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1. Voorzitter aan het woord 

Van Vlabus 2.0 naar Sportwerk 3.0 – Een boeiend en leerrijk traject! 

De markt is in beweging en dat is voelbaar. Onze organisatie bestaat 32 jaar, en ook de voorbije jaren 

voelden op z’n zachts gezegd als “turbulent” aan. 30 jaar Vlabus was voor onze organisatie een 

scharniermoment.  

De herstructurering van Vlabus tot Vlabus 2.0 concretiseren bleek minder evident dan gedacht en noopte 

de organisatie quasi parallel met de wijziging van de naam in ‘Sportwerk’ tot een volgende 

herstructurering en de beslissing om een Algemeen Directeur aan te stellen. De rol die gespeeld werd door 

de toenmalige bestuurders in deze periode was bijzonder verdienstelijk en zorgde ervoor dat het bestaan 

van de Sportwerk 1.0 gegarandeerd bleef. Een welgemeend woordje van dank hiervoor. 

De nood aan een volledige herstructurering had als oorzaak dat het bestaande businessmodel de groei van 

de markt en de bijhorende veranderingen niet meer kon/kan opvangen. 

 

De les was duidelijk, net zoals vele andere organisaties moest ook Sportwerk zich heruitvinden, en daar in 

de toekomst blijvend aandacht aan besteden. Vinger aan de pols houden, dat is wat we op heden dan ook 

doen, Sportwerk detecteert de nood, zet in op haar signaalfunctie en tracht haar aanbod hier ten volle op 

af te stemmen. Uiteraard heeft dit alles tot doel om kwalitatieve tewerkstelling in de sport te garanderen 

en te stimuleren.  

 

In 2017 werd er concreet werk gemaakt van deze “heruitvinding”, een optimalisatietraject werd opgestart 

en een nieuwe dynamiek zag het daglicht. Andermaal werd bewezen dat je sterker uit turbulente periodes 

kunt komen! 

2018 is een druk maar bijzonder boeiend ‘overgangsjaar’ met enerzijds het afscheid van de 

provinciebesturen die als ‘Founding Fathers’ van Vlabus op onze eeuwige dankbaarheid mogen rekenen en 

anderzijds het planningsjaar voor het beleidsplan 2019-2023. 

 

Met het opstellen van dit ambitieus beleidsplan hoopt onze organisatie als Sportwerk 3.0 een volgende 

stap te kunnen zetten (één van de vele). We gaan voor een dynamische en wendbare manier van werken. 

We streven ernaar om een belangrijke, maar vooral zeer nuttige rol te spelen in het snel evoluerende 

Vlaamse sportlandschap.  

 

Bijzondere dank aan allen die input gaven en in het bijzonder aan directie en medewerkers van Sportwerk 

evenals aan de leden van de Raad van Bestuur en van de Algemene Vergadering! 

 

Frank Daese  

Voorzitter 
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2. Opbouw van het beleidsplan 

2.1. Kwalitatief traject en het waarom. 

Het traject in aanloop naar dit beleidsplan begint eigenlijk al in januari 2017. De aanstelling van de nieuwe 

algemeen directeur verlegt de focus naar excellentie nastreven in de backoffice om zo beter te kunnen 

servicen en presteren in de front office. Het hele veranderingstraject landt eind juni in een businessplan 

voor de komende 6 jaar. Dit met kleine groeiprognoses wetende dat een tariefverhoging zal worden 

doorgevoerd. Tussen die dag en heden blijkt echter dat ons prijsbeleid weinig tot geen impact heeft op de 

omzet, we blijven groeien en we blijven dus subsidies en intussen ook eigen middelen pompen in de 

subsidiëring van tarieven die lager zijn dan de kost om sportwerkers tewerk te stellen.  

Een extensief kwalitatief traject was dus nodig in aanloop naar het beleidsplan. Alle betrokken actoren 

moeten inzien dat het vergroten van de eigen tewerkstelling tegen gesubsidieerde tarieven eindig is in 

hoeveelheid omzet en dat we naast het subsidiëren van tewerkstelling ook nog 6 andere belangrijke taken 

hebben binnen het decreet waar middelen naartoe vloeien. Het traject heeft dit duidelijk gemaakt.  

2.2. Denkdagen met personeel 

In eerste fase werden met de teams M en S twee denkdagen georganiseerd waarbij alle originele insteken 

(decreet – uitvoeringsbesluit – vorig beleidsplan – SWOT – jaaractieplannen en werkingsverslagen) als 

basis dienden. Deze ‘oude’ insteken werden gekoppeld aan ons vernieuwingstraject en onze nieuwe 

kernwoorden (pionier – referentie – kwaliteit – connecteren – bewegen – wendbaar – VUCA – failing 

forward etc.). 

Uit de denkdagen kwam een kritische, vernieuwende en soms confronterende inspiratietekst naar voor.  

Op die denkdagen werden ook vragen geformuleerd die wij essentieel vonden om op te nemen in onze 

kwalitatieve rondvraag bij de experts, AV en stakeholders.   

2.3. Bevraging externe experts, AV en stakeholders 

Een lijstje van externe experts, leden AV en andere stakeholders die nauw betrokken zijn bij zowel de 

sport- als tewerkstellingssector werden gevraagd om een vooruitziende vragenlijst te beantwoorden 

inzake de toekomst van tewerkstelling in de sport én Sportwerk. De reply was minder hoog dan waarop we 

hadden gehoopt maar we kregen toch reacties vanuit zowel Sport Vlaanderen, VDAB, VUB, UGent en nog 

een aantal individuen die nauw betrokken zijn bij zowel onze werking als de sector. De resultaten van de 

bevraging werden verwerkt in de beleidsinsteek (zie bijlage).  

