
 

 

                           

 

Overzicht activiteiten en achterliggende mechanismen om kwantiteit en kwaliteit van jeugdsport in Vlaamse sportclubs te bevorderen 

CONTEXT INPUTS  ACTIVITEITEN OUTPUTS UITKOMSTEN (VERONDERSTELDE) MECHANISMEN 

 
Federatie Context  

 
Ontvangt jeugdsportfonds van 
Sport Vlaanderen voor hun 
beleidsfocus jeugdsport om 
kwaliteit en kwantiteit van 
jeugdsport te verhogen.  
 
Uni of Multi federatie  
 
Oprichtingsjaar X 
 
Aantal leden 2018: 1.322.525 
- Man: 796.589 (60%) 
- Vrouw: 525.936 (40%) 
Aantal jeugdleden 2018 (-18j): 
630.879 (= 47.7 %) 
- Man: 362.919 (58%) 
- Vrouw: 267.960 (42%) 

 Jeugdledenevolutie 
(‘16 vs ‘18): +3.8% 

 
Aantal clubs: 13.485 
 
Website  
 

Sociale Context  
 
Stijging algemene 
(jeugd)sportparticipatie  
Daling clubsportparticipatie  
Demografisch: 
- Vergrijzing 
- Ontgroening 
- Immigrantenstijging 
Maatschappelijk:  
- Toename vrije tijd 
- Media belangstelling 
- Sedentarisme, voeding, 

stress, individualisering 
- Stijging vrouwenaandeel 
Democratisering van de sport 
 

Nationale Beleids Context  
 
Verantwoordelijkheid van 
Vlaamse gemeenschap 
 
Sport-Voor-Allen Beleid: 
breedtesport bevorderen 
 

 
Decretale Subsidies Totaal 
2018: 25.109.603 € 
 
Basissubsidie 2018: 19.452.302 
€  
- Personeel  
- Werking 

 
 
Jeugdsportsubsidie 2018: 
3.534.075 € 
 
Materiaal sportclubs 
- Aankoop of huur 

sporttechnisch materiaal  
- Aankoop of huur didactisch 

materiaal  
- Aankoop of huur 

technologisch materiaal 
(software, programma’s, ...) 

- Aankoop of huur 
transportmateriaal 

- Aankoop sportkledij  
 
Infrastructuur sportclubs 
- Aankoop of huur 

sportaccomodatie 
- Werkzaamheden 

sportaccomodatie 
 
Trainers, personeel, leden: 
- Inschrijvingsgelden 

opleiding / bijscholing / 
cursus 

- Verplaatsingsonkosten  
- Onkosten en vergoedingen 

personeel, trainers 
- Deelnameprijs 

jeugdactiviteiten / 
jeugdevents / wedstrijden 

- Verblijfskosten 

 
Promotie 
- Aankoop of huur 

promotiemateriaal / 
informatiemateriaal 

- Drukwerken 
 
 
Algemeen 
- Administratieve kosten 
- Sabam 

 
Instroom/Doorstroom creëren/verhogen 
- Deelnemen aan jeugdsportproject 
- Meer en betere jeugdtrainingen 

voorzien: afzonderlijk voor jeugd, 
aangepaste spelvormen en 
materialen, voldoende aanbod, ... 

- Jeugdactiviteiten organiseren: 
sportkampen, initiaties, instuiven, 
nevenacitiviteiten, ...  

- Introom – doorstroom – dropout 
monitoren: evolutie aantal (nieuwe) 
leden, reden van dropout, ... 

- Jeugdsport promoten: sociale media,  
onthaalbrochure, mascotte, …  

- Samenwerken met andere actoren : 
scholen, gemeente, instellingen, 
clubs, federaties, ...  

 
Personeel aanwerven / opleiden 
- Opleiding/ bijscholing motiveren / 

organiseren: lesgevers, 
jeugdtrainers, clubmedewerkers, 
bestuurders, juryleden, ...  

- Meer (gekwalificeerde) 
jeugdbegeleiders, trainers, 
bestuursleden, ... aannemen 

 
 
Aanbod verbreden (Doelgroepen/ Gelijke 
kansen)  
- Sport aanbieden voor verschillende 

doelgroepen: G-sporters, recreanten, 
meisjes, jongens, maatschappelijk 
achtergestelde jongeren, 
kansengroepen  

 
 
Ethische waarden ontwikkelen 
- Ethische acties opzetten: 

gezondheid, veiligheid, fairplay, 
seksueel overschrijdend gedrag, 
pesten, ...  

- Verantwoordelijken omtrent ethisch 
gedrag aanstellen: API, ethische 
commissie, ... 

- Ethische documenten opstellen / 
ondertekenen: gedragscodes, 
panathlonverklaring, ...  

