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Activering jonge werkzoekenden  -  Proefproject sport

Gemiddeld telden we in 2016 in Vlaanderen 32.277 werkzoekende jongeren onder de 25 
jaar. Jongeren vinden niet altijd makkelijk werk in de huidige conjunctuur. We zien ook 
dat ze vaak laaggeschoold zijn, geen diploma hebben of niet over de juiste werkattitude 
beschikken. 
 
Daarom wenst de minister, binnen het activeringstraject, het attitudeprobleem aan te 
pakken. Ondertussen werd een pilootproject opgestart als een van de acties binnen het 
WIJ!-traject (werkinleving voor jongeren). Het nieuwe WIJ!-traject loopt over drie jaar. 
Goedgekeurde projecten gingen van start op 1 juni 2015. Een van die acties is dat 
jongeren de mogelijkheid krijgen om op regelmatige basis te sporten. Jongeren kunnen 
dit WIJ!-traject volgen door toeleiding vanuit VDAB of na vindplaatsgerichte acties door 
de promotor. 
 
In zijn antwoord op schriftelijke vraag nr. 112 van 13 november 2015 gaf de minister 
aan dat 17 verschillende projecten goedgekeurd werden en vanaf 1 juni 2015 van start 
gingen. De doelgroep en het verloop van de trajecten werd vastgelegd door ESF 
Vlaanderen. 6242 jongeren zullen dit WIJ!-traject volgen. 
 
1. Zijn anno 2017 nog alle 17 verschillende projecten werkzaam? Zo neen, welke 

projecten werden stopgezet en wat zijn de redenen van stopzetting? Hoeveel 
jongeren zijn in traject genomen, wat zijn de uitstroom- en doorstroomcijfers, uit de 
werkloosheid, naar werk? Wat zijn de cijfers voor die trajecten waar sport een 
onderdeel van vormt?

2. Zijn anno 2017 nog alle 6242 jongeren actief binnen de 17 verschillende projecten? 
Zo neen, wat zijn de redenen van afhaken? Binnen welke projecten vielen zij af? 

3. Alle projecten vallen onder de regelgeving van ESF Vlaanderen. De financiële 
controle gebeurt jaarlijks door het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media. De 
kwantitatieve en kwalitatieve inhoudelijke controle gebeurt via MLP (mijn loopbaan 
voor partners). Daarnaast is er een procesbegeleider voor het sporttraject.

a) Wat is de evaluatie op financieel vlak? 

b) Wat zijn de te meten parameters binnen de kwantitatieve en kwalitatieve 
inhoudelijke controle? 

c) Op welke manier wordt, anno 2017 en dus twee jaar na de start, dit sporttraject 
geëvalueerd?



d) Wat is de visie van de procesbegeleider?

e) Op welke vlakken kan en zal worden bijgestuurd? 

4. Op elke manier verloopt de samenwerking met lokale actoren?

5. Twee jaar later zou sport een structureel onderdeel moeten zijn in de 
begeleidingsmethodiek en toolbox van de promotor. 

Wat is de stand van zaken anno 2017 en dus twee jaar later?

6. De werkattitude meten is niet makkelijk binnen een traject sport. Om die reden 
zullen competenties meetbaar worden. 

Wat is de conclusie qua meetbare competenties van de jongeren die ingestapt zijn in 
dit project? Hoe is hun werkattitude geëvolueerd binnen het volgen van dit traject? 

7. Zijn er jongeren, die binnen een traject zitten, die ondertussen werk gevonden 
hebben?

a) Zo ja, hoeveel jongeren vonden een job?

b) Welk traject volgden zij?

c) Binnen welke sector vonden zij een job?

d) Ging het om een voltijds of deeltijds contract? 

8. Sportbeleid zal ook flankerend onderzoek en begeleiding doen. Een bestek hiertoe 
werd opgemaakt. 

Hoever staat het ermee? Wat zijn de doelstellingen van dit onderzoek? Wanneer 
dient dit onderzoek afgerond te zijn?

