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Project Motiverend Coachen  -  Participatie

In de beleidsnota Sport 2014-2019 (Parl. St. Vl. Parl. 2014-2015, nr. 1) van de minister 
lezen we het volgende: “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.”

De globale doelstelling van dit opleidingstraject is om jeugdcoaches te scholen, zodat ze 
op een motiverende wijze met sporters omgaan. Het traject om een Coach met M-factor 
te worden, bestaat uit twee luiken, namelijk een initiatiesessie en een reeks van drie 
workshops. Op de website www.mfactor.be kunnen mogelijk geïnteresseerden informatie 
vinden en zich inschrijven voor de workshops.

Op mijn schriftelijke vraag nr. 736 van 4 augustus 2015 antwoordde de minister dat het 
het doel was “om 20 open M-factor workshoptrajecten te organiseren onafhankelijk van 
specifieke sportinstanties verspreid over alle regio’s van Vlaanderen. Daarnaast naar 
schatting 20 inhouse M-factor trajecten op aanvraag van een bepaalde sportinstantie.”

Uit het antwoord op mijn schriftelijke vraag 408 van 16 maart 2016 blijkt dat zowel de 
initiatiesessie als de workshops op heel wat interesse kunnen rekenen en dat de 
deelnemers deze ook positief evalueren. 

Op donderdag 16 februari lazen we echter, in een nieuwsbrief verzonden vanuit de 
website www.mfactor.be, dat “Coach met M-factor in maart 2017 afloopt in haar huidige 
vorm”. 

1. Kan de minister een geactualiseerd overzicht bezorgen van het aantal personen die 
een initiatiesessie gevolgd hebben in 2015, 2016 en indien mogelijk in 2017 
(aanvullend op de cijfers die opgevraagd zijn in sv nr. 408 van 16 maart 2016)? 

2. Kan de minister een stand van zaken geven wat betreft de open workshops (locatie 
en aantal deelnemers) voor 2015 en 2016? 

3. Kan de minister een stand van zaken geven wat betreft de inhouse workshops 
(locatie en aantal deelnemers) voor 2015 en 2016? 

http://www.mfactor.be
http://www.mfactor.be


4. Welke conclusies trekt de minister uit deze cijfers? Stemt de doorstroom van 
initiatiesessie naar de workshops tot voldoening? 

5. Wat is de prognose voor 2017 inzake het aantal workshops en het aantal 
initiatiesessies?

6. Worden de workshops nog steeds positief geëvalueerd door de deelnemers? 

7. Kan de minister bevestigen dat het project Coach met M-Factor stopt in de huidige 
vorm? Zo ja, wordt het project op een andere manier voortgezet en zo ja, hoe? 



PHILIPPE MUYTERS
VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT

ANTWOORD 
op vraag nr. 386 van 23 februari 2017
van PETER WOUTERS

1. Hieronder volgt een overzicht van de het aantal bereikte personen via de 
initiatiesessies. Een open initiatiesessie wordt door de projectverantwoordelijken 
georganiseerd en een ‘inhouse’ initiatiesessie gebeurt op aanvraag van een gemeente 
of organisatie.

 Initiatiesessies
Open 
organisaties

Inhouse 
organisaties

Breed publiek

2014 64 - 242 Dag van de trainer
2015 443 70 269 Sportcongres en dag 

atletiektrainer
2016 329 voorjaar

218 najaar
146 voorjaar
141 najaar

250 Dag van de trainer
60 Kaderdag gym

2017 - 34
Totaal  IS = +/-2266 1054 391 +- 821

De initiatiesessies zijn de eerste stap van het traject (1 Initiatiesessie + 3 workshops) 
die tot het certificaat leiden.
De sessies voor breed publiek zijn gastoptredens op conferenties en 
bijscholingsdagen. Deze hebben een bredere bekendheid en kennisgeving als doel.

2-3.Workshoptrajecten (let wel dit zijn de mensen die alle sessies volgden!)

OPEN 2015 INHOUSE 2015
Kruibeke/Wilrijk       21 (try-out)
Oostduinkerke 16
Brugge 14
Gent 22
Hasselt 27
Leuven 27
Wilrijk 28

VLP Gent 23

Totaal open 155 Totaal inhouse 23
TOTAAL VOLLEDIG GECERTIFICEERDEN 2015 = 178

OPEN 2016 INHOUSE 2016
Herentals 13
Aarschot 10
Lommel 14
Aalst 25
Beveren 11
Oostende 18
Kortrijk 17
Lokeren/Wachtebeke12
Torhout 9
Aalter 6

Berchem 23
Essen 8
Willebroek 23
Golf Zaventem 22
Tienen 17
Gent VLP 20
Dilbeek 10
Aast voetbal 23
Lint 8
Turnhout 13



Gent 12
Hasselt 14
Antwerpen 9
Leuven 11
Oudenaarde 11

Beringen 14
Knokke 13
Antwerpen 24
Topsport Gent 18
Hoogstraten 14
Huldenberg 10

Totaal open: 192 Totaal inhouse             260
TOTAAL VOLLEDIG GECERTIFICEERDEN 2016 = 452

OPEN 2017 INHOUSE 2017 (in proces)
Geen extra gepland Parantee Gent     23 ingeschreven

Topsport Wielrennen   15 ingeschreven
Zwim Helchteren    7 ingeschreven
Verwacht aantal ongeveer 40 à 45