2.4. Beleidsinsteek  

De beleidsinsteek is een lijvig document met daarin de samenvattende neerslag van alle bevragingen en de 

bundeling van zowel interne insteken (denkdagen – inspiratietekst) als de externe insteken (beleid –

tendensen – voorspellingen) en management insteken gekoppeld aan economische realiteiten.  

De tekst kunt u vinden in bijlage en diende via scherpe quotes als voeding voor het ontwarren van diverse 

knopen en discussiepunten op de discussiedag van onze AV.  

2.5. Discussiedag AV 

Op de discussiedag van de AV stonden 10 quotes op het programma. Die quotes werden bediscussieerd 

aan 4 denktafels. Aan elke denktafel was 1 vertegenwoordiger van de lokale overheden, 1 van de 

federaties, 1 niet-stemgerechtigde (Vlaamse overheid – VDAB) en 1 personeelslid (+ verslaggever) 

voorzien. Onder strakke timing diende men een quote te analyseren en advies te geven aan Sportwerk 

over hoe er in de toekomst met die standpunten moest omgegaan worden. Die momenten onder tijdsdruk 

leverden interessante inzichten op. De inzichten werden de week erna door Sportwerk personeel in een 

algemeen verslag gegoten per tafel, maar samenvattend werden de insteken bekeken en per quote werd 

een ‘code of conduct’ neergeschreven.  
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Gebaseerd op alle bovenstaande insteken werd daarna pas overgegaan tot het opmaken van de 

strategische doelstellingen.  
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3. Generieke elementen  

3.1. Inventaris en beschrijving van huidige structuren 

3.1.1. Organigram AV – RVB  

Door het verdwijnen van de Provinciebesturen uit onze bestuursorganen onderging Sportwerk ook op 

dit vlak in 2018 een metamorfose. Er werd een nieuwe voorzitter gekozen en de samenstelling van 

zowel de AV als de RVB werden grondig gewijzigd. Hieronder kunt u de huidige samenstelling 

terugvinden.  

Algemene Vergadering 

8 via gemeenten  2 via VGC  10 via sportfederaties en 
sportclubs 

  5 via Vlaamse 
Gemeenschap* 

Daese Frank 
 

De Sutter Mariska 
 

Cools Sophie 
  

Boeykens Stijn 

Decordier Marleen 
 

Van Cauwenberghe Hilde 
 

De Smet Jessica 
  

De Meyer Steven 

De Herdt Michel 
 

  
 

Deneyer Sonja 
  

Vanden Berghe Stijn 

De Meester Elke 
   

Dutry Steven 
  

Vermeersch An 

Dingemans Walter 
   

Eeckhoudt Eddy 
  

Moens Tanja 

Nassen David 
   

Haaze Guy 
   

Roskin Michel 
   

Lescrauwaet Alain 
   

Vijgen Johan 
   

Umans Koen 
   

    
Van Riet Johan 

   

    
Vanhoovels Paula 

   

 * expert zonder stemrecht     
 

Raad van Bestuur 

4 via gemeenten  1 via VGC  5 via sportfederaties en 
sportclubs 

  3 via Vlaamse 
Gemeenschap * 

Daese Frank 
 

Van Cauwenberghe Hilde 
 

Cools Sophie 
  

De Meyer Steven 

Decordier Marleen 
 

  
 

De Smet Jessica 
  

Vanden Berghe Stijn 

Roskin Michel 
   

Deneyer Sonja 
  

Moens Tanja 

Vijgen Johan 
   

Haaze Guy 
   

    
Vanhoovels Paula 

   

        
Dagelijks Bestuur 

Daese Frank, voorzitter 
Cools Sophie, ondervoorzitter 

Deneyer Sonja, dagelijks bestuurder 
Callewaert Davy, algemeen directeur 

Fermaut Sylvie, directielid 
Roegies Liliane, directielid 

 

3.1.2. Reinventing Sportwerk  

In 2017-2018 onderging Sportwerk vooral op vlak van interne werking een ware metamorfose volgens 

de principes van “reinventing organisations”. Vandaar dat enige duiding nodig is bij het hieronder te 

vinden organigram.  

De twee hoofdonderdelen van deze benadering zijn zelfsturing en dienend leiderschap. Deze worden 

geïllustreerd a.d.h.v. de omgekeerde opbouw (= dienend leiderschap), de bol en sokkel in ons 

organigram (= zelfsturing).  

Verschillende teams worden benoemd, maar er is een duidelijke doorsnede tussen de teams, daar 

bevinden zich brugfuncties/-figuren. Zij staan in voor de communicatie tussen teams alsook de team-

overschrijdende taken.  
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Elk team bepaalt gezamenlijk zijn teamtaken en iedereen van het team is medeverantwoordelijk voor 

de realisatie van die taken (nobody’s done untill the team is done). Iedereen binnen een bepaald team 

heeft wel zijn/haar sterrol waarbij ze binnen het team gezien worden als expert.  

De overkoepelende bol visualiseert het ZIJN van een kenniscentrum waarbij we iedereen 

verantwoordelijk stellen in de organisatie om de basiskennis te bezitten rond tewerkstelling met een 

focus binnen team O en S voor de specialisatie in dit luik.  

Iedereen is een Sportwerkambassadeur en hoort dus bij het integrale systeem die service verleent aan 

de klanten en de sector.  

