleiders, seniorensport, begeleiden van sporters
met een handicap, Aspirant-Initiator,... bestendigd of verder uitgebouwd worden
en het aanbod zo goed als mogelijk afgestemd worden op de behoeften van de
specifieke doelgroepen.
5.2.

Sportclubbestuurders ondersteunen om een kwaliteitsvolle werking uit te
bouwen

Het Dynamo Project heeft als proefproject zijn waarde bewezen. We hebben dit
dan ook vanaf 2014 vastgelegd als een bijkomende opdracht aan Vlaamse
Sportfederatie (VSF), binnen het decreet van 13 juli 2001. De koepelorganisatie
VSF zal het vrijwilligerswerk binnen de sportclubs, dat steeds meer onder druk
komt te staan, verder blijven ondersteunen en begeleiden op administratief,
bestuurlijk en managementvlak. Het Dynamo Project moet de kwaliteitsvolle
omkadering van de sportsector uitbouwen, zodat sportclubs in de toekomst
beschikken over organisatiestructuren van professioneel niveau die een antwoord
kunnen bieden op de uitdagingen van de huidige en toekomstige diverse
samenleving (goed bestuur). De uiteindelijke doelstelling blijft om via een
kwaliteitsvolle omkadering de organisatorische efficiëntie en effectiviteit van de
Vlaamse sportclubs te verbeteren en de kwaliteit van sportparticipatie in
sportclubverband te verhogen.
Op basis van een voortdurende detectie van behoeften inzake managementondersteuning bij sportclubbestuurders zal de helpdesk van het Dynamo Project
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en haar aanbod op vlak van tools en opleidingen (in groep en individueel op maat)
in de komende jaren verder uitgebreid en geoptimaliseerd worden. Naast de
continue versterking van dit aanbod zal ook gewerkt worden aan een grotere
bekendheid/bereik ervan (via website, sociale media, promotie-acties,…).
5.3.

Inzetten op de rol van vrijwilligers

De vrijwilligers in de sport zijn een zeer diverse groep. Het zijn niet alleen de
trainers, de scheidsrechters, de officials en de bestuurders, maar ook de
medewerkers die vrijwillig instaan voor het onderhoud van sportmateriaal en
terreinen, de cafetaria openhouden, voor vervoer zorgen, een handje toesteken op
sportevenementen of in de administratie,… Die vrijwilligers spelen een bijzonder
belangrijke rol in de leefbaarheid en dynamiek van de sportsector. Daarenboven
draagt vrijwilligerswerk intrinsiek bij tot burgerparticipatie en sociale samenhang
en bevordert het vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling van mensen. In de
komende beleidsperiode zullen we dan ook de noden en verwachtingen van de
vrijwilligers centraal stellen bij de verschillende beleidsinitiatieven die de kwaliteit
en de professionalisering van de sportsector tot doel hebben.
5.4.

Statuut van de sportbegeleider

De sportsector is een groeiende sector met een toenemende tewerkstellingsbehoefte. Hier zijn echter niet steeds oplossingen op maat beschikbaar. Hoewel
het vrijwillig engagement een gedeeltelijke oplossing biedt, is de stap naar een
effectieve aanwerving van bijvoorbeeld sportbegeleiders als effectieve werknemers
meestal een moeilijk gegeven. Reguliere arbeid biedt vaak onvoldoende
flexibiliteit, is vaak financieel onhaalbaar voor clubs en zorgt voor een zware
administratieve belasting voor het vaak vrijwillige bestuurskader. Bovendien blijkt
uit de praktijk veelal dat in het bijzonder sportbegeleiders noch vrijwilliger, noch
werknemer zijn. Hoewel zij kenmerken vertonen van beide groepen, is hun statuut
specifiek, maar helaas nog niet gerealiseerd. Een dergelijk specifiek statuut voor
semi-agorale arbeid kan nochtans de grijze zone tussen het vrijwilligerswerk en de
reguliere arbeid wegwerken en op die manier rechtszekerheid creëren voor zowel
sportbegeleiders als voor hun opdrachtgevers.
De Vlaamse Regering zal dan ook in overleg gaan met het federale niveau om het
statuut semi-agorale arbeid op de federale agenda te zetten. Het rapport rond het
statuut van de sportbegeleider bracht het juridisch kader en de financiële weerslag
ervan in kaart en vormt hiervoor een goede basis.
5.5.

Faciliteren van tewerkstelling via Vlabus

Om de reguliere tewerkstelling voor zowel beperkte opdrachten als langdurige
engagementen in diverse sportcontexten te faciliteren, wordt Vlabus erkend en
gesubsidieerd als organisatie voor de coördinatie en tewerkstelling van een pool
van sportbegeleiders en sportondersteuners. Via het decreet tewerkstelling in de
sport van 8 november 2013, is Vlabus onder andere het aanspreekpunt inzake
tewerkstelling voor sportbegeleiders, neemt het initiatieven om de kwalitatieve
tewerkstelling in de sportsector te verhogen, bouwt het een kenniscentrum
tewerkstelling in de sport uit en verhoogt het de kwaliteit van de pool van
sportbegeleiders via bijscholingen. Vlabus heeft ook bijzondere aandacht voor
doelgroepen. De voornaamste uitdagingen voor de toekomst zijn een adequate
opvolging van de wensen van de klanten, een permanente bijscholing van het
Vlabus personeel om te kunnen inspelen op diverse maatschappelijke uitdagingen,
een flexibel inspelen op het vraaggestuurd aanbod en kwaliteitsgarantie van de
begeleiding.
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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

