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Actieplan ‘Sport op het Werk’  -  Stand van zaken

Met het actieplan 'Sport op het werk' wil Sport Vlaanderen naast de grote ondernemingen 
graag extra aandacht en inzet voor de kleine en middelgrote ondernemingen die dit niet 
altijd even makkelijk kunnen financieren. Ook zij moeten in de mogelijkheid zijn om hun 
werknemers meer te laten bewegen en meer aan sport te laten doen op de werkvloer, 
want dat komt niet alleen hun gezondheid ten goede, maar ook de sfeer op het werk. 
Een win-winverhaal dus.

Sport Vlaanderen wil de ondernemingen hier graag bij helpen en biedt hiervoor 
allerhande sportinitiatieven aan.

1. Om te achterhalen hoe sportief de onderneming al is, biedt men de sport- en 
beweegscan aan. 

Hoeveel ondernemingen maakten hier tot op heden al gebruik van? Graag 
uitgesplitst per provincie.

2. Voor een fitheidstest komt een heel team naar de werkvloer. Na de initiële test 
krijgen deelnemers een persoonlijk trainingsschema mee. Twaalf weken later is er 
een niet verplichte hertest.

a) Hoeveel ondernemingen maakten al gebruik van deze fitheidstest?

b) Hoeveel procent van de ondernemingen maken nadien gebruik van de hertest?

c) Kan een onderneming werknemers verplichten om deel te nemen?

d) Heeft de minister zicht op mogelijke positieve tendensen die werknemers qua 
gezondheid ondergaan nadat het fitheidsteam passeerde?

e) Wat is de kostprijs voor dergelijke sessies? Is dit afhankelijk van het aantal 
deelnemers?

3. Een fit-o-meter is een laagdrempelige manier om op het openbaar domein heel wat 
mensen aan het sporten te krijgen. Ook bedrijven kunnen een fit-o-meter laten 
ontwerpen op het eigen domein.

a) Hoeveel fit-o-meters telt Vlaanderen vandaag? Graag een uitsplitsing per 
provincie.

b) Hoeveel daarvan hebben een leeftijd van ten hoogste vijf jaar? Ook hier graag 
een overzicht per provincie.



c) Zijn er ondernemingen die op hun eigen terrein een fit-o-meter ontwikkelden? 
En zijn die ook toegankelijk voor niet-werknemers?
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1. Tot op heden werden er 73 sport- en beweegscans ingepland in de verschillende 
provincies. De spreiding is als volgt: 21 in de provincie Antwerpen, 9 in de provincie 
Limburg, 22 in de provincie Oost-Vlaanderen, 10 in de provincie West-Vlaanderen en 
11 in de provincie Vlaams-Brabant & Brussel. De inplanning (looptijd bevraging, start- 
en afsluitdatum, alsook datum waarop de resultaten van de scan in de onderneming 
worden besproken) gebeurt in nauw overleg met de onderneming. Sinds de lancering 
van het actieplan op 14 februari ll. werden er zo’n 10 scans effectief besproken met 
een onderneming. De overige scans zijn dus nog lopende en worden de komende 
weken voor bespreking ingepland. 

2. a. Bij de 10 ondernemingen waarbij de scan werd besproken hebben een aantal al 
interesse getoond om een fitheidstest aan hun werknemers aan te bieden. Twee 
ondernemingen hebben effectief een fitheidstest aangevraagd. Sport Vlaanderen 
treedt hierbij enkel op als facilitator en maakt gebruik van een externe (privé) 
partner om de testen uit te voeren (zie vraag e). 

b. Beide ondernemingen opteerden voor de formule “test-12 weken training-
hertest”. Deze formule is ook het meest aangewezen om aan effectmeting te 
kunnen doen en de stijging van het fitheidsniveau van de werknemers te bepalen. 

c. In het kader van het actieplan ‘Sport op het Werk’ is het niet de bedoeling dat 
ondernemingen de fitheidstesten verplichten voor hun werknemers. Dit zal 
juridisch ook niet kunnen en staat haaks op de positieve benadering die we met 
dit project willen realiseren. 

d. De resultaten die een werknemer behaalt op de fitheidstesten zijn strikt 
vertrouwelijk (wet op de privacy). Het rapport dat een werknemer ontvangt is 
enkel ter inzage van de werknemer zelf. Sport Vlaanderen ontvangt hier geen 
resultaten van. Daarnaast heeft nog geen enkel bedrijf de volledig cyclus van 
“test-12 weken training-hertest” doorlopen. 

e. Voor de organisatie van de fitheidstesten heeft Sport Vlaanderen een 
raamovereenkomst afgesloten op basis van een bestek dat verspreid werd onder 
een groot aantal private aanbieders. De prijs is een vaste prijs per halve dag of 
per volledige dag en bedraagt 2.880 euro voor een halve dag (maximaal 32 
werknemer kunnen getest worden) of 4.160 euro voor een volledige dag 
(maximaal 64 werknemers kunnen getest worden). In deze prijs is inbegrepen: de 
test, een individueel rapport op maat van de werknemer, een groepsbespreking 
van de resultaten en een 12-weken trainingsschema. De hertest is niet 
inbegrepen in deze prijs.

3. a. In Vlaanderen zijn er 97 fit-o-meters. De spreiding per provincie is als volgt: 22 in 
de provincie Antwerpen, 23 in de provincie Limburg, 31 in de provincie Oost-
Vlaanderen, 11 in de provincie Vlaams-Brabant & Brussel en 10 in de provincie 
West-Vlaanderen. 



b. Van de 97 fit-o-meters zijn er 30 die in de laatste vijf jaar gerealiseerd werden. 
De spreiding per provincie is als volgt: 10 in de provincie Antwerpen, 9 in de 
provincie Limburg, 7 in de provincie Oost-Vlaanderen, 1 in de provincie Vlaams-
Brabant & Brussel en 3 in de provincie West-Vlaanderen.

c. Tot op heden zijn er geen ondernemingen die in het kader van dit actieplan een 
fit-o-meter op het eigen terrein ontwikkelden. Om dit actiepunt te faciliteren zal 
Sport Vlaanderen eerstdaags o.a. overleg hebben met parkbeheerders van KMO-
parken alsook met gemeentelijke sportdiensten. Indien een fit-o-meter 
gerealiseerd wordt op het bedrijventerrein van een onderneming, dan zal deze in 
principe enkel toegankelijk zijn voor de eigen werknemers. Indien een fit-o-meter 
gerealiseerd wordt in bv. een KMO—park omgeving, dan zal deze publiek 
toegankelijk zijn. Een mooi praktijkvoorbeeld hiervan dat in het verleden reeds 
gerealiseerd werd is de fit-o-meter van de gemeente Beerse in de provincie 
Antwerpen. Deze sluit nauw aan bij een KMO-park site en is publiek toegankelijk.


