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1. INLEIDING DOOR DE MINISTER 

Vlaanderen is een sportnatie in topvorm en we leggen de lat steeds hoger voor 

onszelf. We willen elke Vlaming, van jong tot oud, doen sporten. Voor minder gaan 

we niet.  

Sport maakt ons beter. Het maakt ons niet alleen fysiek, maar ook mentaal, gezonder. 

Op de Vlaamse sportterreinen doen onze jongeren levenslessen op over fair play en 

doorzettingsvermogen. In de sportclubs leren nieuwkomers spelenderwijs 

Nederlands. In de kleedkamers worden vriendschappen voor het leven gesmeed. 

Sport is maïzena voor onze samenleving: een bindmiddel tussen jong en oud, man en 

vrouw, arm en rijk.  

We investeren in een kransje topatleten, juist omdat zij alle andere Vlamingen op 

sleeptouw nemen.  Topprestaties op de grote toernooien inspireren ons en zetten 

mensen van alle rang en stand aan tot bewegen en sporten.  

Vlamingen moeten levenslang kunnen sporten. Veel sport – ook veel topsport – 

begint op de speelplaats en dus investeren we volop in sport op school. Maar we 

beseffen ook dat veel Vlamingen later in het leven hun band met sport verliezen, 

bijvoorbeeld als ze voltijds aan de slag gaan. Daarom brengen we sport ook naar de 

bedrijven. Die bedrijven hebben baat bij werknemers die voor, tijdens en na de 

werkuren in beweging kunnen blijven, want gezonde werknemers voelen zich beter 

in hun vel en zijn productiever op het werk. De komende jaren moedigen we daarom 

sportbedrijven volop aan.  

We kunnen onze doelstellingen alleen maar bereiken als we allemaal aan hetzelfde 

zeel trekken, samen met onze natuurlijke bondgenoten: de sportfederaties en de 

sportclubs. Van sportinitiaties tot topsportprestaties: zij zijn de onmisbare partners 

die Vlaanderen in beweging zetten. Ook trainers zijn onvervangbare spilfiguren. We 

zorgen daarom voor voldoende gekwalificeerde trainers. We willen de ervaring en de 

inzet van Vlamingen ook na hun professionele loopbaan inzetten door hen warm te 

maken voor een tweede carrière als trainer.  

Zonder zwembad kan je niet zwemmen, zonder voetbalveld speel je geen voetbal. We 

zetten de inhaalbeweging in sportinfrastructuur dan ook onverminderd verder en 

blijven gericht investeren. 

We willen dat Vlaanderen sportief schittert in de komende jaren. Met 

indrukwekkende prestaties op internationale wedstrijden, maar ook met hoge morele 

standaarden. Sporten in Vlaanderen moet leuk en aangenaam zijn voor iedereen, 

gezond en ethisch verantwoord zijn en dopingvrij. 
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2. SAMENVATTING  

Het Vlaamse sportbeleid voor de regeerperiode 2019-2024 heeft een vol dozijn 

speerpunten. Deze 12 strategische doelstellingen zijn in de komende jaren ook wel de 

12 werken van Weyts.  

 

Het eerste werk is meteen het meest ambitieuze: een echte sport- en 

beweegmentaliteit doen openbloeien in ons land. Vlamingen moeten in elke 

levensfase en zowat elke omgeving aan sport kunnen doen.  

 

Het tweede werk richt zich op levenslang sporten. Want je bent nooit te jong voor 

sport en nooit echt oud genoeg om met sport te stoppen. We gebruiken onder meer 

het leerplichtonderwijs om jongeren vroeger, langer, beter en meer te laten sporten. 

We promoten ‘sportbedrijven’ die hun werknemers de kans geven om actief en 

sportief te blijven. En we verlagen op zoveel mogelijk plaatsen en voor zoveel mogelijk 

mensen de drempels om aan sport te doen.  

 

Het derde werk draait rond de maatschappelijke functies van sport. We gaan het 

sociale bindmiddel ‘sport’ volop inzetten om mensen te verbinden binnen de Vlaamse 

Gemeenschap.  

 

Het vierde werk gaat over onze partners. We maken de samenwerking met de 

sportfederaties, de lokale besturen en de sportclubs nog sterker en slimmer.  

 

Het vijfde werk is professionalisering. Meer gekwalificeerde trainers, meer gezonde 

clubs die goed bestuurd worden, en meer innovatie zullen sportief Vlaanderen naar 

een nog hoger niveau tillen.  

 

Het zesde werk spitst zich toe op infrastructuur. We zetten de inhaalbeweging verder 

en investeren niet alleen in bovenlokale sportinfrastructuur en 

topsportinfrastructuur, maar ook in het meer toegankelijk maken van  bestaande 

infrastructuur voor een breed publiek. 

 

Het zevende werk is gewijd aan de lokale en private sportinfrastructuur, waarvoor we 

slimme ondersteuning voorzien.  

 

Het achtste werk wil onze leefomgeving sportvriendelijker maken. De openbare 

ruimte moet immers zoveel mogelijk uitnodigen om te sporten.  

 

Het negende werk heeft integriteit als rode draad. Sporten moet voor iedereen leuk, 

integer en veilig voelen en zijn.  
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Het tiende werk staat ten dienste van onze topsporters. We willen topatleten de beste 

springplanken geven en gaan hierbij nog meer focussen, zodat ze ver en hoog springen 

en ons allemaal uit onze luie zetel doen opveren.  

 

Het elfde werk kijkt over de grenzen, want Vlaanderen wil ook op Europees en 

internationaal niveau een rol spelen in de sportwereld.  

 

Het twaalfde werk is zeker niet het minst belangrijke, want het betreft ons 

antidopingbeleid. We voeren de strijd tegen doping op vele fronten, want in 

Vlaanderen leggen we de lat dan wel hoger, maar ze ligt wel voor iedereen gelijk.  