Sport is veel meer dan bewegen alleen. Door te sporten verwerven mensen
competenties die in alle domeinen van het leven van belang kunnen zijn. Het
maken van afspraken, het naleven van regels, het leren omgaan met structuur,
het nemen van verantwoordelijkheid, veerkracht hebben om te kunnen omgaan
met winnen en verliezen of het kunnen functioneren in een team, zijn slechts
enkele voorbeelden van competenties die je leert door te sporten.
In een sportclub is er bovendien begeleiding en sociale controle. Naast de
ontwikkeling van een gezonde en actieve levensstijl, kan sport de maatschappelijke
integratie bevorderen.
De mate waarin sport een positieve impact kan hebben, hangt sterk af van de
context waarin sport aangeboden en beoefend wordt. De Vlaamse Regering is
ervan overtuigd dat jongeren door te sporten en door te functioneren binnen de
sportcontext van sportclubs, competenties verwerven en attitudes opbouwen die
van pas komen om de toegang tot de arbeidsmarkt te faciliteren.
Daarom willen we de rol van sport in de competentieontwikkeling van jonge
werkzoekenden en trajecten naar werk samen met de VDAB verder uitdiepen en
de impact van trajecten met een sportcontext laten evalueren.
5.7.

De sportsector heeft
ondernemerschap

aandacht

voor

maatschappelijk

verantwoord

Sport biedt veel opportuniteiten en mogelijkheden tot transversale verbindingen
met andere sectoren. Vooral op het vlak van leerervaringen en tewerkstelling zijn
er nog diverse pistes die kunnen bewandeld worden. Samen met Vlabus en in
overleg met VDAB zullen we onderzoeken waar er concrete werkplaatsen zijn voor
laaggeschoolden als opstap naar de reguliere arbeidsmarkt.
Aangezien het sociaal-maatschappelijke aspect eigen is aan de werking van heel
wat sportorganisaties, moedigen we de sportsector aan om het maatschappelijk
verantwoord ondernemerschap en sociale innovatie mee op te nemen in hun
beleid. Om dit te ondersteunen en te realiseren zullen we hiervoor ook in overleg
gaan met het beleidsdomein sociale economie.
5.8. Decreet niet-professionele sportbeoefenaar
De mogelijkheden met betrekking tot een specifieke regeling inzake de overgang
van de niet-professionele sportbeoefenaar naar een andere sportvereniging om
daar het statuut van professionele sportbeoefenaar aan te nemen zullen, in het
licht van een eventuele billijke opleidingsvergoeding, in samenspraak met de
sportfederaties worden doorgelicht.
6.

Ontwikkelen en delen van kennis en promoten van de sport

Onderzoek vormt de basis voor antwoorden op concrete beleidsvragen. We willen
de kloof tussen enerzijds kennisontwikkeling en anderzijds kennisimplementatie
verkleinen. Om de output van onderzoek nog meer te laten renderen zal bestaande
en nieuw ontwikkelde beleidsrelevante kennis via Bloso-KICS maximaal ter
beschikking worden gesteld aan de diverse actoren uit het werkveld. Het belang
van ad hoc onderzoek wordt groter. Ook in andere instrumenten zoals de
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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leerstoelen topsport of experimentele projecten staat beleidsrelevantie centraal.
Daarnaast benadrukt het Vlaamse regeerakkoord ook het belang van kennisdeling
met de burger.
De Vlaamse overheid erkent de belangrijke maatschappelijke rol van sport en de
bijdrage die sport levert aan de fitheid en de gezondheid van een individu en de
samenleving. Het Vlaamse Regeerakkoord stelt daarom dat sport een vaste
gewoonte moet worden in het leven van elke Vlaming. Om deze doelstelling te
realiseren is het promoten van sport van essentieel belang. Het voeren van een
brede, door alle actoren gedragen sensibiliseringscampagne moet de kapstok
vormen van een vernieuwd sportpromotie- en sportevenementenbeleid voor
Vlaanderen. Het recent opgestarte ‘Permanent Overlegorgaan Sportpromotie’ zal
op basis van een evaluatie van het bestaande beleid, deze vernieuwde visie mee
vormgeven en hierin een duidelijke rolverdeling tussen de verschillende
bestuursniveaus opnemen.
6.1.

Beleidsrelevant onderzoek optimaal inzetten om een wetenschappelijk
onderbouwd sportbeleid te voeren

De Vlaamse overheid investeert sinds verschillende jaren in beleidsondersteunend
onderzoek. De resultaten van het Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek Sport
2012-2015 dienen optimaal ingezet te worden bij het beslissen en uittekenen van
nieuwe beleidsinitiatieven. Ook na het beëindigen van de huidige Steunpunten
blijven we investeren in beleidsrelevant onderzoek. De onderzoeksprojecten zullen
gekozen worden in functie van hun meerwaarde voor het Vlaamse sportbeleid. Een
cruciale succesfactor hierbij is dat de onderzoekers inspelen op acute vragen en
noden en oog hebben voor de beleidscontext waarin de onderzoeksprojecten
uitgevoerd worden. De resultaten moeten bijdragen tot de beleidsvoorbereidingen evaluatie. Hierbij verdient het korte termijn beleidsonderzoek extra aandacht.
6.2.

