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Agentschap Sport Vlaanderen  -  Integratie van personeelsleden met een 
migratieachtergrond

Sinds 2014 wordt het aantal personeelsleden met een migratieachtergrond binnen de 
verschillende Vlaamse overheidsinstanties gemeten op basis van een automatische 
telmethode. Uit ‘Het Gelijke kansen- en Diversiteitsplan Vlaamse overheid 2017’ blijkt dat 
het streefcijfer van 4% al in 2014 werd gehaald. De Vlaamse overheid toont zich 
ambitieuzer en heeft in 2016 het streefcijfer opgetrokken naar 10%, te behalen tegen 
2020.

Vermits Vlaanderen ook volop inzet op de integratie van mensen met een 
migratieachtergrond wens ik aan de minister de volgende vragen voor te leggen.

1. Zijn er binnen het Agentschap Sport Vlaanderen werknemers die baat zouden 
hebben bij het aanbieden van leer- en oefenkansen Nederlands? Indien wel, om 
hoeveel percent van het totaal aantal werknemers gaat het?

2. Worden er binnen de eigen entiteit leer- en oefenkansen Nederlands aangeboden?

Zo niet, worden deze medewerkers dan actief begeleid naar andere vormen van 
taalonderwijs?

3. Worden er binnen het agentschap nog andere initiatieven genomen om de integratie 
van medewerkers met een migratieachtergrond te bevorderen?
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1. Bij indiensttreding (en later tijdens de jaarlijkse planningsgesprekken) wordt op 
individuele basis gekeken naar de vormingsnoden van de werknemer. Er is de laatste 
jaren slechts zeer uitzonderlijk vraag geweest naar leer- en oefenkansen Nederlands.  

2. Gezien het Nederlands de voertaal is op de werkvloer, zijn er permanent leer- en 
oefenkansen. Er wordt binnen de entiteit zelf geen “taalonderwijs” gegeven. Indien er 
zich een specifieke vormingsnood voordoet, dan wordt er actief begeleid naar andere 
vormen van taalonderwijs, georganiseerd door gespecialiseerde instanties.

3. Sport Vlaanderen neemt geregeld initiatieven om het integreren van medewerkers met 
een migratieachtergrond te bevorderen. Voorbeelden hiervan zijn het organiseren van 
sensibiliseringsacties, deelname aan campagnes van de dienst Diversiteitsbeleid, 
deelname aan netwerken, enz.