Team M is samengesteld uit de coaches van de respectievelijke teams en team S is samengesteld uit 

adviseurs in hun specifieke beleidsdomein.  

Team O zijn de ondersteunende diensten (IT – juridisch – administratie – kwaliteitszorg). 

Team P is verantwoordelijk voor projecten, productontwikkeling, promotie en people, met dit laatste 

wordt sfeerbewaking, corporate identity, employer branding en branding by employees bedoeld.  

Team D is de dienstverlening, het meest gekende team alsook het team waar het grootste deel van het 

budget naartoe vloeit. Dit team omvat alle lesgevers, sportondersteuners en de consulenten die de 

juiste lesgever aan de juiste opdracht moeten koppelen.  

 

3.1.3. Organigram personeel (2018) 
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3.1.4. Samenvatting werkingsverslag 2017 

De 4 strategische doelstellingen uit het beleidsplan 2014 – 2018 worden jaarlijks vertaald in een 

jaaractieplan. Per strategische doelstelling wordt er volgens belangrijkheid en prioriteit een score 

toegekend. 

Strategische doelstelling Maximum score Behaalde score 

SD 1: afstemmen vraag en aanbod betreffende 
tewerkstelling in de sport 

20 20 

SD 2: blijvend bevorderen van de kwaliteit van de 
tewerkstelling in de sport 

19 12,5 

SD 3: Uitbouwen van een kenniscentrum en een 
infoloket rond tewerkstelling in de sport 

30 24 

SD 4: verder optimaliseren van de werking van 
Sportwerk Vlaanderen 

77 70,5 

Jaaractieplan 2017 146 127 

 
Het jaaractieplan 2017 werd voor 87% gerealiseerd. Er werd heel wat ingezet op de 4de strategische 

doelstelling. Het realiseren van de eerste 3 strategische doelstellingen is pas optimaal mogelijk als de 

interne werking op punt staat. Een degelijk personeelsbeleid, een goede communicatie zowel intern 

als extern, een minimale interne bewustwording van de juridische aspecten van de dienstverlening zijn 

belangrijke facetten voor het welslagen van deze doelstelling. 

Sportwerk hecht heel wat waarde aan de tevredenheid van haar personeel en stimuleert via allerlei 

initiatieven de betrokkenheid en het ambassadeurschap van haar sportwerkers.  

Na een centraliseren van Vlabus in 2014 koos Sportwerk in 2017 om terug te decentraliseren. Er 

werden 2 satellietkantoren (Brugge en Berchem) in gebruik genomen. Een bewuste keuze want op die 

manier willen we de back officemedewerkers, wanneer het werk dit toelaat, dichter bij huis laten 

werken maar vooral ook beter bereikbaar laten zijn voor zowel onze sportbegeleiders als onze 

klanten. 

  2014 2015 2016 2017 2018 

aantal lesuren 152.901 165.391 175.888 184.263 195.000 

 

 
 
We zien dat de vraag naar gediplomeerde sportbegeleiders voor o.m. het initiëren van verschillende 

sportdisciplines aan diverse leeftijdscategorieën en doelgroepen de voorbije jaren is blijven stijgen.  

In 2017 realiseren we een invulgraad van 97,5%. 

Ondanks het invoeren van de nieuwe tarievenmatrix verwachten we in 2018 nog een sterkere groei. 
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aantal lesuren per type organisatie 2014 2015 2016 2017 
begroting 

2018 

niet overheid 6.908 5.884 7.186 8.448  6.500 

overheid 98.795 93.799 96.812 100.138  104.000 

sportclubs 47.097 65.627 71.773 75.546 
 84.250 

 

profit 101 83 117 131  250 

totaal 152.901 165.391 175.888 184.263 195.000 

 

 

 

 

Dankzij het project sportclubs worden steeds meer sportclubs bewust van het belang om trainers en 

sportondersteuners via Sportwerk op een legale manier te werk te stellen. In 2017 maakten 70 

sportclubs deel uit van het project. Er werden 67 trainers en 22 medewerkers met een 

sportondersteunende functie ingeschakeld. 

aantal lesuren per soort personeel 2014 2015 2016 2017 
begroting 
2018 

sportbegeleiders op basis van maandloon 74.162 87.650 93.827 99.149 115.000 

occasionele sportbegeleiders 78.740 77.740 82.061 85.678 80.000 

totaal 152.901 165.390 175.888 184.827 195.000 
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Het aantal lesuren dat werd gepresteerd door medewerkers op basis van een maandloon blijft stijgen. 

Dit zorgt voor de nodige tevredenheid bij de klanten gezien er meer garantie is wat betreft 

continuïteit. Deze personeelsleden voelen zich ook meer betrokken bij de organisatie, zien Sportwerk 

meer als werkgever en zijn bijgevolg minder snel geneigd om een uur niet te komen opdagen. Die 

groei wordt bevestigd in de cijfers van de Sociale Balans. 

 

 2014 2015 2016 2017 

Gemiddeld aantal VTE’s 124,8 141,6 152 159.2 

 

  
 
In 2017 stonden 1.264 unieke medewerkers op de loonlijst. 