Uitbouw van het Kennis- en Informatiecentrum Sport (Bloso-KICS)

Naast het faciliteren van beleidsrelevant onderzoek sport willen we via de verdere
uitbouw van het recent gelanceerde Kennis- en Informatiecentrum Sport van het
Bloso (KICS) inzetten op het ontwikkelen en delen van kennis over sport.
KICS zal via onderbouwde en relevante kennis en informatie over sport in
Vlaanderen zowel het beleid als het werkveld ondersteunen en op die manier
bijdragen tot een verhoging van de beleidseffectiviteit. Daarnaast moet iedereen,
van vrijwilliger tot professional, die kennis en informatie zoekt over sport in
Vlaanderen in de toekomst bij KICS terecht kunnen. De centralisatie van essentiële
informatie en kennis moet dus ook voor efficiëntiewinst zorgen.
Bij het verzamelen en ontsluiten van kennis en informatie zal in eerste instantie
gefocust worden op de thema’s sportparticipatie, kansengroepen, tewerkstelling in
de sport en innovatie en op het ontsluiten van informatie die binnen mijn
administratie aanwezig is. Het realiseren van verhoogde beleidseffectiviteit en
efficiëntiewinst vereist ook dat KICS een actieve rol als kennisbemiddelaar
opneemt in het Vlaamse sportlandschap. KICS moet een meerwaarde betekenen
in strategische structuren en overlegplatformen waarin zij vertegenwoordigd is en
haar netwerkfunctie en verbindingsrol binnen de diverse kenniscentra en
steunpunt(en) zal hiertoe bijdragen. KICS zal samenwerkingsverbanden aangaan
met belanghebbende organisaties om het potentieel van collectieve kennis zo
efficiënt mogelijk te benutten. De structurele samenwerking en de valorisatie en
afstemming met het werkveld zal gebeuren via een permanent overlegorgaan met
vaste partners (de kenniskring).
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Voor het ontsluiten en verspreiden van de kennis en informatie zal de website van
KICS fungeren als dé digitale bibliotheek voor sportinformatie en -kennis in
Vlaanderen. Daarnaast behoren nieuwsbrieven, sociale media, kennismarkten,
bijscholingen en studiedagen tot de mogelijke kanalen. De kennispartners zullen
actief betrokken worden bij deze initiatieven.
6.3.

Informatie over het sportaanbod

De Sportdatabank Vlaanderen (www.sportdatabankvlaanderen.be) werd eind 2011
gelanceerd voor het brede publiek en geleidelijk uitgebouwd als sportpromotioneel
instrument voor het sporten in clubverband als opstap naar levenslang sporten.
Sindsdien worden de gegevens over sportclubs, andere sportorganisaties en
sportinfrastructuur permanent geactualiseerd in overleg met de sportclubs,
sportfederaties, gemeentelijke sportdiensten en een aantal andere sportactoren.
Ook de volgende jaren dient er blijvend geïnvesteerd te worden in het up-to-date
houden van alle gegevens die in de Sportdatabank Vlaanderen zijn opgenomen.
De administratie krijgt de opdracht om de volgende jaren de functionaliteit van de
Sportdatabank Vlaanderen verder uit te bouwen, via de website, via interactieve
kaarten die op websites van andere sportactoren kunnen geïntegreerd worden, via
de mobiele applicaties,... De Sportdatabank Vlaanderen zal ook samenwerken met
andere projecten binnen en buiten de Vlaamse Overheid, bijvoorbeeld
www.gsportvlaanderen.be, www.geopunt.be, websites van gemeentelijke
sportdiensten,… Daarbij worden de authentieke gegevens zoveel mogelijk binnen
de Sportdatabank Vlaanderen bewaard. Er zal ook onderzocht worden hoe nieuwe
informatie aan de databank kan toegevoegd worden door de gebruikers.
In dialoog met de minister van Cultuur zullen we bekijken hoe het sportaanbod ook
via de Uitdatabank kan gepromoot worden. Verder zullen we ook bekijken hoe we
via het participatie-instrument ‘UITpas’ het sportaanbod voor kansengroepen
kunnen optimaliseren.
6.4.

