
SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 773
van BART VAN MALDEREN
datum: 24 augustus 2017

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

Bijsturing VAPA 2015-2019  -  Actie 'Social sportcoach'

OD_06_01 schrijft elk lid van de Vlaamse Regering voor tijdens deze legislatuur te 
werken aan de realisatie van de doelstellingen uit het Vlaams Actieplan 
Armoedebestrijding (VAPA) binnen het kader van zijn of haar bevoegdheid. Bovendien 
zet de Vlaamse Regering in op alle sociale grondrechten.

Actiefiche 06_07_09 ‘Social sportcoach’ staat in de documenten die werden vrijgegeven 
naar aanleiding van de bijsturing van het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 
beschreven als nieuwe actie.

1. Kan de minister een overzicht geven van het budget dat werd vrijgemaakt voor deze 
actie, zowel op korte als lange termijn? 

2. Kan de minister toelichten welke inhoudelijke invloed deze actie heeft? 

3. Kan de minister een overzicht geven van de volledige timing met betrekking tot deze 
actie?

Deze vraag werd gesteld aan de ministers Liesbeth Homans (818), Philippe Muyters 
(773).



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

GECOÖRDINEERD ANTWOORD
op vraag nr. 773 van 24 augustus 2017
van BART VAN MALDEREN

Ik verwijs naar de actiefiche die beschikbaar is op de website over het Vlaams Actieplan 
Armoedebestrijding 2015-2019 (zie de bijlage bij de voortgangsrapportage). Ik verwijs 
eveneens naar mijn antwoord op vraag nr. 566 van Peter Wouters.

1. Voor deze actie werd 120.000 euro vrij gemaakt.

2. De doelstelling van het Sportkans-project is om jaarlijks minimum 650 kansarme 
jongeren naar het lokale sportaanbod toe te leiden. Tijdens het sportseizoen 2016-
2017 werd een potentieel van 1239 gedetecteerd. Dit gebeurde via De Wegwijzer, 
een Open Huis waar iedereen met vragen over onderwijs en vrije tijd terecht kan. De 
aandacht gaat in het bijzonder uit naar gezinnen met een laag inkomen. Via 
Sportkans zijn er nu al 678 jongeren in de lokale sportclub ingeschreven. Het is de 
taak van de social sportcoach dat deze ingeschreven jongeren effectief blijven 
sporten en om na te gaan waarom een aantal jongeren uiteindelijk niet kiezen voor 
Sportkans of afhaken tijdens het sportseizoen. Sportclubs, gezinnen en deelnemers 
worden tevens begeleid wanneer er zich in de sportclub problemen voordoen.
In 2017 wordt een bevraging georganiseerd bij de Sportkans-verantwoordelijke van 
de lokale sportclubs, de trainers en de ouders van de sportkans-deelnemers. De 
bevragingen focussen niet alleen op de redenen waarom Sportkans-deelnemers 
afhaken, maar gaan ook na hoe de betrokkenen het project Sportkans ervaren en 
evalueren.
Op basis van deze analyse wordt een actieplan opgesteld om het Sportkans project 
bij te sturen en om (potentiële) afhakers beter te ondersteunen en te begeleiden 
naar het lokale sportaanbod. 
In 2018 wordt opnieuw nagegaan hoe de lokale sportclubs, trainers en ouders het 
project Sportkans ervaren en evalueren. 

3. Dit project loopt van 15 december 2016 tot en met 31 december 2018 en wordt 
uitgevoerd door de stad Oostende.

https://armoede.vlaanderen.be/?q=vlaams-actieplan
https://armoede.vlaanderen.be/?q=vlaams-actieplan
https://armoede.vlaanderen.be/sites/default/files/media/documenten/bijlage_actiefiches.pdf