Sportwerk heeft extra aandacht voor de begeleiding van specifieke doelgroepen en kansengroepen 

zoals G-sport, gedetineerden, drugsverslaafden en kansarmen. Onze medewerkers worden hiervoor 

specifiek opgeleid. 
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3.1.5. Financiële gegevens 

Boekjaar 2014 2015 2016 2017 
begroting 
2018 

      

aantal lesuren 152.901 165.391 175.888 184.263 195.000 

      

uitgaven 7.829.284 8.513.796 9.217.937 9.926.371 10.471.237 

werkingskosten 612.491 691.138 644.630 706.807 939.634 

personeelskosten 7.216.793 7.822.658 8.573.307 9.219.564 9.531.603 

            

inkomsten 7.780.262 8.679.350 9.317.620 9.740.083 10.506.050 

eigen inkomsten 4.189.078 4.332.568 4.709.616 5.036.578 5.752.500 

subsidies 3.591.184 4.346.782 4.608.004 4.703.505 4.753.550 

            

resultaat -49.022 165.554 99.683 -186.288 34.813 

      

 2014 2015 2016 2017 
begroting 
2018 

gemiddelde inkomst per 
lesuur 27,4 26,2 26,8 27,3 29,5 

 
Gezien het aantal gepresteerde uren stijgt, stijgt de omzet vanzelfsprekend mee. Het leeuwenaandeel 

gaat naar personeelskosten.  

 

 
 
Sportwerk genereert subsidies voor de realisatie van de 7 opdrachten van het tewerkstellingsdecreet. 

Er worden lagere tarieven gehanteerd voor sportclubs en doelgroepen. Met de eigen middelen tracht 

Sportwerk zoveel mogelijk te voldoen aan de vraag. 
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In 2017 werd er vooral in de toekomst geïnvesteerd. De software was toe aan een grondige update en 

onze back office werd geoptimaliseerd. Er werd een businessplan tot eind 2023 opgesteld op basis van 

een tarievenmatrix en een nieuw loonbeleid. Binnen deze matrix zijn hogere tarieven opgenomen 

maar er werden ook mogelijkheden voorzien om kortingen te verkrijgen.  

Begin 2017 ging onze mobile app live. Deze app moet ons toelaten om nog sneller potentiële lesgevers 

te koppelen aan opdrachten. 

 

Op basis van de eerste 4 maanden voorspellen we een stijging voor 2018 met 10.000 lesuren. We 

moeten een verdere stijging van het aantal lesuren blijvend bewaken zodat er zich financieel geen 

structurele tekorten voordoen.   

 

Daarnaast blijft Sportwerk kwaliteit hoog in het vaandel dragen. 

3.2. Inventaris van externe actoren die een rol spelen in het beleid  

3.2.1. Sportwerk, een tewerkstellings- en netwerkorganisatie  

Sportwerk wil de komende jaren uit het vaak gevoelde isolement treden. We willen mee opgenomen 

worden in de besluitvormingscyclus op diverse vlakken. We zijn uitvoerders die vaak het laatst aan bod 

komen in de cyclus, maar dankzij het naar voor treden als netwerkorganisatie, aanbrengen van 

gefuseerde ervaring, vernieuwing, gedegen dienstverlening en een wendbare opstelling wil Sportwerk 

in de komende beleidsperiode bij elke van onderstaande groepen een ‘seat at the table’ verwerven.  

We zijn er nl. van overtuigd dat we onze dienstverlening nog beter kunnen maken dan dat ze al is, 

INDIEN wij betrokken worden vanaf het allereerste moment, of toch graag in de beginsituatie.  

3.2.2. Bestuur en beleid in de sport  

De externe actoren op het vlak van bestuur en beleid zijn uiteraard Sport Vlaanderen en het kabinet 

Sport en Werk. We streven hier naar consequent bilateraal overleg en betrokkenheid, vervroegde 

betrokkenheid via onze detectie in de markt. We wensen mee te denken en werken aan oplossingen 

door onze vernieuwende manier van werken en onze flexibiliteit in tewerkstelling, alsook te fungeren 

als structureel partner bij gelanceerde projecten.  

Naast deze partners zien wij ook nog andere connectie-mogelijkheden, maar de komende 

beleidsperiode gaat ons netwerk aandacht vooral naar de grootste twee. De hand kan uiteraard ook 

uitgestoken worden naar de anderen.  
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Wanneer we bestuur uitlichten kijken we vooral naar onze overgebleven structurele partners: 

sportdiensten, VVSG en ISB én alle federaties met VSF als koepel.  

Daarnaast mogen we niet blind zijn voor het onderwijs, de welzijnssector en de integrale sector van de 

gezondheidszorg. We moeten ons de vraag stellen of we via netwerking en projecten geen 

schaalgrootte- voordelen kunnen creëren voor heel Vlaanderen, dus breder dan de sportsector. 

Diverse kabinetten (Vlaams en federaal) en hun departementen zijn potentieel ook projectpartners. 

Ook hier dient er dus actief ingezet te worden op vlak van netwerking. 

3.2.3. Klantengroepen   

Onze grootste klantengroepen zijn overheden: sportdiensten,  provinciale domeinen en Sport 

Vlaanderen op kop en sportclubs. De potentiële uitbreiding naar beter betalende sectoren zal nodig 

zijn om ons model in leven te houden.  

Maar ook klantenbasissen zoals het onderwijs en de gezondheidssector zorgen voor mogelijkheden 

om betere jobs te ontwikkelen. Dus ook op gebied van klantenwerving en -connectie dient hier breder 

gekeken te worden dan de huidige klantenbasis.  

3.2.4. Bijscholing- en opleidingspartners  

Alle opleidingsinstellingen in Vlaanderen worden gegroepeerd in de VTS. Het is onze prioriteit in dit 

netwerk om structureel samen te werken met de VTS op veel diverse vlakken.  