 

3. OMGEVINGSANALYSE 

 

3.1. Uitgangspunten regeerakkoord 

 

Sporten en bewegen, mensen worden er ontspannen en gelukkig van. Sportende 

mensen zijn gezonder en voelen zich beter in hun vel.  

Sport werkt verbindend: sport stimuleert de sociale cohesie, creëert een gevoel van 

samenhorigheid.  

 

Sport dient heel wat andere beleidsdomeinen. In het fijnmazige netwerk van meer 

dan 25.000 sportclubs is diversiteit welkom, kunnen welzijnsvragen opgepikt worden, 

kan iedereen excelleren, wordt inclusie bevorderd en 

is gezondheidspreventie belangrijk. Sporters leren heel wat bij rond samenwerken, 

doorzetten en discipline. Daarnaast zorgt sport vanuit een economische 

dimensie voor duizenden gerelateerde jobs.  

 

Investeren in sport en beweging is ook een investering in preventieve 

gezondheidszorg voor Vlamingen van alle leeftijden. We werken dan ook verder aan 

een Vlaanderen waar mensen zich goed voelen door een gezonde en actieve 

levensstijl in een hechte gemeenschap. We werken aan een Vlaanderen waar sporten 

en bewegen een gewoonte is, waar een echte sportmentaliteit heerst. 

 

3.2. Tendensen in de Vlaamse sportsector 

 

De sportparticipatie in Vlaanderen neemt toe: momenteel doen 2 op 3 Vlamingen 

regelmatig aan sport. Eén van de redenen van de stijgende sportparticipatie is de 

trend dat steeds meer mensen op een anders- of niet-georganiseerde manier aan 

sport doen: alleen, of met een groep vrienden. De populairste sporten zijn dan ook de 

“solosporten” fietsen, wandelen, lopen, fitness en zwemmen (gegevens bevraging 

KUL 2019). 
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De evoluties in onze maatschappij en de huidige kijk op een work life balance doet de 

vraag naar anders sporten toenemen: mensen sporten steeds vaker individueel, in los 

verband en buiten de sportclub. Uiteraard heeft dit ook een invloed op bijvoorbeeld 

(sport)infrastructuur. Sport wordt steeds vaker geïntegreerd op de werkplek en 

multifunctionaliteit van (openbare) sportfaciliteiten is standaard geworden.  

 

Dat steeds meer Vlamingen sporten is uiteraard positief, maar het kan nog beter, met 

bijzondere aandacht voor enkele groepen: zo beweegt onze jeugd te weinig. 

Onderzoek toont aan dat nog geen 10 procent van de Vlaamse jeugd van 6 tot 17 jaar 

voldoende beweegt op dagelijkse basis. Hoewel de sportparticipatie bij meisjes en 

vrouwen ook toeneemt, blijven ze in verhouding met jongens en mannen nog 

achterop hinken. Ze vertonen ook hogere drop-out cijfers. Eenzelfde vaststelling geldt 

voor kwetsbare en kansarme groepen. Ook bij hen neemt de sportdeelname toe, 

maar ze komen minder toe aan sporten dan de gemiddelde inwoner van Vlaanderen.  

 

Een laatste aandachtspunt is de vergrijzing van onze maatschappij. Ook voor deze 

groep is het van belang zo lang mogelijk te sporten en te bewegen.  

 

Sporten in een sportclub is een belangrijke basis voor een levenslange en 

kwaliteitsvolle sportbeoefening. Met opeenvolgende decreten heeft de Vlaamse 

overheid de Vlaamse georganiseerde sportsector financieel ondersteund in functie 

van het voeren van een kwaliteitsvol sportbeleid. In 2016 trad het nieuwe decreet op 

de georganiseerde sportsector in voege en dit zorgde voor een omslag in de 

subsidiefilosofie voor de sportfederaties: het nieuwe decreet subsidieert op basis van 

kwantitatieve en kwalitatieve outputvariabelen en voorziet ook in de mogelijkheid om 

aanvullende subsidies te bekomen voor thematische projecten rond jeugdsport, 

laagdrempelig sportaanbod, innovatie, sportkampen en topsport. 

 

Door de interne staatshervorming in Vlaanderen kregen de lokale besturen meer 

bevoegdheden. Zo werden de verschillende sectorregelingen, ook deze rond lokaal 

sportbeleid, afgeschaft en de corresponderende Vlaamse subsidies werden 

toegevoegd aan het gemeentefonds. In 2017 werd ook de provinciale bevoegdheid 

sport overgedragen naar Vlaanderen: G-sport, bovenlokale sportevenementen, 

bovenlokale sportinfrastructuur, regiowerking en uitleendiensten sportmateriaal. 

 

Het is reeds 25 jaar de missie van de Vlaamse Trainersschool (VTS) om ‘(samen) meer 

trainers beter op te leiden’. De 47 gesubsidieerde sportfederaties samen tellen 16.617 

sportclubs en 66.489 actieve trainers, waarvan 41,93% een VTS-trainerskwalificatie 

bezitten (cijfers 2017). De laatste 5 jaren werden er jaarlijks om en bij de 5.000 nieuwe 

trainers opgeleid. Helaas stoppen ook elk jaar heel wat trainers (gekwalificeerd en 

niet-gekwalificeerd). De grootste drop-out is te zien bij niet-gekwalificeerde trainers. 

Het is dan ook belangrijk te blijven inzetten op het permanent opleiden van nieuwe 

https://www.sport.vlaanderen/sportfederaties/documenten-en-regelgeving/wettelijk-kader/
https://www.sport.vlaanderen/sportfederaties/documenten-en-regelgeving/wettelijk-kader/
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trainers en naar oplossingen te zoeken om het training geven aantrekkelijker te 

maken. 

 

Kwalitatieve sportinfrastructuur in je omgeving zet aan tot sporten. De voorbije 

legislatuur werd een door de sportsector gedragen langetermijnvisie uitgewerkt over 

hoe we in Vlaanderen een inhaalbeweging in sportinfrastructuur kunnen realiseren. 

