
SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 85
van BART VAN MALDEREN
datum: 30 oktober 2017

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

Vlaams Actieplan Armoedebestrijding  -  Actie "Strategische Structuur Sport en Armoede"

Inzake actie 06_07_06, met name “Strategische Structuur Sport en Armoede” van het 
VAPA wens ik aan de minister deze schriftelijke vraag voor te leggen.

Deze actie ontwierp vier strategische werklijnen inzake sport en armoede, namelijk:
 lokaal sociaal sportbeleid; 
 de sociale sportclub;
 competentie-ontwikkeling;
 laagdrempelig (school)sportaanbod. 

Als doelstelling voor 2017 en 2019 werd opgegeven: “Eén of meerdere realisaties binnen 
de 4 werklijnen”. 

Kan de minister toelichten hoever het staat met de realisaties binnen die vier werklijnen?



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

ANTWOORD 
op vraag nr. 85 van 30 oktober 2017
van BART VAN MALDEREN

Lokaal sociaal sportbeleid:
Binnen deze werklijn ligt de focus voornamelijk op informatie-uitwisseling tussen de 
verschillende leden. In 2017 gebeurde dit vooral op informele manier tussen de 
verschillende leden onderling. Mijn administratie heeft in 2017 immers voorrang gegeven 
aan de evaluatie en bijsturing van de verschillende strategische structuren. Zoals u kan 
lezen in mijn beleidsbrief 2018 zullen de krachten van de verschillende structuren 
gebundeld worden in één beleidsnetwerk ‘gelijke kansen in sport’. 
De uitrol van de andere werklijnen werd ondertussen wel gecontinueerd. 

De sociale sportclub:
Sinds de lancering van de Dynamobrochure ‘De OPEN sportclub’ in 2015, zijn er 3 
vormingen rond één van de topics binnen de brochure georganiseerd. Een belangrijke 
succesfactor voor deze vormingen zijn getuigenissen en praktijkverhalen van de 
personen die binnen de doelgroep vallen. Bij de inhoudelijke invulling van deze 
vormingen deed het Dynamo Project een beroep op organisaties met expertise en 
contacten in het onderwerk zoals Demos vzw en Atlas.

Competentie-ontwikkeling:
In 2017 werd de vorming tweedaagse georganiseerd in Mechelen. In 2018 zal de 
vorming tweedaagse doorgaan in Roeselare. Ik verwijs hierbij naar mijn antwoord op uw 
schriftelijke vraag nr. 80 van 30 oktober 2017 in verband met de vorming sport en 
armoede. 
Daarnaast werd ook de competentietoolkit gelanceerd. Ik verwijs hierbij naar mijn 
antwoord op uw schriftelijke vraag nr. 83 van 30 oktober 2017 en nr. 774 van 24 
augustus 2017. 

Laagdrempelig (school)sportaanbod:
Binnen deze werklijn is er aandacht voor de participatie van kinderen en jongeren in 
armoede via Multimove en de samenwerking tussen SNS-pas en UiTPAS. Ik verwijs 
hierbij naar antwoord op uw schriftelijke vraag nr. 84 van 30 oktober 2017. 
Daarnaast ondersteun ik dit jaar 2 extra projecten, nl. de social sportcoach en het 
faciliteren van laagdrempelig bewegen en sporten op lokaal niveau voor minder kansrijke 
kinderen en jongeren. Ik verwijs hierbij naar mijn antwoord op vragen nr. 773 en 775, 
beiden van 24 augustus 2017. 