Een
gedragen
Vlaanderen

sportpromotionele

sensibiliseringscampagne

voor

Vlaanderen erkent het vitaal belang van sport en sportief bewegen voor een
gezonde samenleving en wil blijven investeren in de promotie ervan. Sport moet
een vaste gewoonte worden in het leven van elke Vlaming. We willen in Vlaanderen
een gezonde sportmentaliteit ontwikkelen.
Om zoveel mogelijk mensen te bereiken en te overtuigen van het belang van
levenslang sporten, zowel vanuit sportief oogpunt als vanuit gezondheidsoogpunt
zal in deze legislatuur een algemene sportpromotionele sensibiliseringscampagne
gevoerd worden met een hierop afgestemd evenementenbeleid. Een dergelijke
campagne dient een algemene sportieve levensstijl te promoten waarin sport een
vooraanstaande plaats inneemt en waarbij sport als sterk merk gepromoot wordt.
Samen met sportfederaties, sportclubs, gemeentelijke sportdiensten, scholen,
clubs en bedrijven zullen we zo bouwen aan een sportvriendelijke leefomgeving,
waarin iedereen gestimuleerd wordt tot bewegen en sporten.
‘Tijdsgebrek’ blijkt de belangrijkste drempel te zijn om aan sport te doen (enkel bij
65-plussers zijn gezondheidsproblemen de belangrijkste hindernis om aan sport te
doen). We zullen dan ook via deze algemene sensibiliseringscampagne focussen
op het bewust tijd vrij maken voor sport en op de meerwaarde van ‘tijdsinvestering’
in sport. Hierbij zullen de belangrijkste voordelen die een regelmatige sport/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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beoefening biedt, zowel op korte als op lange termijn, en zowel voor het individu
als voor de samenleving in de schijnwerpers geplaatst worden.
De voordelen die sportbeoefening met zich meebrengt, hebben niet alleen
betrekking op het beleidsdomein sport. Sport kan ook andere beleidsdomeinen
ondersteuning bieden bij het realiseren van hun doelstellingen (multi-inzetbaarheid
van sport). Door te sporten verwerven mensen competenties die in alle domeinen
van het leven van belang kunnen zijn.
Het spreekt voor zich dat toekomstige sportpromotionele evenementen en acties
creatief dienen afgestemd te worden op de nieuwe sensibiliseringscampagne.
Daarnaast moet innovatief ingespeeld worden op nieuwe sportieve en
maatschappelijke trends die zich tijdens de komende legislatuur aandienen.
6.5.

Samenwerking actoren Sport voor Allen (overlegorgaan sportpromotie)

Het ‘Permanent overlegorgaan Sportpromotie’ is het ideale forum om het
sportpromotie- en evenementenbeleid van de verschillende actoren in Vlaanderen
op elkaar af te stemmen. Daarom zullen we de werking hiervan continueren. Zo
wensen we een breed draagvlak te creëren voor een nieuwe Vlaamse
sensibiliseringscampagne waarbij het werkveld maximaal betrokken is. De
sportadministratie vervult hierbij een stimulerende en coördinerende rol.
We evalueren het sportpromotie- en sportevenementenbeleid in Vlaanderen en
maken duidelijke afspraken over de rolverdeling tussen de verschillende
bestuursniveaus. Vlaanderen heeft immers een rijke traditie in (sport)evenementen. Zo organiseert elke stad wel zijn tentoonstellingen of beurzen, elke
streek kent zijn processies, festivals en sportwedstrijden. Maar vooral op het vlak
van topevenementen kunnen we beter doen. Topevenementen zijn kwalitatief
hoogstaande evenementen die een uitstraling hebben tot ver buiten de grenzen.
Ze hebben ook een grote impact op onze economie. De schaal en omvang van
topevenementen vragen een gecoördineerde aanpak op Vlaams niveau. We
ontwikkelen daarom een coherent topevenementenbeleid. We clusteren alle
relevante competenties binnen de Vlaamse overheid in één slagkrachtige cel
EventFlanders, in de schoot van Toerisme Vlaanderen. Op basis van een business
case, opgesteld door EventFlanders, beslist de Vlaamse Regering welk
topevenement op de ondersteuning van EventFlanders kan rekenen.
6.6.

Overlegplatform Sport voor allen

We zetten de werking van het ‘Overlegplatform Sport voor Allen’ voortzetten, als
instrument waar de verschillende Vlaamse sportactoren met elkaar kunnen
overleggen over Sport voor Allen in de brede betekenis van het woord. Daarbij
dient gefocust te worden op de belangrijkste uitdagingen van een toekomstig
breedtesportbeleid op maat voor alle burgers.
7.