Uit het traject dat daaraan vooraf ging bleek o.a. dat minstens 52% van de aanwezige 

sportinfrastructuur in Vlaanderen ouder is dan 30 jaar, dat 7 op 10 Vlaamse 

gemeenten stelt dat hun sportinfrastructuur niet meer voldoet aan de huidige 

behoefte en dat de voornaamste uitdagingen liggen op het vlak van gebrek aan 

financiële middelen en ruimte en op het vlak van energieverbruik. 

 

Het antwoord op deze vaststellingen en uitdagingen zit vervat in de zes krachtlijnen 

van het Globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen, dat in oktober 2016 door de 

Vlaamse Regering werd goedgekeurd: 

• Het verminderen van financiële drempels voor bovenlokale 

sportinfrastructuur; 

• Het verminderen van financiële drempels voor topsportinfrastructuur; 

• De evaluatie van de centra van Sport Vlaanderen en deze waar mogelijk 

uitbouwen tot Centers of Excellence; 

• Het faciliteren door middel van kennisdelen; 

• Het faciliteren van de financiering van sportinfrastructuur; 

• Een optimale openstelling en benutting van bestaande sportinfrastructuur en 

openbare ruimte. 

De eerste twee krachtlijnen werden vertaald in het decreet van 5 mei 2017 ter 

ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur.  

 

Topsportprestaties komen niet vanzelf. In eerste instantie heb je atleten nodig die 

talent, engagement en ambitie bezitten en dit voor een lange tijd aanhouden.  Die 

talenten moeten zorgeloos, met de juiste omkadering en in de best mogelijke 

omstandigheden kunnen trainen. De rol van de Vlaamse overheid is dan ook om de 

juiste omstandigheden te creëren waardoor die talenten tot topprestaties kunnen 

komen. En dat kan alleen met een breed gedragen, onderbouwde en stabiele 

langetermijnvisie.   

 

Om relevant te blijven in een snel veranderende maatschappij moet er voldoende 

ruimte zijn voor experiment en voor innovatieve ideeën die een impact kunnen 

hebben op het beleid.  

 

Dat sporten gezond is, weet iedereen. Maar dan moet het ook op een gezonde manier 

gebeuren: gezond sporten is sporten in omstandigheden die in overeenstemming zijn 

met iemands fysiek, psychisch en sociaal welbevinden.  
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Ethisch sporten is sporten in overeenstemming met het geheel van positieve waarden 

en normen en daarmee verband houdende maatregelen die eenieder in acht moet 

nemen met het oog op de bewaring en bevordering van de individuele of persoonlijke 

integriteit (fysieke, psychische en seksuele), fair play en sociale integriteit (solidariteit, 

diversiteit en inclusie).  Ethische thema’s zijn actueler dan ooit. De laatste jaren is 

(seksueel) grensoverschrijdend gedrag meer bespreekbaar geworden. Acties zoals de 

internationale #metoo-beweging, getuigenissen in Vlaanderen en een aantal 

beleidsmaatregelen hebben daar zeker toe bijgedragen.  

 

Tot slot is helaas ook doping nog steeds aanwezig in de sport. Doping is van alle tijden. 

Ook de continue strijd tegen doping is een belangrijke taak van de Vlaamse overheid, 

met name NADO Vlaanderen.  

 

Vlaanderen heeft er belang bij om het internationaal sportbeleid, in het bijzonder de 

EU dimensie, op de voet te volgen. Dit biedt immers interessante samenwerkings-, 

uitwisselings- en financieringsmogelijkheden. Erasmus+ is het subsidie-orgaan van de 

Europese Commissie waarmee subsidies uitgereikt worden  

 

4. TRANSVERSALE, HORIZONTALE EN OVERKOEPELENDE STRATEGISCHE 

DOELSTELLINGEN 

 

5. BELEIDSVELD SPORT  

 

5.1. Sport voor allen: “iedereen doen sporten” 

SD 1: We maken van Vlaanderen een sterke sportnatie 

 

We hebben de ambitie om Vlaanderen inzake sportparticipatie naar de top te brengen 

en het aandeel sportende Vlamingen tegen 2025 nog verder op te drijven.  

Zien sporten doet sporten. Topsporters zien sporten doet sporten. Je vrienden, je 

kinderen en je ouders, je collega’s en je baas, je buren,… zien sporten doet sporten. 

We geloven in de aanstekelijke kracht van sport en benutten dit maximaal. 

 

Zo trachten we een sport- en beweegmentaliteit te creëren bij zoveel mogelijk 

Vlamingen, sportclubs, scholen, gezinnen,… We werken daarom verder aan een 

faciliterend kader voor een sportaanbod voor alle Vlamingen, in elke levensfase en 

elke situatie. Investeren in sport en beweging is immers een investering in preventieve 

gezondheidszorg voor Vlamingen van alle leeftijden. We werken dan ook verder aan 

een Vlaanderen waar mensen zich goed voelen door een gezonde en actieve 

levensstijl in een hechte gemeenschap.  

 

https://www.sport.vlaanderen/lokale-besturen/thema-s/europa-en-sport/
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SD 2: We doen alle Vlamingen sporten in elke fase van hun leven 

 

OD 2.1. We investeren volop in kinderen en jongeren 

 

Veel sport – ook veel topsport – begint op de speelplaats en dus investeren we volop 

in sport en bewegen op school.  

 

We zetten, samen met onderwijs, gezondheid en MOEV onze inspanningen verder 

om sporten en bewegen op school vanzelfsprekend te maken, zowel tijdens als na 

de schooluren. We willen dit bereiken in alle scholen, voor zo veel mogelijk 

leerlingen. Lokale besturen spelen hierbij een cruciale rol: zij houden de regie over 

de naschoolse opvang en activiteiten. 

