
SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 775
van BART VAN MALDEREN
datum: 24 augustus 2017

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

Bijsturing VAPA 2015-2019  -  Actie ‘Faciliteren van laagdrempelig bewegen en sporten 
op lokaal niveau voor minderkansrijke kinderen en jongeren’

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_07 ‘Faciliteren van laagdrempelig bewegen en sporten op lokaal niveau 
voor minderkansrijke kinderen en jongeren’ staat in de documenten die werden 
vrijgegeven naar aanleiding van de bijsturing van het actieplan beschreven als nieuwe 
actie.

1. Kan de minister een overzicht geven van het budget dat werd vrijgemaakt voor deze 
actie, zowel op korte als op 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 (822), Philippe Muyters 
(775).



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

GECOÖRDINEERD ANTWOORD
op vraag nr. 775 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 150.000 euro vrij gemaakt.

2. Deze actie bestaat uit twee pijlers. 
a. De begeleiding van twee implementatie-trajecten met telkens 7 lokale besturen, 

enerzijds rond concrete toeleidingsstrategieën van minder kansrijke personen via 
buurtsport naar een sport- en beweegaanbod met aandacht voor een 
transversale aanpak, en anderzijds rond een aanpak waarbij maatschappelijk 
kwetsbare jongeren effectieve taken opnemen in sportbegeleiding (professioneel 
of vrijwillig) bij buurtsportinitiatieven met aandacht voor ontwikkeling van hun 
competenties. Beide trajecten zijn complementair en versterkend aan de 
actiefiche ‘06_07_01 Implementatie en professionalisering van de methodiek 
Buurtsport’

b. De ontwikkeling en uitrol van een online opleiding sport en armoede. Deze 
opleiding werkt complementair op de reeds bestaande vorming ‘sport en 
armoede’ (zie actiefiche 06_07_03). 

Het project speelt in op verschillende doelstellingen van mijn sportbeleid, namelijk 
‘het faciliteren van breedtesport via diverse partnerships’: 

 1.1 Een kwalitatief sportaanbod op maat in elke levensfase - 1.1.2 het lokaal 
sportaanbod in de gemeenten;

 1.3 Vergroten van de sociale inclusie in de sport;
 1.5 Empoweren van kwetsbare jongeren via sport;
 1.6 Faciliteren van niet- of licht georganiseerde sportbeoefening.

3. Dit project loopt van 18 december 2016 tot en met 31 december 2017 en wordt 
uitgevoerd door het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB vzw).

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