Competitie aanmoedigen 
- Jeugdwedstrijden organiseren  
- Deelname aan jeugdwedstrijden/ 

jeugdtornooien stimuleren 

 
Instroom - Doorstroom 
✓ Stijgend aantal clubs nemen deel 

aan jeugdsportproject 
✓ Meer en betere jeugdtrainingen 
✓ Meer jeugdactiviteiten 
✓ Meer jeugdleden 
✓ Minder drop-out 
✓ Meer promotie jeugdsport 
✓ Meer samenwerkingen tussen 

clubs en andere actoren 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personeel  
✓ Meer leden, trainers, 

bestuursleden volgen opleiding / 
bijscholing  

✓ Meer aanbod opleidingen / 
bijscholingen 

✓ Meer (gekwalificeerde) 
jeugdtrainers en personeel 
aanwezig in de club 

 
Aanbodverbreding 
✓ Meer aanbod voor verschillende 

doelgroepen en niveaus  
✓ Meer sociaal achtergestelde 

jeugdleden, meisjes, recreanten, 
g-sportes in club 

 
 
 
Ethiek  
✓ Meer initiatieven m.b.t. projecten 

ethisch verantwoord sporten 
✓ Meer clubs beschikken over API, 

ethische commissie  
✓ Meer clubs met duidelijk 

omschreven gedragscodes 
✓ Meer clubs hebben 

panathlonverklaring ondertekend 
 
 
Competitie 
✓ Meer jeugdwedstrijden  
✓ Meer deelnames aan 

jeugdwedstrijden 

Tegen eind 2020: 
Instroom - Doorstroom 
✓ Strategische Doelstelling 

Jeugdsportproject [P/K/E/B] 
 Operationele Doelsting 

Jeugdsportproject  
✓ Strategische Doelstelling [P/K/E/B] 

 Operationele Doelstelling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personeel 
✓ Strategische Doelstelling [P/K/E/B] 

 Operationele Doelstelling 
 
 
 
 
 
 
 
Aanbodverbreding 
✓ Strategische Doelstelling [P/K/E/B] 

 Operationele Doelstelling 
 
 
 
 
 
 
Ethiek 
✓ Strategische Doelstelling [P/K/E/B] 

 Operationele Doelstelling 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competitie 
✓ Strategische Doelstelling [P/K/E/B] 

 Operationele Doelstelling 
 

 
Instroom - Doorstroom 
Door het organiseren van jeugdactiviteiten, stages of 
jeugdtrainingen en/of door deelname aan 
jeugsportproject: 
 Zal de club inzetten op kwaliteit van jeugdsport en 

dit is merkbaar voor de jeugd 
 De jeugd zal bereikt worden via organisatie van 

activiteiten/trainingen  
 Deze jeugd zal interesse tonen in en toegang hebben 

tot activiteiten/trainingen 
 Hierdoor voelt jeugd zich verbonden met club 
 Deze jongeren zullen zich bijgevolg aansluiten bij de 

club 
 Er zullen bijgevolg meer jeugdleden aangesloten zijn 

bij clubs 
 
 
 
Personeel 
Door trainers/leden/scheidrechters te motiveren een 
opleiding/bijscholing te volgen:  
 Zullen deze interesse tonen in en toegang hebben 

tot opleiding/bijscholing  
 Ze zetten bijgevolg hun kennis effectief  om in de 

praktijk  
 Dit leidt tot kwaliteitsvollere jeugdtrainingen  
 
 
Aanbodverbreding 
Door aanbod te voorzien voor diverse doelgroepen: 
 Zullen de beoogde jongeren bereikt worden 
 Deze zullen interesse tonen in en toegang hebben 

tot sportaanbod 
 Hierdoor voelen ze zich verbonden met club 
 Bijgevolg worden en blijven ze lid van de club 
 Hierdoor zal het aantal jeugdleden stijgen 

 
Ethiek 
Door het aanstellen van een API en door organisatie van 
projecten omtrent ethisch sporten: 
 Zullen clubs meer aandacht hebben ethiek in JS  
 Zullen jongeren API aanspreken bij problemen 
 API zal gepast reageren op problemen 
 Dit zal bijdragen tot perceptie van kwaliteit in JS 
Door het opstellen van gedragscodes: 
 Zullen leden/ouders/trainers bereikt worden 
 Deze zullen de gedragscodes respecteren  
 Dit leidt bijgevolg tot kwaliteitsvollere jeugdsport 
Competitie 
Door het organiseren van/ stimuleren van competitie en 
deelname aan jeugdwedstrijden:  
 Zal de jeugd bereikt worden  

 
 Enkel decretale subsidies opgelijst (excl. subsidies voor infrastructuur, ondersteunende evenementen en topsport) 



 

 

                           

Decreet 10 juni 2016: Focus op 
jeugdsport: extra subsidies om 
kwaliteit van jeugdsport te 
verbeteren en zo 
sportparticipatie van de jeugd te 
verhogen 

- EHBO en rode kruis kosten 
- Organisatiekosten 
- Kosten onderzoek 
- Kosten interne 

communicatie 
- Bestedingen voor 

verbeteren kwaliteit 
 
Andere subsidies 2018: 
2.123.226 € 
- Innovatie: 937.341 € 
- Laagdrempelig sporten: 

723.960 €  
- Sportkampen 461.925 € 

 
  

- Competitief kader voorzien: aparte 
training voor competitie, 
brevettensystemen opzetten, ...  