Meer rendement halen uit het beschikbare topsportpotentieel

Het Vlaams Regeerakkoord spreekt zich uit voor een ambitieus Vlaams
topsportbeleid. Samen met het nastreven van topsportresultaten worden
maximale inspanningen geleverd om een ruimer begrip en draagvlak te creëren
voor het maatschappelijk belang van topsport en een voorbeeldfunctie voor jong
talent. De Vlaamse topsporters en hun omkadering dienen als ambassadeurs
positief bij te dragen tot het imago van Vlaanderen in de wereld. Door de realisatie
van een communicatiecampagne over een volledige Olympische cyclus zal het
Vlaams topsportbeleid beter in beeld gebracht worden. Dit alles zal gerealiseerd
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worden vanuit een volledige eenheid van het Vlaams topsportbeleid inzake
doelstellingen, visie, strategie, structuur en uitvoering.
Het Vlaams topsportbeleid heeft als resultaatsdoelstelling het behalen van
medailles en finaleplaatsen (top-8) op de Olympische Spelen, wereldkampioenschappen en Europese kampioenschappen in Olympische disciplines en medailles
op Paralympische Spelen en wereldkampioenschappen in Paralympische
disciplines. De topsportmiddelen worden prioritair ingezet in vooraf vastgelegde
Olympische/Paralympische disciplines, met ambitieuze doelstellingen (volgens
potentieel, ambitie en engagement) op korte, middellange en lange termijn, en
met voldoende maatschappelijk draagvlak.
Los van deze noodzakelijke keuzes om de beschikbare middelen gericht in te
zetten, zal de Vlaamse Regering steeds erkenning tonen voor de prestaties die
geleverd worden binnen de niet-Olympische disciplines. Zij dragen immers ook bij
aan de uitstraling van Vlaanderen.
Tijdens de vorige legislatuur werden reeds grote stappen gezet in de richting van
één-loket voor topsport. Zoals toen aangekondigd, zal dit deze legislatuur worden
afgerond.
De samenwerking tussen de partners in ABCD (Adeps, Bloso, BOIC en Duitstalige
Gemeenschap) zal worden geïntensifieerd inzake multi-communautaire korte
termijn projecten, en bestendigd inzake het langetermijnproject Be Gold. Het
topsportbeleid van de Vlaamse topsportfederaties dient verder geprofessionaliseerd te worden door een autonome werking van hun topsportcommissies,
via een formele delegatie van bevoegdheden door de respectieve Raden van
Bestuur. De werking van Atletiek Vlaanderen en de Vlaamse Wielerploegen werd
tijdens de vorige legislatuur reeds nauwer afgestemd op het topsportbeleid van
hun respectievelijke federatie. Dit proces wordt verdergezet.
7.1.

Uitvoering Topsportactieplan III

De strategische pijlers voor een performant Vlaams topsportbeleid werden reeds
in 2012 vastgelegd in de strategische visienota 2013-2016 en het Topsportactieplan Vlaanderen III (2013-2016). In deze nieuwe regeerperiode zal het
Topsportactieplan Vlaanderen III onverminderd worden uitgevoerd.
Het Topsportactieplan Vlaanderen III voorziet in de financiële ondersteuning van
Topsport door de Vlaamse overheid, de organisatie en structuur van het
topsportbeleid en de strategische keuze van te ondersteunen sporttakken voor de
Olympiade Rio (2013-2016). In het Topsportactieplan III ligt de klemtoon op
centraliseren en focussen. De focus wordt gelegd op een beperkt aantal Olympische
disciplines, zowel structureel via de Vlaamse topsporttakkenlijst, als ad hoc via
“windows of opportunity”. Op het terrein wordt de centralisatie van het
topsportbeleid gerealiseerd via de verdere uitbouw van trainingsinfrastructuur
topsport in drie Vlaamse topsportcentra (Gent, Antwerpen, Leuven) en een ééncampus-model per sporttak.
Het Vlaamse topsportbeleid scoort traditioneel sterk in de fase van
talentontwikkeling. Zo wordt vanuit het buitenland met veel interesse gekeken
naar onze topsportscholen. We moeten echter steeds blijven innoveren. Daarom
zal het tweejarige proefproject in tennis en voetbal rond het ‘topsportstatuut F’ ,
dat een flexibel traject naast de topsportschool mogelijk maakt, worden
geëvalueerd samen met de minister van onderwijs. In functie hiervan zal beslist
worden over de voortzetting en eventuele uitbreiding van dit proefproject.
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De Vlaamse Regering blijft ook inzetten op de ploegsporten, met garanties voor de
visibiliteit van de gemeenschappen. Het merk Topsport Vlaanderen zal gebruikt
worden om Vlaanderen via het topsportbeleid zowel nationaal als internationaal te
promoten.
7.2.

Evaluatie en bijsturing beleid via opmaak topsportactieplan IV

Op basis van de evaluatie van het Topsportactieplan Vlaanderen III (2013-2016)
en de sportieve resultaten op de Olympische en Paralympische Spelen 2016 te Rio
en de wereldkampioenschappen (Olympische en Paralympische disciplines) en
Europese kampioenschappen (Olympische disciplines) in de Olympiade Rio (20132016), zal in de loop van 2015 worden gestart met de opmaak van het
Topsportactieplan Vlaanderen IV voor de periode 2017-2020 (Olympiade Tokyo).
Hierin zal voorzien worden in de financiële ondersteuning van Topsport door de
Vlaamse overheid, de organisatie en structuur van het topsportbeleid en de
strategische keuzes, met onder meer de selectie van te ondersteunen sporttakken.
De kernbegrippen focus en centralisatie zullen opnieuw centraal staan, samen met
een doorgetrokken responsabilisering van de topsportfederaties en een
verregaande delegatie van bevoegdheden voor de uitvoering van het
topsportbeleid door hun topsportcommissies en professioneel kader. Deze
proactieve evaluatie wordt opgestart vóór RIO 2016 en zal in functie van de
opmaak van het Topsportactieplan Vlaanderen IV besproken worden met de
commissie sport.
Zoals opgenomen in het regeerakkoord, evalueren we in 2017 Be Gold en de rol
van de partners hierin met het oog op bijsturing en/of verlening voor de periode
2018-2022.
8.