 

We stimuleren jeugdtalent en jeugdopleiding in de sport. We bekijken, na overleg met 

de sector, de vragen rond opleidingsvergoedingen. We onderzoeken hierbij de 

mogelijkheden om een Vlaams jeugdsportfonds op te richten. Via het samenbrengen 

van private en publieke middelen creëren we een hefboom om de sportdeelname en 

professionele begeleiding van de jeugd te maximaliseren. We bekijken hierbij ook de 

linken met de vrijstelling bedrijfsvoorheffing, haar bestedingsplicht en bestaande 

vergoedingsmechanismen in de jeugdsport. De individuele vrijheid van de sporter en 

het belonen van clubs welke een degelijke jeugdopleiding voeren, vormen daarbij 

belangrijke uitgangspunten.  

 

Daarnaast zetten we ook in op nieuwe trends en lichter georganiseerde, hippe en 

meer urban vormen van sport en beweging om kinderen en jongeren te prikkelen en 

te inspireren. 

 

We bekijken hoe we jonge sporters op jonge leeftijd met zoveel mogelijk sporten in 

contact kunnen brengen. We waken erover dat het SportKompas, dat bedoeld is om 

ervoor te zorgen dat jongeren georiënteerd worden naar de juiste sport zodat ze 

levenslang blijven sporten, wordt afgenomen in alle Vlaamse basisscholen en dit op 

voor de gebruiker haalbare manier. We bekijken waar we deze oriëntatietool kunnen 

inzetten voor talentscouting. 

 

OD 2.2. We stimuleren goeie praktijken waardoor kinderen en ouders op het zelfde 

moment kunnen sporten.    

 

Sporten met het hele gezin samen is leuk. Sporten op hetzelfde moment als je 

kinderen is ook leuk én handig. Het ontlast de drukke weekplanning die veel Vlaamse 

gezinnen vandaag kennen. Daarom stimuleren we goeie praktijken waardoor kinderen 

en ouders op het zelfde moment kunnen sporten.  
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Hiervoor is een goede samenwerking tussen verschillende organisaties nodig.  We 

stimuleren dan ook nog meer vrijwillige samenwerkingsverbanden tussen naburige 

sportclubs zodat sportclubs multisporthubs worden met een breed aanbod, waar 

kinderen én ouders gelijktijdig kunnen proeven van verschillende sporten. We 

verhogen hiermee ook het gemeenschapsgevoel en de bestuurskracht in de 

sportclubs. 

 

OD 2.3. Sportbedrijven doen sport bedrijven  

 

Het positieve effect van lichaamsbeweging staat buiten kijf. Zo ook op het werk. 

Gezonde werknemers voelen zich beter in hun vel en zijn productiever op het werk. In 

de komende jaren zetten we sportbedrijven in de kijker. We overtuigen nog meer 

ondernemingen van het belang van gezonde en fitte werknemers, zodat zij het voor 

hun werknemers mogelijk maken om te sporten en te bewegen op, van en naar het 

werk. Tegen het einde van de legislatuur willen we met behulp van partners 50% van 

de Vlaamse ondernemingen met 50 of meer werknemers tot acties hebben aangezet. 

 

We ontsluiten goede en laagdrempelige praktijken die als inspiratie kunnen dienen om 

tot een duurzaam sport- en beweeggedrag te komen in de werkcontext. We reiken 

ook de hand naar de lokale besturen om samen sportbedrijven te stimuleren. 

 

OD 2.4. We staan maximaal open voor nieuwe vormen van sporten en benutten ten 

volle nieuwe mogelijkheden die meer mensen naar de sport toeleiden 

 

We erkennen het belang en de impact van anders- en lichtgeorganiseerde 

sportbeoefening en opkomende trends, en blijven dit verder stimuleren.  

We verruimen de sportparticipatie bij sportclubs door een open, recreatief aanbod en 

informele vormen van engagement te stimuleren.  We willen in samenwerking met de 

federaties de clubs hierin meer bestuurskracht en -kunde in helpen ontwikkelen. 

 

We stimuleren nieuwere vormen van sociale online bindingen voor niet- of anders 

georganiseerde sporters.  We stimuleren online communities waar de ongebonden 

sporter op een heel intuïtieve en gepersonaliseerde manier toegeleid wordt naar het 

voor hem of haar meest geschikte sportaanbod (clubgebonden of informeel).  

 

OD 2.5. We maken sport en beweging in kwalitatieve omstandigheden haalbaar voor 

iedereen 

 

In samenwerking met andere beleidsdomeinen verhogen we verder de 

deelnamekansen aan het sport- en beweegaanbod van mensen die hogere drempels 
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ervaren, zoals mensen met een beperking of mensen in armoede. We geven daarom 

de Vlaamse G-sportwerking en de Uitpas alle kansen. 

 

Vertrekkende vanuit bestaande inspirerende voorbeelden uit de sportsector, zorgen 

we voor het verder verlagen van de drempels naar de sport in alle sporttakken. 

We bekijken of we de structuren binnen de G-sportwerking kunnen optimaliseren.  

 

We passen de principes van toegankelijkheid en universal design maximaal toe, zowel 

op de eigen sportactiviteiten als op de gesubsidieerde sportevenementen. 

 

Samen met relevante partners creëren we ook een ‘actief ouder worden’-beleid om 

ook voor deze groep een kwalitatief sport- en beweegaanbod te laten groeien. 

 

OD 2.6. We benutten sportevenementen als incentive voor meer sportparticipatie 

 

We halen het maximum uit (top)sportevenementen en leggen hierbij nadruk op 

duurzaamheid, innovatie en maatschappelijke impact. We monitoren systematisch de 

impact van deze evenementen op de sportparticipatie en stemmen het 

ondersteuningsbeleid hierop af. 

 

We erkennen het belang van fietsen en geven hier vanuit verschillende domeinen 

extra prioriteit aan (cf. mobiliteit). Ook in aanloop naar de organisatie van het WK 

Wielrennen in 2021 trekken we voluit de kaart van de fiets. 