 
 
Interne organisatie optimaliseren 
- Jeugdwerking optimaliseren: jeugd-

verantwoordelijke, jeugdbeleid, VZW-
structuur, opvolgen spelers, ... 

- Ouderbetrokkenheid stimuleren: 
infosessies, ouder-activiteiten, ...  

- Vrijwilligersbeleid opzetten: 
coördinator aanstellen, overleg met 
vrijwilligers, initiatieven nemen, ... 

- Open acties ondernemen om 
kwaliteit jeugdwerking te verbeteren 
 

Medische ondersteuning aanbieden 
- Veilige sportomgeving creëren: 

medische personeel, EHBO 
maatregelen nemen, acties voor 
promotie medisch verantwoord 
sporten, ... 

- Letselpreventie promoten: 
opwarmen, cooling down, 
sportkeuring, ... 

 
Kennis verbreden 
- Programma’s / applicaties met 

oefeningen gebruiken (MultiSkillz) 
- Onafhankelijke audit laten uitvoeren 
- Evenementen organiseren om kennis 

over sport te verbreden 
 

✓ Hoger niveau (niet-)competitieve 
atleten  
 
 

 
Interne organisatie 
✓ Meer clubs beschikken over 

jeugcoördinator, jeugdbeleid, ...  
✓ Meer ouders zijn betrokken bij 

club van hun kind 
✓ Meer vrijwilligers zijn tevreden 
✓ Meer acties om jeugdwerking te 

verbeteren 
 
 
 
 
Medisch 
✓ Meer clubs hebben medisch 

personeel en EHBO materiaal ter 
beschikking 

✓ Meer acties omtrent medisch 
verantwoord sporten 

✓ Meer clubs doen aan actieve 
letselpreventie bij jeugd 
 
 

Kennisverbreding 
✓ Meer clubs en trainers maken 

gebruik van MultiSkillz app / 
programma’s / applicaties voor 
jeugdoefeningen 

✓ Meer clubs met onafhankelijke 
audit 

 
 
 
 
 
Interne organisatie 
✓ Strategische Doelstelling [P/K/E/B] 

 Operationele Doelstelling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medisch 
✓ Strategische Doelstelling [P/K/E/B] 

 Operationele Doelstelling 
 
 
 
 
 
 
 
Kennisverbreding 
✓ Strategische Doelstelling [P/K/E/B] 

 Operationele Doelstelling 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Deze zullen interesse tonen in en toegang hebben 
tot activiteiten 

 Talent zal hierdoor worden ontdekt en ontwikkeld 
 Algemeen niveau zal beter worden  
 
Interne organisatie 
Door het aanstellen van coördinator en door het 
opstellen van jeugdplan: 
 Zal de missie en visie van de jeugdwerking duidelijk 

zijn voor zowel leden, trainers als ouders 
 Zal jeugdverantwoordelijke het aanspreekpunt 

worden voor ouders/leden/trainers 
 Dit leidt tot een effectiever jeugdbeleid met betere 

opvolging van de spelers  
 Dit zal leiden tot een kwaliteitsvoller jeugdbeleid 

 
 
Medisch 
Door medische omkadering te voorzien voor 
jeugdploegen: 
 Zullen leden en trainers zich bewust zijn van gezond 

sporten, blessurepreventie en revalidatie 
 Dit zal zorgen voor veiligere en gezondere 

sportomgeving voor kinderen 
 Dit draagt bij tot een kwaliteitsvollere jeugwerking 
 
 
Kennisverbreding 
Door aankoop MultiSkillz/ programma’s / applicaties:  
 Zullen trainers gebruik maken van applicatie   
 Trainers zullen tevreden zijn met applicatie  
 Vervolgens passen ze nieuwe en betere oefeningen 

toe in hun trainingen  
 Dit leidt tot kwaliteitsvollere trainingen  
Door het laten uitvoeren van een onafhankelijke audit: 
 Zal de club waardevolle informatie bekomen 

omtrent kwaliteit van club en hoe deze te verbeteren  
Clubs zullen hier bijgevolg rekening mee houden en zich 
zodanig aanpassen om de kwaliteit te verhogen  

TOEGEVOEGDE WAARDE JEUGDSPORTPROJECT  
Enerzijds gaat het jeugdsportproject bijkomend focussen op ... . Anderzijds zal ze meer middelen kunnen aanreiken om initiatieven te realiseren/promoten dat al in basiswerking vervat zit: ... . 

 

 

 

 

 

 

 
 

Legende 
Toegevoegde waarde jeugdsportproject: enkel in jeugdsportproject 

Beleidsplan + jeugdsportproject 
Beleidsplan, niet jeugdsportproject 

Enkel via website, niet beleidsplan of JSproject 
[K]: focus Kwaliteit 

[P]: focus Participatie 
[B]: focus Beide 
[E]: focus Ethiek 

 