Constructief bijdragen aan internationaal sportbeleid

Net zoals de sport en de sportorganisaties, heeft het sportbeleid een internationale
dimensie en organisatie. Deze internationale dimensie vond de laatste jaren steeds
meer verankering in verschillende internationale instellingen, en zal ook de
komende jaren aan belang blijven winnen.
Daarnaast heeft ook niet-sport specifieke internationale regelgeving (vb. Europese
Unie) soms een directe doorwerking op het Vlaamse sportgebeuren.
Het is de taak van de minister van Sport om in zijn internationale en diplomatieke
optreden de belangen van Vlaanderen en de Vlaamse sport te behartigen, en de
internationale dynamiek en inspirerende beleidsontwikkelingen naar Vlaanderen te
brengen.
8.1.

Actieve aanwezigheid op internationale fora

De Europese Unie heeft sinds het Verdrag van Lissabon uit 2009 een bevoegdheid
voor sport, die gericht is op het ondersteunen, coördineren en aanvullen van het
beleid van de lidstaten en Vlaanderen. De EU-lidstaten werken steeds vaker
grensoverschrijdend samen, delen goede praktijken, nemen gezamenlijke
initiatieven en gaan in dialoog met de internationale sportorganisaties. De EUlidstaten hebben ook een eerste aanbeveling aangenomen (soft law) om verder
werk te maken van de gezondheidsbevorderende rol van sport en fysieke activiteit
(HEPA). Binnen het tweede EU Werkplan voor sport zullen beleidsaanbevelingen
opgemaakt worden rond 5 prioritaire thema’s: wedstrijdvervalsing, goed bestuur,
sport en gezondheid, personeelsbeleid in de sport en de economische dimensie van
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sport. Daarnaast hebben EU-bevoegdheden zoals de Europese staatssteunregels,
het kansspelbeleid en gegevensbescherming een impact op de sport.
De Raad van Europa heeft op het gebied van sport al meermaals een pioniersrol
vervuld, en zal ook in de toekomst een centrale rol spelen.
Vandaag neemt de Raad van Europa het voortouw in de strijd tegen wedstrijdvervalsing met een wereldwijde conventie die een sterk kader voor internationale
samenwerking biedt. Met alle betrokkenen worden hierrond de nodige afspraken
gemaakt om de conventie te tekenen, te ratificeren en te operationaliseren. EPAS
is binnen de Raad van Europa het belangrijkste forum voor sportbeleid. Om meer
invloed te hebben op het debat binnen de Raad van Europa zullen we samen met
de collega-ministers van de Franse en Duitstalige Gemeenschap de procedure om
toe te treden tot EPAS verder doorlopen.
Ook binnen de Verenigde Naties tekenen zich een aantal interessante evoluties af
waarbij sport wordt ingezet als middel in de ontwikkelingssamenwerking, wat dan
ook weer inspirerend kan werken voor het bilateraal optreden.
Het is belangrijk dat de Vlaamse overheid al deze internationale ontwikkelingen
van nabij opvolgt, en mee beïnvloedt. Zo kan ook een wisselwerking ontstaan
waarbij internationale referenties in Vlaanderen weerklank vinden, en de Vlaamse
noden en belangen meegenomen worden in het internationale debat.
Ten slotte blijft het persoonlijk mandaat van de Vlaamse minister van Sport als
vertegenwoordiger van de Europese Unie in het Stichtingsbestuur van WADA, het
Wereldantidopingagentschap, een belangrijk engagement in de mondiale strijd
voor een dopingvrije sport.
8.2.

Vlaamse sportsector informeren en betrekken bij het Europees sportbeleid

Het Erasmus+ programma, het geïntegreerde EU-programma voor onderwijs,
opleiding, jeugd en sport, voorziet voor de eerste keer een structureel budget voor
sport en de Europese dimensie ervan. Met deze budgetlijn wil de EU verder
uitvoering geven aan het Europese sportbeleid en de Europese dimensie van het
Europese sportlandschap versterken. Het gros van de middelen gaat naar Europese
samenwerkingsverbanden tussen organisaties actief in en rond sport. Ook andere
Europese subsidieprogramma’s zijn echter relevant voor Vlaamse sportorganisaties.
We zullen de Vlaamse sportorganisaties verder actief informeren omtrent de
Europese subsidiemogelijkheden.
Daarnaast betrekken we de Vlaamse sportsector ook nauwer bij de ontwikkelingen
in het internationale sportbeleid.
Europa start vanaf volgend jaar ook met de Europese Week van de Sport. Dit is
een jaarlijkse Europese campagne die bestaande initiatieven in de Vlaamse
sportsector kan versterken waarbij nieuwe initiatieven gelanceerd kunnen worden.
8.3.

Samenwerking met andere gemeenschappen onderhouden

Een sterk internationaal optreden staat of valt met de goede samenwerking tussen
de gemeenschappen. Het zijn namelijk de gemeenschappen die op het politieke
niveau om beurten het woordvoerderschap voor België opnemen in internationale
organisaties. Concreet betekent dit dat de gemeenschappen hun standpunten,
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visies en belangen bij het internationaal overleg vooraf coördineren, zodat een
eensgezind en sterk standpunt ingenomen kan worden. Het Belgisch EUvoorzitterschap heeft in 2010 een solide basis gelegd voor samenwerking tussen
de drie gemeenschappen, en ook geresulteerd in samenwerking in gemeenschappelijke dossiers. Dit structureel overleg rond internationaal beleid biedt een
platform voor bredere samenwerking tussen de gemeenschappen. We zullen
verder inzetten op het verankeren en voeden van dit structureel overleg.
8.4.