VERWACHT TOTAAL VOLLEDIG GECERTIFICEERDEN VOLLEDIG PROJECT: minimum 
670

4. Het aantal personen die een inleidende sessie volgden was 2226. Hiervan volgden er 
1445 een effectieve initiatiesessie en nog eens 821 mensen kwamen via ruimere 
contactmomenten voor een breed publiek met het concept van het project in 
aanraking. De initiatiesessies hadden een formeler karakter. Dit was ook de 
noodzakelijke eerste stap van het traject (1 Initiatiesessie + 3 workshops) dat tot 
het certificaat leidde.
De sessies voor breed publiek waren gastoptredens op conferenties en 
bijscholingsdagen. Deze hebben een bredere bekendheid en kennisgeving als doel, 
maar maakten geen deel uit van het certificeringstraject. Voor de berekening van de 
trajectdoorstroom dient dus het aantal personen die de eerste stap van het traject 
(= initiatiesessie) volgden, opgenomen te worden.

Het aantal personen die de initiatiesessie volgden bedraagt 1445 en het aantal 
afgeleverde certificaten (= personen die de initiatiesessie + de 3 workshops volgden) 
bedraagt 670. Dit kom dus neer op een doorstromingspercentage van 46%. Hierbij 
nog een kleine kanttekening: 37 gecertificeerden volgden de initiatiesessie online 
(een extra product van M-factor ter promotie en kennisgeving). Als we deze 
gecertificeerden in mindering brengen dan is het doorstromingspercentage uit de 
live-initiatiesessies 44%.

Einde 2015, bij aanvang van de workshops bedroeg het doorstromingspercentage 
slechts 27% (% certificaten in 2015 uit initiaties 2014-2015. De Workshops zijn pas 
in 2015 van start gegaan).
Om de doorstromingsgraad op te krikken, werden diverse acties ter promotie, 
geïntensifieerd, of bijkomend ontwikkeld. Hierbij vindt u alvast een aantal 
voorbeelden:

- Website www.mfactor.be
- Facebookpagina www.facebook.com/motiverendcoachen 

o 1150 volgers (dd 7.03.2017) – tussen de 600 en 5000 views per 
bericht

- Nieuwsbrieven en M-flashes
o 6 Nieuwsbrieven en 10 M-flashes over het ganse project

- Opbouw tot 3562 actieve mailadressen (dd 7 maart 2017)
- Openingspercentage tussen 34% en 52% (30% wordt in marketingtermen als 

goed gecatalogeerd)
- Promofilm en Initiatiesessie online.

Deze acties hebben het doorstromingspercentage verhoogd naar 46% (44%). Gezien 
het engagement dat het volgen van de 3 workshops vereist (3 x 3u) tegenover het 
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eerder beperkt engagement van de initiatiesessie (1 x 1,5u) is dit een prima 
percentage. Het geeft aan dat toch ongeveer 1 op 2 bereid is om een extra 
engagement aan te gaan op basis van de initiatiesessie.
Waar het initiële doel, bij opstart van het project, 500 certificaten bedroeg, zullen er 
uiteindelijk 670 certificaten (of 134% van de doelstelling) uitgereikt zijn. Dit mede 
door het hoge doorstromingspercentage, dat een rechtstreeks gevolg is van de 
doelgerichte promotie van de workshops en het certificaat. Ik ben hier dus best 
tevreden over.

5. In 2017 wordt het project gefinaliseerd en moeten er nog wat sessies afgewerkt 
worden (zie hoger). Er lopen op dit ogenblik gesprek met de Vlaamse Trainersschool 
over hoe dit product ook in hun aanbod kan opgenomen worden. In welke mate dit in 
2017 nog tot extra workshops zal leiden en hoeveel dit er zullen zijn, is op dit 
ogenblik echter nog niet in te schatten.

6. De totale score voor de beoordeling van de initiatiesessie en de volledige 
workshopreeks komt op 8,2/10.
De sprekers krijgen een beoordeling van 8,6/10
De mate waarin de trainer van plan is iets te doen met de inhoud van de workshops 
krijgt een score van 8,8/10. 

Dit zijn zeer positieve resultaten en geven aan dat dit project door de deelnemers 
duidelijk als een inhoudelijke meerwaarde wordt gezien.

7. Het klopt dat de financiering voor het project ‘Motiverend coachen’ liep tot eind 
2016. In die optiek kan gesteld worden dat het project stopt in de huidige vorm. De 
inspanningen die geleverd werden door de diverse partners binnen het project 
leidden evenwel tot enkele structurele verankeringen/producten:

 integratie van de initiatiesessies en workshops binnen het bijscholingsaanbod van 
de Vlaamse Trainersschool, VTS Plus;

 het praktisch handboek ‘Motiverend coachen in de sport’ zal gebruikt worden 
binnen hoorcolleges aan UGent en KU Leuven;

 aanpassing van het cursusmateriaal ‘Algemeen gedeelte’ met de 
(wetenschappelijk gefundeerde) inzichten omtrent motiverend coachen, 
waaronder de zelfregulatietool;

 bijscholingen voor docenten Vlaamse Trainersschool over hoe ze trainers in 
opleiding motiverend kunnen laten coachen.

Ik ben er dan ook van overtuigd dat het project ‘Motiverend coachen’ een blijvende 
meerwaarde zal betekenen binnen het sportlandschap.
Bovendien gaan we ook actief aan de slag met de verzamelde kennis en expertise en 
zullen we nagaan hoe dit een blijvende meerwaarde kan genereren voor de 
sportsector.