Daarnaast wensen wij ook bilateraal te netwerken met de opleidingsinstellingen apart, dit vooral om 

onze sourcing van lesgevers te optimaliseren maar ook om de afgeleverde producten uit die 

instellingen beter te laten aansluiten op de marktvraag.  

Daarnaast zijn er nog diverse niet-erkende opleidingsinstellingen, waaronder federaties, die 

opleidingen aanbieden die niet erkend zijn maar die wel zorgen voor een antwoord op de marktvraag. 

Ook hier willen wij kijken wat de samenwerkingsmogelijkheden zijn.  

3.2.5. Tewerkstellingspartners  

Sportwerk ziet VDAB en werkgeversorganisaties als partners en dit in nauwe samenhang met het 

kabinet Werk zowel op Vlaams als federaal niveau. Samenwerkingen en naambekendheid in die sector 

zou Sportwerk een boost geven inzake tewerkstelling via Sport of tewerkstelling algemeen 

(sportondersteuners, redders; etc.). In de komende beleidsperiode zullen dus inspanningen geleverd 

worden om hier verder en nauwer samen te werken dan op heden het geval is.  

  



  

15 
 

4. Algemene situatieschets  

4.1.  Het overkoepelende doel  

Sportwerk vindt het belangrijk om in dit beleidsplan het overkoepelende doel van de sportsector te benoemen. 

De sector streeft naar een “sport voor allen”-beleid ondersteund door kwalitatieve deskundige 

sportbegeleiding, om dit te bereiken moet en wil de Vlaamse sportsector professionaliseren en gesensibiliseerd 

worden.  

Professionaliseren kan op verschillende manieren, maar de uiteindelijke doelstelling blijft dezelfde.  

*professionaliseren:  

alle activiteiten die tot doel hebben de kennis en de vaardigheden van (potentiële) professionals te 

verbeteren en verder te ontwikkelen om zo de kwaliteit binnen de organisatie te verhogen en de 

sporters deskundiger te begeleiden (cfr pagina 23).  

* sensibiliseren: 

(iemand) bewustmaken van of gevoelig maken voor een bepaald probleem'. Bewustmaken, gevoelig 

maken, warm maken, ontvankelijk maken, belangstelling wekken of aandacht vragen. 

 

Op vlak van kwalitatieve deskundige sportbegeleiding/ondersteuning streeft Sportwerk ook naar een 

“gezonde” markt, daar waar vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd en men bijgevolg, waar mogelijk 

(rekening houdend met specifieke doelgroepen), streeft naar betaalbereidheid voor de aangeboden producten 

en diensten. Of op z’n minst sensibilisering omtrent de effectieve kostprijs van kwalitatieve 

sportbegeleiding/ondersteuning.  

 

 

  



  

16 
 

 

4.2.  Het decreet, de 7 opdrachten 

De subsidiërende overheid ondersteunt dit overkoepelende doel onder andere via het tewerkstellingsdecreet 

(en de code Muyters): coördineren, subsidiëren en stimuleren van de tewerkstelling.    

Het doel van de Vlaamse regering is ondersteuning bieden via officiële tewerkstelling voor die 

professionalisering, enerzijds door lage tarieven voor bepaalde doelgroepen te subsidiëren maar ook door 

coördinatie en stimulatie van tewerkstelling en professionalisering te realiseren.  

Sportwerk Vlaanderen (voorheen Vlabus) werkt als erkende en gesubsidieerde organisatie reeds jaren aan deze 

opdrachten binnen dit tewerkstellingsdecreet.  

Sportwerk vindt het belangrijk om mee te geven dat we bij de opmaak van dit beleidsplan, het bepalen van de 

strategische doelstellingen, de operationele doelstellingen en het aanreiken van mogelijke oplossingen ten alle 

tijde zowel het overkoepelende doel als de 7 opdrachten binnen het decreet, en bijgevolg het doel van 

Sportwerk, in het achterhoofd hebben gehouden.  

Deze 7 opdrachten uit het decreet werden in de beleidsperiode 2014-2018 gedragen door 4 strategische 

doelstellingen. Op basis van een kwalitatief traject kwam aan het licht dat de vereenvoudiging naar 4 

strategische doelstellingen te beperkend was. Het zorgde ervoor dat een aantal opdrachten zich in de schaduw 

van anderen bevonden. Sportwerk acht het dan ook noodzakelijk om de 7 opdrachten in dit nieuw beleidsplan 

effectief te benoemen onder 7 strategische doelstellingen.   

Sportwerk wenst hiermee bepaalde doelstellingen en opdrachten opnieuw onder de aandacht te brengen. 

Sportwerk wil ze benadrukken en concreet maken, net omdat deze doelstellingen een cruciale ondersteunende 

rol spelen voor de verdere groei van andere doelstellingen.  

 

 

4.3. De optimalisatie en het doel van Sportwerk  

“Coördineren, subsidiëren en stimuleren van de tewerkstelling in de sportsector.” 

 

Om deze opdrachten zo goed als mogelijk te vervullen werd, zoals eerder aangegeven, in 2017 de interne 

werking geoptimaliseerd. Op deze manier werd elke mogelijke twijfel over efficiëntie en effectiviteit van 

ingezette middelen uit de wereld geholpen. 

Het optimalisatietraject is nog steeds lopende en wordt verder gecontinueerd in de loop van 2018. Het blijft in 

de toekomst dan ook een continu aandachtspunt.  

We kunnen melden dat Sportwerk tegen eind 2018 voldaan heeft aan alle strategische en operationele 

doelstellingen uit het vorige beleidsplan.  