Faciliteren van de samenwerking met andere landen

Naast de focus op het multilaterale beleid grijpen we opportuniteiten aan om
bilaterale samenwerkingsvormen te onderhouden en eventueel nieuwe op te
zetten. Het netwerk dat Vlaanderen intussen bij de EU en de Raad van Europa
heeft uitgebouwd, vormt een belangrijke link naar actoren in het buitenland.
Daarnaast heeft de Vlaamse overheid verschillende samenwerkingen lopen waar
sport kan bij aansluiten.

Philippe Muyters,
Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport
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De samensmelting tussen het agentschap Bloso en de afdeling sport uit het Departement CJSM impliceert eveneens een aantal wetgevende initiatieven. Deze
zullen in een volgende regelgevingsagenda opgenomen worden.

Besluit van de Vlaamse
Regering (BVR) van
5 december 2012 tot
vaststelling van de
erkenning- en
subsidiëringsvoorwaarden
van de Vlaamse
sportfederaties, de
koepelorganisatie en de
organisaties voor de
sportieve
vrijetijdsbesteding

Betrokken regelgeving

Titel van het
project

 Overzicht van geplande maar nog niet opgestarte regelgevingsprojecten

BIJLAGEN
1. Regelgevingsagenda1

Paul Rowe

Sonia
Vanden
Broeck

Contactpersoon
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BVR van 7 september 2012
tot vaststelling van de
voorwaarden tot het
verkrijgen van een
subsidie voor de
facultatieve opdracht
prioriteitenbeleid 20132016 voor de
gesubsidieerde
sportfederaties

BVR van 19 december
2008 tot vaststelling van
de voorwaarden tot het
verkrijgen van de subsidies
inzake topsport

BVR van 16 januari 2009
tot vaststelling van de
voorwaarden tot het
verkrijgen van subsidies
inzake de door de
sportfederaties
georganiseerde
sportkampen

BVR van 12 september
2008 tot vaststelling van
de voorwaarden voor het
verkrijgen van een
subsidie voor de
facultatieve opdracht
jeugdsport
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Besluit tot
aanpassing
van het
besluit lokaal
sportbeleid

Decreet tot
aanpassing
van het
decreet
lokaal
sportbeleid

V laams Par le m e n t

Het Vlaams Instituut voor
Sportbeheer en
Recreatiebeleid (ISB)
wordt erkend en
gesubsidieerd

De provincies hebben geen
bevoegdheden meer inzake
persoonsaangelegdheden
en ontvangen geen
subsidies meer voor de
Vlaamse beleidsprioriteit
Sport voor Allen.

De subsidiëring van de
Vlaamse Gemeenschapscommissie blijft behouden.

De middelen voor de
gemeenten zullen
geïntegreerd worden in het
Gemeentefonds vanaf
2016 met uitzondering van
de subsidie voor de
randgemeenten.

= 117
werkdagen
voor een
besluit

= 193
werkdagen
voor een
decreet

Fase VI:
Publicatie in
B.S.

Fase V:
Bekrachtiging

Fase IV:
Parlementaire
behandeling

Fase III:
definitieve
goedkeuring

Fase II:
tweede
principiële
goedkeuring

Fase I: eerste
principiële
goedkeuring

In de loop
van 2015
wordt gestart
met de
opmaak van
het ontwerp.
ja

ja
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Decreet van 6 juli 2012 en
besluit van 16 november
2012 houdende het
stimuleren en subsidiëren
van een lokaal sportbeleid.

Sonia
Vanden
Broeck
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Wijziging van
het
antidoping
Decreet van
25 mei 2012

Decreet
sportinfrastructuurfonds

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

Indiening bij
het Vlaams
Parlement

Aangepast
Decreet na
RvS, met
memorie met
repliek
adviezen

Nota VR
definitieve
goedkeuring
na Raad van
State
(RvS)(advies
23 oktober
2014)

In 2015
wordt
onderzocht
wat de best
mogelijke
decretale
basis vormt
voor
verankering

ja

neen

nee

ja
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Antidopingdecreet van
25 mei 2012

Bij verderzetting van
inhaalbeweging met
betrekking tot
sportinfrastructuur zullen
op Vlaams niveau andere
financieringsvormen
worden onderzocht en
geïntroduceerd in
combinatie met
aangepaste
subsidiemechanismen. een
infrastructuurfonds zal een
globaal
sportinfrastructuurplan
ondersteunen.
Aanpassing aan de WADAcode 2015
Patrick
Ghelen

Stijn Boons

Michel Van
Espen
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Samenwerkingsakkoord
dopingpreventie en
-bestrijding in
de sport

V laams Par le m e n t

gezien de Code 2009
gewijzigd werd, en deze
wijzigingen
geïmplementeerd dienen te
worden met ingang van 1
januari 2015, dient het
samenwerkingsakkoord van
9 december 2011 geupdated
te worden.