SD 3: Via sport dragen we bij aan een betere samenleving 

 

Een sportieve samenleving is een gezondere samenleving, zowel fysiek als mentaal als 

sociaal. Sport is maïzena. We zetten de kracht van sport dan ook in voor meer inclusie 

in de samenleving, als een opstap naar (meer) maatschappelijke participatie. Ook in 

de toekomst laten we mensen via sport competenties verwerven die kunnen helpen 

bij sociale inclusie, gemeenschapsvorming, empowerment, educatie, tewerkstelling,… 

Competenties die mensen kunnen helpen in het dagelijks leven.  

 

We benutten opportuniteiten om blijvend in te zetten op projecten of initiatieven om 

kwetsbare groepen, in het bijzonder vluchtelingen of jongeren, via sport te 

empoweren, kansen te bieden en hun talenten te laten ontdekken en ontwikkelen.  

SD 4: Via een optimale samenwerking met onze partners voorzien we 

een gediversifieerd en kwaliteitsvol sportaanbod op maat van iedereen  

 

De Vlaamse sportfederaties en hun koepelorganisatie VSF, de lokale besturen en hun 

ledenorganisatie Isb vzw, blijven uitgesproken partners om een gediversifieerd en 
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kwaliteitsvol sportaanbod te voorzien op maat van iedereen. Samen met hen stuwen 

we het aantal sportende Vlamingen verder de hoogte in. 

 

We voorzien een eerste evaluatie van het decreet op de georganiseerde sport. 

 

We positioneren Sport Vlaanderen als een slimme regisseur die een maximale 

hefboomwerking nastreeft en inzet op samenwerking met andere beleidsdomeinen 

en alle relevante actoren in het sportlandschap. Sport Vlaanderen inspireert, 

faciliteert en werkt steeds complementair aan en in optimale samenwerking met de 

markt en de sportfederaties, onder andere inzake sportpromotie en de organisatie 

van sportkampen. 

SD 5: We investeren in de kwaliteit en professionalisering van de sportsector 

 

De leefbaarheid van de sportsector is grotendeels gebaseerd op de inzet van 

menselijk kapitaal, zowel vrijwilligers als professionelen. Een goed sportbeleid 

investeert dan ook in de kwaliteit, professionalisering en tewerkstelling van dit 

menselijk kapitaal.  

 

OD 5.1. We zorgen voor meer opgeleide trainers in de sportclubs 

 

Een goeie trainer geeft goesting om te (blijven) sporten en dit op een goede manier 

te doen. 

 

Voor een goede sportbeleving is het belangrijk dat het aantal gekwalificeerde trainers 

blijft toenemen op alle niveaus van de sport. De sporttechnische opleidingen worden 

verbreed met aandacht voor een voldoende pedagogische basis en zonder aan 

kwaliteit in te boeten. We investeren in digitale leervormen, om de opleidingen 

laagdrempeliger te maken, en zetten verder in op de professionalisering van de 

sportkaderopleidingen.  

 

We bekijken hoe we de opleidingsstructuur van de VTS-opleidingen aanpassen aan de 

internationale tendensen, zodat er opleidingen uitgewerkt worden voor zowel 

trainers actief in een participatiecontext als voor trainers actief in een competitieve 

of topsportcontext. We willen meer actieve trainers toeleiden naar een 

sportkaderopleiding op maat om zo het aantal gekwalificeerde trainers verder te doen 

stijgen. 

 

We beklemtonen de rol van het levenslang leren en de permanente vorming van 

trainers en sportbegeleiders. 
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De Vlaamse trainersschool evolueert naar een certificerende instantie voor 

kwalitatieve opleidingen van andere opleidingsverstrekkers.  

We zoeken naar oplossingen om het tekort aan actieve trainers in sportclubs te 

verhelpen. We denken hierbij aan Vlamingen die na hun actieve loopbaan tijd maken 

voor de sport.  

 

OD 5.2.We zorgen ervoor dat de sportsector steeds professioneler wordt en zichzelf 

versterkt 

 

We moedigen clubs en sportfederaties verder aan om in te zetten op goed bestuur, 

gekwalificeerde trainers, en professionalisering. We verspreiden de expertise rond 

het ondersteunen en samenwerken van clubs op administratief en beheersmatig vlak 

en versterken de bestuurskracht van sportclubs. 

 

We investeren verder in hefbomen die de kloof tussen de sport- en bedrijfswereld 

dichten waardoor ze elkaar inhoudelijk én financieel versterken.  

 

Vrijwilligers zijn onmisbaar in het verenigingsleven. Daarom blijven we met gans de 

vrijetijdssector het belang van de vele vrijwilligers erkennen en blijven we zoeken naar 

nieuwe hefbomen van ondersteuning, verder werkend op het reeds uitgerolde 

actieplan in het kader van het gecoördineerd vrijwilligersbeleid.  We zorgen voor 

verdere planlastvermindering en administratieve vereenvoudiging en we zetten fors 

in op digitalisering. 

 

Naast vrijwilligers heeft de sportsector ook professionele mensen nodig. We trachten 

daarom de tewerkstelling in de sportsector verder te optimaliseren. We zoeken 

oplossingen om het tekort aan lesgevers en trainers te verhelpen. 

 

OD 5.3. We onderbouwen het beleid en ondersteunen partners maximaal met 

informatie en data 

 

We zoeken een nieuwe werkwijze en samenwerkingen rond wetenschappelijk 

onderzoek om sneller te kunnen inspelen op beleidsuitdagingen.    

 

Om de impact van ons beleid goed te monitoren en steeds over actuele cijfers te 

beschikken, zetten we een participatiebarometer op. Sport Vlaanderen zoekt gericht 

naar nuttige databronnen die ons meer kunnen vertellen over het sport- en 

beweeggedrag van de inwoners van Vlaanderen, en stelt dit op een 

gestandaardiseerde, toegankelijke en begrijpbare manier ter beschikking.  