In dit traject, medio 2017, werd ook beslist om de missie van Sportwerk te herformuleren. Hierdoor wensen we 

nog beter ons doel na te streven en de opdrachten te vervullen:  
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Sportwerk Vlaanderen is als 

tewerkstellingsorganisatie en 
responsieve netwerkorganisatie dé 
referentie en pionier in zowel het 

professionaliseren van de sportsector 
als in de tewerkstelling in de sport. 

 
 

We zijn de connectie tussen sportwerkers, 
klanten partners en de maatschappij. Een 

organisatie wendbaar en continu in beweging 
door innovatie en door het opvolgen van 

maatschappelijke noden. 
 

We inspireren door ons enthousiasme en onze 
kwalitatieve begeleiding en delen graag onze 

kennis. 

 

 
 

 

 

Sportwerk gaat voor:  

 meer professionalisering waarmee er gestreefd wordt naar een gezonde marktsituatie (van vraag & 

aanbod), naar betaalbereidheid en het ondersteunen in het kunnen dragen van de productkost die 

officiële tewerkstelling met zich meebrengt;  

 meer officiële tewerkstelling (Sportwerk/andere tewerkstellers) 

 Sportwerk: significante omzet aan betaalbare tarieven; dit om te blijven voldoen aan 

onze rol van schaalvergroter voor kleine tewerkstellers.  

 Andere tewerkstellers: stimuleren tot eigen tewerkstelling. Ondersteunen in de weg 

naar eigen tewerkstelling. Sportwerk is hierbij de connector, ze ondersteunt en 

stimuleert een positieve uitstroom.  

 

Sportwerk versterkt en verduidelijkt bovenstaande missie door toevoeging van drie sportwerkwoorden.  

 

CONNECT: Sportwerk wil dé connectie zijn tussen sportwerkers, klanten, partners en de maatschappij. 

Sportwerk connecteert daar waar nodig (vraag en aanbod, klant en lesgever, partners,…). Delen is 

vermenigvuldigen! 

MOVE: Sportwerk is continu in beweging om aan de veranderende marktvraag/nood te voldoen en 

opportuniteiten ter bevordering van de professionalisering van de sportsector te detecteren. 
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WORK: Sportwerk stelt maximaal (binnen beschikbare middelen) tewerk, stimuleert en sensibiliseert officiële 

tewerkstelling, ook bij anderen/andere tewerkstellers.  

 

4.3.1. Situering van Sportwerk in de sportsector  

Het schema en de visuele schets die hieronder worden weergegeven, illustreren waar Sportwerk met 

haar professionalisering en officiële tewerkstelling aanwezig is binnen de sector.  

 Clubs Scholen Non-profit Profit (bedrijf en 
club) 

Management  2 - - - 

Coördinatie  15 - 10 - 

Lesgever/trainer  70 8 70 vast/100 los - 

 

 

 

 

Sportwerk werkt doelbewust met een taartdiagram om aan te geven naar welke taartstukken de 

middelen (ondersteuning d.m.v. subsidiëring van de tarieven) doorstromen.  

De sportwerkembleempjes kunnen gezien worden als de aanwezigheid van Sportwerk, de grootte van 

het taartstuk als de mogelijke potentie. Sportwerk is er zich van bewust dat taartstukken in realiteit 

verschillende groottes kunnen aannemen alsook dat er overlap mogelijk is tussen deze taartstukken 

onderling (vandaar het gebruik van stippellijnen). 
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Daarnaast beseft ze ook ten volle dat dit sectordiagram niet alleen bestaat, soortgelijke diagrammen 

kunnen opgemaakt worden voor zowel de welzijnssector en andere. De samenvoeging (of 

overlapping) van diverse gerelateerde diagrammen kan in de toekomst voor de nodige 

schaalvoordelen zorgen. Ook zeker binnen het taartdiagram tewerkstelling is er een wezenlijke rol 

voor Sportwerk weggelegd.     

Echter, wanneer dit taartdiagram (sportsector) bekeken wordt, valt het op dat Sportwerk in bepaalde 

marktsegmenten vooralsnog volledig afwezig is. Net op deze plaatsen waar de marktvraag/nood zich 

zou moeten bevinden indien wij uitgaan van willen en kunnen professionaliseren.  

De potentie van deze benadering om inzicht te verwerven in waar de noden echt liggen is enorm.  

Niet noodzakelijk de directe noden van clubs of organisaties, maar de nood van de sector in het 

algemeen op middellange termijn moet Sportwerk voor ogen houden.  

 

4.3.2.  Ambitieniveau: Sportwerk als katalysator naar professionalisering  

*Katalysator:  

Een stof die de snelheid van een bepaalde chemische reactie beïnvloedt zonder zelf verbruikt te 

worden. Gewoonlijk wordt hiermee een versnelling van de reactiesnelheid bedoeld. 

*Sportsector als taart: van binnen naar buiten professionaliseren. Delen is vermenigvuldigen! 

 

De kern van de taart wordt gezien als potentieel katalysator*: het Vlaamse sportbeleid met daarin het 

kabinet, Sport Vlaanderen en ook Sportwerk.   

De kleine centrale ringen: de grote partners en leden zijn dan cruciale verbinders. Zij hebben een 

belangrijker rol in het vermenigvuldigen naar de buitenkring. Met deze verbinders gaat Sportwerk 

voor een gelijke of elkaar versterkende mindset en toolkit. De mindset dat samenwerken noodzakelijk 

is en dat het geheel meer is dan de som der delen. Delen is vermenigvuldigen! 