goedkeuring
VR,
machtiging VR
tot
ondertekening
van het
akkoord en de
memorie van
toelichting,
definitieve
goedkeuring
VR
instemmingsdecreet, onder
voorbehoud
van
ondertekening
door alle
partijen,
indiening
ontwerp van
decreet en
memorie van
toelichting in
het Vlaams
Parlement
ja

nee
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voorontwerp van decreet
houdende instemming met
het samenwerkingsakkoord
tot wijziging van het
samenwerkingsakkoord van
9 december 2011 tussen de
Vlaamse Gemeenschap, de
Franse Gemeenschap, de
Duitstalige Gemeenschap en
de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie
betreffende dopingpreventie
en -bestrijding in de sport

Patrick
Ghelen
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toetreding tot
EPAS, het
Uitgebreid
Gedeeltelijk
akkoord rond
Sport van de
Raad van
Europa

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

Het decreet finaliseert de
toetreding van de Vlaamse,
Franstalige en Duitstalige
Gemeenschap tot EPAS
(samenwerkingsverband
rond sport van de Raad van
Europa) Het bijhorende
samenwerkingsakkoord
bepaalt daartoe de
modaliteiten, financiering en
vertegenwoordiging. Met
een toetreding kan
Vlaanderen bijdragen aan
de doelstellingen van EPAS,
zijnde de bevordering van
sport en van de positieve
waarden waar sport voor
staat, de uitwerking van
internationale normen en de
creatie van een panEuropees platform voor
intergouvernementele
samenwerking inzake sport.
Het wil ook een bijdrage
leveren aan de publieke
overheden van de lidstaten
van het akkoord, de
sportfederaties en de NGO’s
om sport te promoten en
om sport gezonder,
rechtvaardiger en beter
georganiseerd te maken

Ontwerpdecreet
principiële
goedgekeurd
in 2014; voor
deze beleidsperiode:
Fase I:
definitieve
goedkeuring
door de
Vlaamse
regering;
Fase II:
Parlementaire
behandeling;
Fase III:
Bekrachtiging,
afkondiging en
ondertekening
door de VR;
Fase IV:
Bekendmaking
in het Belgisch
Staatsblad
geen
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Decreet tot instemming met
het samenwerkingsakkoord
tussen de Vlaamse,
Franstalige en Duitstalige
gemeenschap over de
toetreding tot het Uitgebreid
Gedeeltelijk Akkoord rond
Sport (EPAS), ingevoerd
door de resolutie van de
Raad van Europa van 11
mei 2007, zoals gewijzigd
op 10 oktober 2010, en aan
de bijhorende Memorie van
Toelichting

Dieter
Braekeveld
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V laams Par le m e n t

HG0-1HFG2AE-WT

2. Optimaliseren van het aanbod aan
sportinfrastructuur

HG0-1HFG2AS-LO
HG0-1HAG2ZZ-WT
HB0-1HFG2AD-WT

Omschrijving
Lonen – Sport voor allen beleid
Werking en toelagen – Sport voor allen beleid
Interen stromen – Sport voor allen beleid
Werking en toelagen – De sportparticipatie
verhogen zodat meer mensen levenslang sporten
Werking en toelagen – het voeren van een
planmatig sportinfrastructuurbeleid
Werking en toelagen – het voeren van een
planmatig sportinfrastructuurbeleid
Werking en toelagen – het voeren van een
planmatig sportinfrastructuurbeleid d.m.v.
alternatieve financiering
Werking en toelagen – sporters in Vlaanderen
stimuleren en responsabiliseren tot gezond en
ethisch sporten
Werking en toelagen – dopingbestrijding in de
sport
Lonen – Sport voor allen beleid
Werking en toelagen – Sport voor allen beleid
Werking en toelagen – ontwikkeling,
professionalisering en optimalisering van de
randvoorwaarden voor een (internationaal)
sportbeleid
Lonen – Sport voor allen beleid
Werking en toelagen
Werking en toelagen – ontwikkeling,
professionalisering en optimalisering van de
randvoorwaarden voor een (internationaal)
sportbeleid
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6. Ontwikkelen en delen van kennis
en promoten van de sport

HB0-1HFG2AG-WT

4. Streven naar een dopingvrij
Vlaanderen
5. Investeren in kwaliteit,
professionalisering en tewerkstelling
HG0-1HFG2AS-LO
HG0-1HFG2AS-WT
HB0-1HFG2AD-WT

HB0-1HFG2AB-WT

3. Het gezond en ethisch sportklimaat
blijvend versterken

HB0-1HFG2AF-WT

HB0-1HFG2AE-WT

Code begrotingsartikel
HG0-1HFG2AS-LO
HG0-1HFG2AS-WT
HG0-1HFG2AS-IS
HB0-1HFG2AC-WT

Kernlijn
1. Faciliteren van breedtesport via
diverse partnerships

2. Koppeling met de begroting
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HG0-1HFG2AA-LO
HG0-1HFG2AA-WT
HB0-1HFG2AA-LO
HB0-1HFG2AA-WT
HB0-1HFG2AD-WT

Lonen – Topsportbeleid
Werking en toelagen - Topsportbeleid
Lonen - Topsportbeleid
Werking en toelagen - Topsportbeleid
Werking en toelagen – ontwikkeling,
professionalisering en optimalisering van de
randvoorwaarden voor een (internationaal)
sportbeleid

V l a a m s Par l e m e nt
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8. Constructief bijdragen aan
internationaal sportbeleid

7. Meer rendement halen uit het
beschikbare topsportpotentieel
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