 



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

ANTWOORD 
op vraag nr. 2 van 26 september 2017
van ROBRECHT BOTHUYNE

1. Op dit moment zijn de 17 projecten nog werkzaam. In september 2017 zijn 5.292 
jongeren in begeleiding (geweest) in de WIJ2-trajecten. Van de 5.292 trajecten zijn 
2.864 trajecten afgerond (uitgevoerd). Daarvan zijn 1.742 jongeren gestart met een 
tewerkstelling (61%) en zijn 555 jongeren gestart met een opleiding (19%). De 
overige jongeren werden toegeleid naar de VDAB of een ander begeleidingstraject 
(zoals TWE). Van de 556 uitgevoerde trajecten met een sportcomponent zijn 311 
jongeren gestart met een tewerkstelling (56%) en zijn 122 jongeren gestart met een 
opleiding (22%). Onder tewerkstelling verstaan we minstens 3 opeenvolgende 
maanden tewerkstelling. De nog openstaande trajecten lopen ten laatste af op 31 
mei 2018. 

2. Van de 5.292 jongeren die ingestapt zijn in de WIJ2-trajecten zijn er:
- 2.864 trajecten uitgevoerd 

o 173 trajecten zijn vervroegd stopgezet
o 2.691 trajecten zijn volledig uitgevoerd (minimaal 12 maanden 

begeleiding) 
- 202 trajecten in afsluiting 
- 2.226 trajecten in uitvoering 

Daarnaast werden er 502 trajecten onttenderd (geannuleerd). 

De meest voorkomende redenen voor vervroegde stopzetting en onttendering:
- Hervatting studies (bv. opstart van een traject in deeltijds onderwijs)
- Screening MMPP-problematiek en doorverwijzing naar een andere begeleiding 
- Start TWE 
- Niet meer komen opdagen tijdens de oriënteringsfase. 

Hierna volgt een overzicht van het afhaken per provincie:

Aantal vervroegde
Regio  Promotor Aantal onttenderde 

trajecten stopzettingen 
Antwerpen SBS SKILL BUILDERS 76 18
 VOKANS MECHELEN 103 43
 Groep Intro vzw 25 8
Limburg SBS SKILL BUILDERS 39 8
Oost-Vlaanderen SBS SKILL BUILDERS 98 24
 VOKANS VZW 21 8
Vlaams Brabant SBS SKILL BUILDERS 10 4
 WONEN EN WERKEN 

OPLEIDING VZW 12 12

West-Vlaanderen ARGOS VZW IEPER 18 7
 RANDSTAD 

BELGIUM NV 69 19



 T-GROEP 31 22
  502 173

3. a-b) Ter opvolging van de begeleidingstrajecten naar tewerkstelling of opleiding 
voert ESF samen met VDAB kwalitatieve controles uit (kwalitatieve monitoring). 
Tijdens deze controles worden volgende zaken besproken: algemeen 
projectverloop, toeleiding, oriëntering en begeleiding van deelnemers, 
wijzigingen aan het projectvoorstel, knelpunten en opportuniteiten. ESF voert 
daarnaast jaarlijks een financiële controle uit. De financiële controles zijn 
gebaseerd op de deelnemersdossiers (actieplan, weerslag van de ondernomen 
acties, arbeidscontract, etc.) waarin wordt nagegaan of de begeleidingen een 
weerslag zijn van wat werd beschreven in het projectvoorstel.
Wat betreft de financiering van de begeleidingstrajecten naar tewerkstelling of 
opleiding werden in de begeleidingen van de deelnemers mijlpalen vastgelegd 
waaraan een resultaatfinanciering werd gekoppeld. Een financiële evaluatie van 
de ESF-oproep is beschikbaar vanaf 31 augustus 2018 na afloop van de 
projecten.

De sportcomponent werd binnen de WIJ!2 opgestart als proef- en pilootproject. 
De volgende sportdoelstellingen werden opgenomen:
1. Het versterken van arbeidsgerichte competenties en attitudes, in eerste 

instantie via het sporten in een kwaliteitsvolle sportsetting, op latere 
termijn eventueel via andere rollen/taken binnen de sportcontext;

2. De ontwikkeling van een gezonde en actieve levensstijl en de bevordering 
van de fysieke fitheid;

3. Het potentieel van de lokale context en de lokale sportsector (sportclub, 
buurtsport…) benutten, stimuleren en versterken;

4. Het uitbouwen van een structureel, duurzaam, lokaal netwerk van 
partners tussen onder meer tewerkstellings-, sport- of vrijetijdsactoren, 
met het oog op een gecoördineerde afstemming en continuering van 
werking en acties eenmaal het pilootproject Sport afgelopen is.