Sportwerk zet dan ook de komende jaren in op deze binnenringen, terwijl anderen de buitenschillen 

verder klaar maken, om zo in de toekomst makkelijker en veelvuldiger de buitenringen te bereiken.  

Het probleem waar Sportwerk momenteel echter tegenaan lopen is dat bepaalde buitenringen reeds 

heel wat van de middelen opslorpen waardoor het aan middelen ontbreekt om de binnenringen van 

de andere taartstukken te bereiken. Hierdoor blijven integrale taartstukken en onderdelen van 

stukken achter wat betreft professionalisering.   
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5. Het beleidsplan  

5.1. De doelstellingen   

5.1.1. Strategische doelstellingen en het waarom. 

Uit het kwalitatieve traject bij de opmaak van dit beleidsplan bleek dat de 4 strategische doelstellingen 

uit de vorige beleidsperiode de aan Sportwerk toegekende opdrachten uit het decreet onvoldoende 

dekten. Door historiek en door de hoeveelheid middelen die naar een welbepaalde opdracht vloeien 

ontstond de perceptie dat dit de enige hoofdopdracht was van Sportwerk. Daarmee gepaard gaan rees 

dan ook de perceptie dat de back office oversized was ten opzichte van deze hoofdopdracht. Het 

uitvoeringsbesluit vraagt duidelijk om op alle 7 opdrachten in te zetten.  Sportwerk is er dan ook van 

overtuigd dat het noodzakelijk is om de 7 opdrachten te omschrijven in 7 strategische doelstellingen. 

Dit zal er ook voor zorgen dat bepaalde doelstellingen minder snel in de vergeethoek raken en dat het 

duidelijker is waar elke dienst en individu binnen de organisatie aan werkt en bijdraagt.  

 

 

De 7 strategische doelstellingen:  

 

 Strategische doelstelling 1: Sportwerk is het kenniscentrum voor professionalisering & 

tewerkstelling in de sport 

(CONNECT, MOVE, WORK / pionier, kwaliteit, referentie )  

 

 Strategische doelstelling 2: Sportwerk is dé partner en dé referentie voor tewerkstelling van 

sportbegeleiders en sportondersteuners  

(CONNECT, WORK / referentie, kwaliteit)  

 

 Strategische doelstelling 3: Sportwerk professionaliseert de sportsector (CONNECT, MOVE, 

WORK / kwaliteit, referentie, wendbaar) 

 

 Strategische doelstelling 4: Sportwerk verhoogt de kwalitatieve tewerkstelling in de 

Vlaamse sportsector (CONNECT,MOVE,WORK - kwaliteit, wendbaar, pionier) 

 

 Strategische doelstelling 5: Sportwerk verzorgt een breed basisaanbod aan sportbegeleiders 

en –ondersteuners (CONNECT, WORK - kwaliteit) 

 

 Strategische doelstelling 6: Sportwerk gaat in structurele samenwerking met alle relevante 

opleidingspartners (CONNECT, MOVE, WORK / kwaliteit) 

 

 Strategische doelstelling 7: Sportwerk is en blijft een gezonde, wendbare en responsieve 

netwerkorganisatie via continue upgrade van de interne werking. (CONNECT, MOVE, 

WORK/ wendbaar, kwaliteit, pionier, referentie, connectie) 
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5.1.2. Kosten in verhouding met opdrachten en omzet 

De behoefte/nood voor de komende beleidsperiode wordt hieronder in kaart gebracht (gebaseerd op 

een gemiddelde jaarlijkse omzet van 195.000 gesubsidieerde uren in diverse categorieën binnen 

strategische doelstelling 5.  

Deze prognose gaat dus nu uit van nulgroei in 2019. Dit wegens een financieel–realistische houding 

waarbij financieel evenwicht wordt nagestreefd. Verder brengt Sportwerk potentiële oplossingen om 

toch de groei mogelijk te maken in SD 5. Een aantal oplossingen zullen zeker werken, maar de grote 

groei zal er niet mee gedragen kunnen worden, toch niet in het huidige business model.  

Dit impliceert dat RvB  momenteel moet kiezen voor een omzet blokkage in gesubsidieerde uren 

wegens gebrek aan middelen. Een zeer gematigde groei van 5000 uur per jaar is in essentie ook nog 

steeds een blokkage.  

Naast bovenstaande wordt er steeds gestreefd naar omzet in niet gesubsidieerde uren. 

Voor de andere 6 strategische doelstellingen is de prognose een status quo aan de huidige kost en 

werking gemiddeld over 5 jaar. Deze werkingskosten en back office loonkosten zijn gebaseerd op de 

stand van zaken NA het optimalisatietraject in 2017-2018. In deze wordt uitgegaan van een 

geoptimaliseerde organisatie die de focus zal verleggen in deze doelstellingen om meer 

professionalisering in de sector na te streven. Er dient rekening gehouden te worden met het feit dat 

elke vorm van groei wel impact zal hebben op zowel werking als backoffice.  

 

Er wordt in 2019 rekening gehouden met:  

- Gemiddelde inkomst van 29,5 euro/gefactureerd uur (status augustus 2018 = 29 euro per 

uur) en reeds het resultaat van diverse inspanningen. Ter vergelijking in 2017: een inkomst 

van 26 euro/gefactureerd uur. Sportwerk wenst dus de inkomsten te verhogen maar ze 

blijven variabel afhankelijk van gemaakte keuzes.   

