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van BERT MOYAERS
datum: 29 mei 2017

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

Sport Vlaanderen  -  Aanwervingen voor specifieke profielen

In de begrotingscontrole werd melding gemaakt van extra budget voor het aanwerven 
van aantrekkelijke/specifieke profielen bij Sport Vlaanderen. 

Aangezien er na de bespreking hierover nog geen duidelijkheid was, stel ik graag 
volgende vraag.

1. Over welke profielen gaat het specifiek?

2. Hoeveel functies moeten worden ingevuld?

3. Ik merk ook dat een medewerker uit een andere dienst wordt overgenomen. 

Zal voor de andere specifieke functies ook eerst intern gekeken worden?



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

ANTWOORD 
op schriftelijke vraag nr. 599 van 29 mei 2017
van BERT MOYAERS 

1. In 2016 ontstond het nieuwe agentschap Sport Vlaanderen uit het voormalige Bloso en 
de afdeling Sport van het departement CJSM waarbij onder meer ook de 
beleidsondersteunende opdracht inzake sport geïntegreerd werd bij Sport Vlaanderen. 
De missie, opdrachten en bevoegdheden werden sterk gewijzigd wat onvermijdelijk 
een grote impact heeft op de personeelsbehoefte van het agentschap.
Binnen het personeelsbestand van Sport Vlaanderen zijn er van oudsher zeer veel 
uitvoerende profielen en mede gelet op de actuele personeelsbesparingen is het voor 
het agentschap budgettair moeilijk om nieuwe geschikte functieprofielen aan te trekken 
voor de nieuwe taken of voor de opdrachten die aan belang winnen. 
Daarom heb ik extra ruimte gecreëerd dat het intern verzelfstandigd agentschap met 
rechtspersoonlijkheid moet toelaten om enkele wervingen en doorgroeimogelijkheden 
te creëren teneinde de beleidsvoorbereidende capaciteit te vergroten. 

2. Een aantal functies werd hierbij niet vastgelegd. Het komt aan het management van 
Sport Vlaanderen toe om de kwantitatieve en kwalitatieve personeelsbehoeften van het 
agentschap vast te leggen. Sport Vlaanderen is hier trouwens gebonden aan haar 
personeelsplan. Momenteel is Sport Vlaanderen wel volop bezig om dit personeelsplan 
en het organogram te hertekenen.

3. Er werd in de loop van dit jaar inderdaad een (vast benoemd) personeelslid van de 
Vlaamse Belastingdienst waarvoor een nieuwe passende betrekking gezocht werd, 
overgenomen. Na een eerdere ervaringsstage binnen Sport Vlaanderen, werd deze 
ambtenaar volgens de procedure van herplaatsing overgeplaatst naar een vacante 
betrekking binnen Sport Vlaanderen. Om deze procedure te faciliteren werd conform 
de gebruikelijke afspraken binnen de diensten van de Vlaamse overheid het loonkrediet 
overgeheveld van de Vlaamse Belastingdienst naar Sport Vlaanderen.

Voor elke vacature kan er ook altijd gesolliciteerd worden via de interne arbeidsmarkt. 
Mobiliteit wordt binnen de diensten van de Vlaamse overheid sterk aangemoedigd.

Het is zelfs zo dat personeelsleden die aangemeld werden via herplaatsing (om 
vrijwillige redenen of bijvoorbeeld omdat hun functie geschrapt werd) voorrang krijgen 
bij een vacature indien ze geschikt geacht worden voor de vacante betrekking.