Vermits het om proefprojecten gaat is er een inspanningsverbintenis in plaats 
van een resultaatsverbintenis. Er wordt bijvoorbeeld gevraagd hoeveel 
jongeren deelnamen aan een sportactie binnen de trajecten, welke activiteiten 
georganiseerd werden, aan welke competenties gewerkt werd en of er 
daadwerkelijk aangesloten werd bij een sportclub. 

Voor de sportcomponent is er voor de WIJ-uitvoerders een aparte financiering 
vanuit de sportbegroting. Deze financiering liep eind augustus 2017 af. De 
finale inhoudelijke en financiële rapportering over de sportcomponent wordt bij 
Sport Vlaanderen verwacht tegen 31 oktober 2017, dus een evaluatie van deze 
component kan nu nog niet gegeven worden.

c-e) Er werd een opdracht gegeven aan de VUB om de sportcomponent binnen de 
WIJ!2 te onderzoeken. Het onderzoek is consulteerbaar in de digitale 
bibliotheek van Sport Vlaanderen 
(https://kics.sport.vlaanderen/Pages/Info.aspx?DocID=KICS-116-262). De 
aanbevelingen uit het onderzoek van de VUB werden integraal opgenomen in 
de projectoproep voor de WIJ!3 waar sport een integraal onderdeel uitmaakt 
van de aanpak, methodiek en begeleiding van de uitvoerders. Ik verwijs verder 
naar mijn antwoord op de vraag om uitleg van de heer Peter Wouters op 29 
juni 2017, dat u vindt op de website van het Vlaams Parlement 
(https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/11484
84/verslag/1150773).

https://kics.sport.vlaanderen/Pages/Info.aspx?DocID=KICS-116-262
https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1148484/verslag/1150773
https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1148484/verslag/1150773


4. ‘Lokale samenwerking en netwerk’ is één van de elementen uit het onderzoek van de 
VUB. Het onderzoek is consulteerbaar in de digitale bibliotheek van Sport Vlaanderen 
(https://kics.sport.vlaanderen/Pages/Info.aspx?DocID=KICS-116-262).

5. Het ontbreekt de uitvoerders aan een structureel en systematisch sportprogramma. 
Er zijn echter verschillen tussen RESOC-gebieden, arrondissementen binnen een 
RESOC en zelfs tussen coaches van eenzelfde uitvoerder. In de WIJ!3 is sport 
integraal opgenomen als onderdeel van de methodiek. 

6. Dit is één van de elementen uit het onderzoek van de VUB. Het onderzoek is 
consulteerbaar in de digitale bibliotheek van Sport Vlaanderen 
(https://kics.sport.vlaanderen/Pages/Info.aspx?DocID=KICS-116-262).

7. a) Binnen de lopende trajecten (2.226, deze trajecten zijn nog in uitvoering) gingen 
614 jongeren gedurende 3 opeenvolgende maanden aan het werk.

b) Zij volgden een oriëntering en een begeleiding. Voor 11% van deze jongeren is er 
een sportcomponent aanwezig in het traject.

c) Deze exacte cijfergegevens zijn niet beschikbaar. 

d) Deze gegevens zijn niet beschikbaar. 

8. Het onderzoek werd gegund aan de Vrije Universiteit Brussel en werd afgerond op 28 
april 2017. Het onderzoek is consulteerbaar in de digitale bibliotheek van Sport 
Vlaanderen (https://kics.sport.vlaanderen/Pages/Info.aspx?DocID=KICS-116-262). 
Het werd uitvoerig toegelicht op de kennisdag breed sporten op 6 juni 
(https://www.sport.vlaanderen/kennisdag/kennisdag-2017/) en op een infomoment 
over de nieuwe WIJ!3-oproep op 17 mei bij ESF Vlaanderen.

https://kics.sport.vlaanderen/Pages/Info.aspx?DocID=KICS-116-262
https://kics.sport.vlaanderen/Pages/Info.aspx?DocID=KICS-116-262
https://kics.sport.vlaanderen/Pages/Info.aspx?DocID=KICS-116-262
https://www.sport.vlaanderen/kennisdag/kennisdag-2017/