   

Via één geïntegreerd kennis- en informatieplatform stelt Sport Vlaanderen informatie 

over sportparticipatie, sportclubbestuurders, trainers, sportinfrastructuren, 
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sportclubs, schoolsport, natuursport in Vlaanderen maximaal ter beschikking aan het 

brede publiek. We zorgen er ook voor dat dit een bruikbaar instrument wordt voor 

onze belangrijkste partners, de sportfederaties en de lokale besturen. We houden 

daarbij voldoende rekening met de privacy van eenieder. 

 

OD 5.4. We (helpen) innoveren in de sport 

 

We zetten verder in op innovatie, in al zijn vormen, om meer mensen aan het sporten 

en bewegen te krijgen en de sportsector verder te professionaliseren. We maken 

meer ruimte voor experimenteel sportbeleid. Sport Vlaanderen speurt naar 

innovatieve ideeën, in binnen- en buitenland en binnen of buiten de overheid, en 

verspreidt actief veelbelovende voorbeelden in het Vlaams sportlandschap. We 

blijven startups in het sportlandschap ondersteunen. 

 

Sport Vlaanderen zal het sportbeleid inspireren en inzichten geven om sneller en 

effectiever in te spelen op toekomstige uitdagingen en opportuniteiten en zo het 

aanbod en de dienstverlening optimaal te matchen aan de wensen en noden van 

burgers, organisaties en ondernemingen. 

 

5.2. Infrastructuur  

 

Mooie en kwalitatieve sportinfrastructuur in je omgeving doet sporten. Kwalitatieve 

en veilige sportinfrastructuur is noodzakelijk voor een goede sportbeoefening. Heel 

wat sporten kunnen zonder de geschikte infrastructuur niet beoefend worden: zonder 

zwembad kan je niet zwemmen, zonder voetbalveld speel je geen voetbal. 

SD 6: We zetten de inhaalbeweging in sportinfrastructuur onverminderd verder 

 

OD 6.1. We investeren in bovenlokale sportinfrastructuur en 

topsporttrainingsinfrastructuur via het decreet. 

 

We zetten de investeringen in sportinfrastructuur waaronder zwembaden 

onverminderd voort: we voeren het Globaal Sportinfrastructuurplan voor Vlaanderen 

verder uit en blijven via het decreet investeringen in bovenlokale sportinfrastructuur 

en topsportinfrastructuur ondersteunen. Daartoe voorzien we jaarlijks 10 miljoen 

euro extra investeringsmiddelen voor bovenlokale sportinfrastructuur en eenmalig 10 

miljoen euro ter voorbereiding van de komende Olympiade voor 

topsportinfrastructuur. We behouden de bijzondere regel voor ondersteuning van 

Brusselse projecten en vergroten er de kansen op gedeelde investeringen. 
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OD 6.2. Samen met onderwijs maken we schoolsportinfrastructuur naschools 

maximaal toegankelijk en speelplaatsen beweegvriendelijk. 

 

We trekken onze inspanningen voor het naschools openstellen van sportzalen in 

scholen door en nemen dit meteen mee bij nieuw te bouwen scholen. We zetten onze 

stimulans verder om speelplaatsen zo te laten inrichten dat ze aanzetten tot bewegen 

en ze veilig kunnen opengesteld worden voor de buurt, jeugdverenigingen en 

sportclubs.  

 

OD 6.3. Via cofinanciering bouwen we centra van Sport Vlaanderen uit tot centers of 

excellence. 

 

We trachten van onze Sport Vlaanderen centra maximaal excellentiecentra te maken 

die een voorbeeld en inspiratie zijn op vlak van infrastructuur, exploitatie, 

duurzaamheid en innovatie.  

We onderzoeken de vraag naar een Sport Vlaanderen centrum in Brussel, daarbij 

verder werkend op de voorstudie die door de vorige Vlaamse regering afgerond 

werd. 

SD 7: We faciliteren lokale en private sportinfrastructuur 

 

We blijven beschikbaar om lokale projecten inhoudelijk te ondersteunen met 

technisch en financieel advies. 

 

Het is de ambitie van Sport Vlaanderen om als dienstverlenend kennis- en 

informatiecentrum een expertisenetwerk op te bouwen en te fungeren als eerste 

aanspreekpunt voor alle sportinfrastructuurgerelateerde materie.  

 

Om de drempel voor investeringen in sportinfrastructuur verder te verlagen, 

bepleiten we dat de bestaande vrijstelling van onroerende voorheffing voor 

sportinfrastructuur wordt geautomatiseerd. Het financieren van infrastructuur voor 

topsportevenementen laten we over aan de private sector, of indien wenselijk putten 

we uit algemene middelen. 

SD 8: We zorgen voor een sportieve Omgeving 

 

Mooie en kwalitatieve sportinfrastructuur in je omgeving zet aan tot sporten. Natuur 

in je buurt, goeie fietspaden en veilige looproutes geven goesting om te sporten. 

Een beweegvriendelijke omgeving stimuleert om te bewegen en te sporten.  

We betrekken de sportsector proactief bij omgevingsprocessen en -beslissingen en 

volgen vanuit Sport Vlaanderen actief het omgevingsbeleid op.  
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5.3. Gezond en ethisch (doen) sporten 

SD 9: We stimuleren een gezonde en ethische sportattitude en -omgeving 

 

Sport moet leuk, integer, veilig en gezond blijven. We evalueren het decreet gezond 

en ethisch sporten om dit beleid verder te versterken. Persoonlijke integriteit, fair play 

en sociale integriteit blijven daarbij drie belangrijke uitgangspunten. 

 

Via ICES ondersteunen we de federaties om verder te bouwen aan een sterk 

integriteitsbeleid tot in de clubs. 

 

We zorgen ervoor dat iedereen zichzelf kan zijn bij het beleven van sport. Jongeren 

en volwassenen moeten zich kunnen spiegelen aan haalbare ideaalbeelden, zodat ze 

op een ethische en gezonde manier aan sport kunnen doen.  

