
SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 774
van BART VAN MALDEREN
datum: 24 augustus 2017

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

Bijsturing VAPA 2015-2019  -  Actie ‘Competentieontwikkeling van kwetsbare jongeren in 
de sport’

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

Actiefiche 06_07_08 ‘Competentieontwikkeling van kwetsbare jongeren in de sport’ 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 (819), Philippe Muyters 
(774)



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

GECOÖRDINEERD ANTWOORD
op vraag nr. 774 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).

1. Voor deze actie werd 56.394 euro vrij gemaakt.

2. De competentietoolkit is ontwikkeld voor het ondersteunen van sportpraktijken 
(zowel clubs, buurtsportpraktijken, jeugdwerksettings,…) die willen werken rond de 
competentieontwikkeling van jongeren die leven in maatschappelijk kwetsbare 
situaties door het opnemen van vrijwilligerswerk in de sport (vb. (assistent-)coach, 
materiaalverantwoordelijke, scheidsrechter, afgevaardigde, bestuurslid, (mede-) 
organisator extrasportieve activiteiten, administratieve taken (inschrijvingen, budget, 
beheren website), vrijwilliger/verantwoordelijke kantine/keuken). 
De competentietoolkit verzamelt verschillende instrumenten, gaande van praktische 
werkinstrumenten en handleidingen met meer informatie omtrent hoe je aan de slag 
kan met deze instrumenten tot inhoudelijke methodieken.
De toolkit werd tijdens de voorbereiding getest bij de project- en stuurgroep, een 
centrum voor duidelijke taal en door verschillende cases uit de praktijk.
De toolkit werd aan de sector gepresenteerd op 6 juni 2017 tijdens de Kennisdag 
‘Breed sporten’ van Sport Vlaanderen.
De competentietoolkit is vrij beschikbaar en te raadplegen via de website 
http://sportandsociety.be/competentietoolkit/.

3. Dit project liep van mei 2016 tot en met mei 2017 en werd uitgevoerd door de Vrije 
Universiteit Brussel (VUB).
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