 

Iedereen moet op een veilige en integere manier actief kunnen zijn binnen de sport. 

Daarom zetten we de sterke aanpak van grensoverschrijdend gedrag verder. Samen 

met andere beleidsdomeinen werken we verder aan de bescherming van  de fysieke, 

psychische en seksuele integriteit van onze sporters. We hebben daarbij aandacht 

voor kwaliteitsbevordering, sensibilisering, preventie en een adequaat en gepast 

reactiebeleid. We dragen bij tot de operationalisering van de verruimde werking van 

de ‘Erkennings- en bemiddelingscommissie voor slachtoffers van historisch misbruik’. 

In overleg met de minister van werk bekijken we de regelgeving omtrent de makelaars 

in de sport. 

 

We sensibiliseren over en stimuleren tot een gezonde sportbeoefening.  
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5.4. Topsport 

SD 10: We bieden onze topsporters de beste omkadering en maximale kansen  

 

Vlaamse topsporters inclusief G-topsporters zijn een rolmodel en inspiratiebron voor 

onze Vlaamse jeugd én zijn een uithangbord voor een sterk Vlaanderen. Ze fungeren 

als een vliegwiel voor meer sportparticipatie op recreatief niveau.  

We bieden ons toenemende aantal topatleten de beste omkadering en maximale 

kansen en voorzien daarom een belangrijke bijkomende opstap in topsportmiddelen.  

 

We gebruiken de resultaten van de Olympische Spelen in Tokio en de WK’s en EK’s 

om het topsportactieplan te evalueren en om in het vijfde topsportactieplan voor de 

Olympiade Parijs 2021 – 2024 de krachtlijnen en het focus- en centralisatieprincipe 

verder aan te scherpen. We behouden de goede balans tussen ontwikkelings- en 

prestatieprogramma’s. We hebben daarbij ook aandacht voor de potentiële 

maatschappelijke impact van topsport en geven topsportfederaties en -coaches 

toegang tot wetenschappelijk onderbouwde ondersteuning.  

 

We blijven de topsportwerking verder uitbouwen en investeren in de 

topsportcampussen van Gent, Antwerpen en Leuven. We zetten maximaal in op een 

Vlaams topsportbeleid en stemmen waar relevant af met de andere gemeenschappen 

en met het BOIC.  

 

We evalueren het verloningssysteem van onze Vlaamse topsporters en zorgen ervoor 

dat we hen meer kunnen vergoeden o.b.v. competenties en prestaties in plaats van 

louter op basis van diploma. 

 

Om de combinatie van school en een topsporttraject haalbaarder te maken, zetten 

we samen met onderwijs in op digitale ondersteuning en leervormen, in het bijzonder 

in de topsportscholen. We zorgen ervoor dat topsporters kunnen blijven rekenen op 

de carrièrebegeleiders van Sport Vlaanderen die onder andere samenwerken met de 

VDAB om na de topsportcarrière op de arbeidsmarkt aan de slag te kunnen. 

 

5.5. Internationaal 

SD 11: We dragen constructief bij aan en wegen op het Europees en internationaal 

sportbeleid 

 

We zetten verder in op een sterke rol voor Vlaanderen in het Europees en 

internationaal sportbeleid. Het voorzitterschap van de Europese Unie (eerste jaarhelft 

2024) geeft de mogelijkheid om vanuit Vlaanderen te wegen op de EU-agenda en het 

Vlaamse sportbeleid te promoten. 
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We informeren de Vlaamse sportsector over en betrekken hen bij het Europees en 

internationaal sportbeleid. We benutten de Europese en internationale 

samenwerking en uitwisseling van goede praktijken om het Vlaams sportbeleid te 

versterken en uitdagingen zoals doping en wedstrijdvervalsing aan te pakken.  

 

5.6. Antidoping 

SD: 12: We zetten blijvend in op een efficiënt, klantvriendelijk en WADA-conform 

antidopingbeleid  

 

We werken verder aan een dopingvrij Vlaanderen. De Vlaamse regelgeving wordt 

tijdig aangepast aan de nieuwe wereld antidoping code en bijhorende standaarden. 

We zorgen ervoor dat de nieuwe regels in overleg met de sector tegen 2021 

geïmplementeerd zijn. Het repressief antidoping beleid richt zich conform de wereld 

antidoping code in eerste instantie op de elitesporter. Daarnaast bouwt NADO 

Vlaanderen een sterk preventief beleid uit, zowel naar de elitesporter als naar de 

breedtesporter. NADO Vlaanderen blijft als operationeel onafhankelijke entiteit 

functioneren rond antidoping. NADO Vlaanderen moderniseert en versterkt zijn eigen 

interne werking verder, en dit in samenwerking met andere diensten en actoren. 
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6. APPARAATSKREDIETEN EN BEGROTINGSPROGRAMMA’S ZONDER BELEIDSVELD  

Inhoudelijk 
structuurelement 

Beleidslijnen (SD’s) CODE 
Begrotings-artikel 

OMSCHRIJVING 

SPORT VOOR ALLEN  HG0-1HFD2NA-LO 
HG0-1HFD2NA-PA 
HG0-1HFD2NA-WT 
HG0-1HFD2NV-IS 
HG0-1HFD2NW-IS 
HG0-1HFD2NX-IS 
HG0-1HFD5NA-LO 
HG0-1HFD5NA-WT 

LONEN - SPORT VOOR ALLEN - SPORT VOOR ALLEN BELEID 
PARTICIPATIES - SPORT VOOR ALLEN - SPORT VOOR ALLEN BELEID 
WERKING EN TOELAGEN - SPORT VOOR ALLEN - SPORT VOOR ALLEN BELEID 
INTERNE STROMEN - SPORT VOOR ALLEN - DE RAND 
INTERNE STROMEN - SPORT VOOR ALLEN - HOGER ONDERWIJS 
INTERNE STROMEN - SPORT VOOR ALLEN - STICHTING VLAAMSE SCHOOLSPORT 
LONEN - SPORT VOOR ALLEN - SPORT VOOR ALLEN BELEID 
WERKING EN TOELAGEN - SPORT VOOR ALLEN - SPORT VOOR ALLEN BELEID 

INFRASTRUCTUUR  HG0-1HFD2OA-WT 
 
HG0-1HFD5OA-LE 
 
HG0-1HFD5OA-PA 
 
HG0-1HFD5OA-WT 
 
HG0-1HFD5OX-IS 
HG0-1HFD5OY-IS 

WERKING EN TOELAGEN - SPORTINFRASTRUCTUUR - HET VOEREN VAN EEN 
PLANMATIG SPORTINFRASTRUCTUURBELEID 
LENINGEN - SPORTINFRASTRUCTUUR - HET VOEREN VAN EEN PLANMATIG 
SPORTINFRASTRUCTUURBELEID 
PARTICIPATIES - SPORTINFRASTRUCTUUR - HET VOEREN VAN EEN PLANMATIG 
SPORTINFRASTRUCTUURBELEID 
WERKING EN TOELAGEN - SPORTINFRASTRUCTUUR - HET VOEREN VAN EEN 
PLANMATIG SPORTINFRASTRUCTUURBELEID 
INTERNE STROMEN - SPORTINFRASTRUCTUUR - HEUSDEN-ZOLDER 
INTERNE STROMEN - SPORTINFRASTRUCTUUR - HOGER ONDERWIJS 

GEZOND EN ETHISCH 
SPORTEN 

 HG0-1HFD2PA-WT WERKING EN TOELAGEN - GEZOND EN ETHISCH SPORTEN - SPORTERS IN 
VLAANDEREN STIMULEREN EN RESPONSABILISEREN TOT GEZOND EN ETHISCH 
SPORTEN 

ANTI-DOPING  HG0-1HFD2SA-WT WERKING EN TOELAGEN - ANTI-DOPING - DOPINGBESTRIJDING IN DE SPORT 

TOPSPORT  HG0-1HFD2QA-LO 
HG0-1HFD2QA-WT 

LONEN - TOPSPORT - TOPSPORTBELEID 
WERKING EN TOELAGEN - TOPSPORT - TOPSPORTBELEID 
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HG0-1HFD5QA-LO 
HG0-1HFD5QA-WT 

LONEN - TOPSPORT - TOPSPORTBELEID 
WERKING EN TOELAGEN - TOPSPORT - TOPSPORTBELEID 

INTERNATIONAAL 
BELEID 

 HG0-1HFD2RA-WT WERKING EN TOELAGEN - INTERNATIONAAL EN INTERREGIONAAL SPORTBELEID - 
INTERNATIONAAL SPORTBELEID 
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7. LIJST MET AFKORTINGEN  

 

BOIC  Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité 

EK          Europese Kampioenschappen 

EU                Europese Unie 

EVC              Eerder verworven competenties 

ICES             Internationaal Centrum voor Ethiek in de Sport 

ISB               Vlaams Instituut voor Sportbeheer en recreatiebeleid 

NADO          Nationale antidopingorganisatie 

OS              Olympische Spelen 

PS                 Paralympische Spelen 

MOEV            Stichting Vlaamse Schoolsport 

VGC             Vlaamse Gemeenschapscommissie 

VSF             Vlaamse Sportfederatie 

VTS               Vlaamse Trainersschool 

WADA           World Anti-Doping Agency 

WK                Wereldkampioenschappen 
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8. BIJLAGE ‘OVERZICHT BELEIDS- EN REGELGEVINGSINITIATIEVEN’ 

 

DECREETSAANPASSINGEN 

Aanpassing  decreet houdende wijziging van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012 

Omschrijving 

Door de aanpassing van de Wereld Anti Doping Code en bijhorende internationale 

standaarden van het WADA,  is een wijziging van het Antidopingdecreet en 

bijhorende uitvoeringsbesluiten noodzakelijk om blijvend in regel te zijn met de 

internationale regels. NADO Vlaanderen moet immers 'compliant' blijven met de 

internationale Code en de bijhorende internationale standaarden. De teksten van 

het WADA zullen definitief zijn na afloop van de WADA Conferentie van begin 

november 2019.  

Timing 

November 2019 -december 2020  

 

Aanpassing samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse 

Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie + decretale instemming 

Omschrijving  

Door de aanpassing van de Wereld Anti Doping Code en bijhorende internationale 

standaarden van het WADA,  is een wijziging van het huidige samenwerkingsakkoord 

noodzakelijk. Deze wijzigingen worden via instemmingsdecreet geformaliseerd. 

Timing 

November 2019 –december 2020  

DECREETSEVALUATIES  

Evaluatie van het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van 

de georganiseerde sport 

Omschrijving 

Het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de 

georganiseerde sport betekende een belangrijke wijziging in de methodiek waarmee 

de subsidies aan erkende en gesubsidieerde sportfederaties werden toegekend.  Het 

doel van dit decreet was 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. 

Het is aanwezen om na een eerste olympiade (4 jaar) dit nieuwe decreet te 
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evalueren.  

Timing 

Op korte termijn, rekening houdende met de beleidscycli van de sportfederaties. 

 

Evaluatie van  het decreet van 20 december 2013 Gezond en Ethisch Sporten 

Omschrijving 

Bij het begin van de vorige legislatuur stond de implementatie van het Gezond en 

Ethisch Sporten decreet van 20 december 2013 voorop. We evalueren dit decreet 

tijdens deze legislatuur om het gezond en ethisch sporten beleid verder te 

versterken, rekening houdende met de beleidscycli van de via dit decreet 

gesubsidieerde organisaties. 

Timing 

2020: evaluatie decreet 

2021: conclusies/aanbevelingen en eventuele herwerking regelgeving  
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