- De opdrachten uit het decreet die als basis genomen werden voor de strategische 

doelstellingen zijn in principe 100% gesubsidieerd. Diegenen die Sportwerk wil kick–starten 

(nieuw elan- beleid – initiatieven) zullen extra ondersteund worden met andere middelen.  

- Sportwerk heeft zich hiervoor gebaseerd op de huidige effectieve werking en verdeling in 

teamtaken en bepaald welke middelen hier naartoe gaan en eigenlijk zouden moeten naartoe 

gaan om van een bepaalde strategische doelstelling een succes te maken.  

 

 

Middelen nodig per jaar voor de integrale realisatie van het beleidsplan: 

- rekening houdende met een omzet van 195 000 uren binnen SD 5 (SD5 is altijd bepalend voor 

financieel resultaat).  

- Status quo met budget 2018 op werking en loonkost back office. 

 

Behoeften, middelen en hiaat per jaar bij omzet van 195.000 uren  

 
 

aantal gefactureerde lesuren (omzet) 195.000 

  

Strategische doelstelling 1 300.000 

Strategische doelstelling 2 140.000 

Strategische doelstelling 3 260.000 
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Strategische doelstelling 4 375.000 

Strategische doelstelling 5 8.635.000 

Strategische doelstelling 6 335.000 

Strategische doelstelling 7 520.000 

UITGAVEN 
10.565.000 

  

eigen inkomsten (29,5/uur) 5.752.500 

subsidies 4.850.000 

INKOMSTEN 10.602.500 

  

SALDO 37.500 

 

De meerjarenbegroting kunt u vinden in bijlage.  

 

5.1.3. Operationele doelstellingen – definities & motivatie 

Algemeen: Zoals uit bovenstaande blijkt zijn de problemen vooral financieel van aard. Sportwerk haalt 

goeie resultaten op de jaaractieplannen en een hoge personeels- en klantentevredenheid. De 

opdracht is maatschappelijk van aard en de inhoud van het beleidsplan mag niet ondergesneeuwd 

geraken door financiële beslommeringen. Vandaar hieronder de extra toevoeging met een duidelijke 

motivatie per operationele doelstelling. Ook hier zal u kunnen zien dat sommige doelstellingen 

dubbele motivatie inhouden.  Ze zijn zowel maatschappelijk relevant en hebben het doel om de sector 

te professionaliseren, maar kunnen ook een bepaalde meerwaarde betekenen voor de VZW waardoor 

we onze duurste doelstelling kunnen blijven betalen.  

 

Strategische doelstelling 1: Sportwerk is het kenniscentrum voor professionalisering & 

tewerkstelling in de sport 

 
Begripsomschrijvingen:  

Kenniscentrum:   

 Intern: Alle administratieve sportwerkers, naast interne specialisten, hebben basiskennis van 

relevante wetgeving en kan een diversiteit aan vragen beantwoorden  

 Extern: Sportwerk informeert externen over basisinformatie rond tewerkstelling in de sport 

Professionalisering:  

 Werken via betaalde (dus professionele) medewerkers (kerntaak Sportwerk) die 

tewerkgesteld worden in de sportsector. 

 Implementatie van managementtechnieken in de gehele sportsector (gemengde taak 

partners & Sportwerk) 

 Meer kennis en know how bij vrijwilligers en dus het professionaliseren van de vrijwilliger (dit 

doet Sportwerk niet, dit is een taak voor de partners) 

Tewerkstelling in de sport:   
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Geschoolde of deskundige arbeidskrachten aan het werk zetten binnen de sportsector. De 

tewerkstelling dewelke Sportwerk nastreeft heeft niet alleen betrekking op sporttechnisch vlak maar 

ook op het organisatorische luik en dienstverlening in het algemeen ( sportgerelateerde functies).    

 

- Operationele doelstelling 1: Sportwerk streeft naar interne kennisdeling  

o Motivatie:  

 Een kenniscentrum zijn impliceert dat een groot deel van de medewerkers 

basisvragen kan beantwoorden in verband met tewerkstelling en 

professionalisering. Sportwerk wil dit permanent bevorderen.  

 

- Operationele doelstelling 2: Sportwerk streeft naar externe kennisdeling  

o Motivatie:  

 Een kenniscentrum zijn impliceert dat de sector waarvoor Sportwerk werkzaam 

is ons erkent en herkent als kenniscentrum. Dat de informatie die extern 

gedeeld wordt relevant, up to date en correct is. Dat onze organisatie bevraagd 

wordt door de sector en dat Sportwerk relevante informatie deelt met de 

sector. Door deze info te delen wil Sportwerk de sector helpen volwassen 

worden om iedereen te ondersteunen bij het bereiken van het overkoepelende 

doel.  

 

- Operationele doelstelling 3: Sportwerk vermarkt haar kennis(centrum) waarbij op vraag 

dienstverlening ontwikkeld wordt 

o Motivatie:  

 Ten dienste staan van de sector om noden te verhelpen, ook waar de vraag het 

basisaanbod overstijgt. Deze opdrachten zijn ruimer dan de opdracht in het 

decreet. Hier wil Sportwerk de toegang tot specialistische info inzake 

tewerkstelling vergemakkelijken door centralisatie bij Sportwerk.  

 

- Operationele doelstelling 4: Sportwerk neemt haar signaalfunctie op als integraal deel van de 

besluitvormingscyclus  

o Motivatie:  

 Sportwerk houdt vinger aan de pols wat betreft de groeiende en snel 

veranderende markt. Permanent signaleren van deze maatschappelijke 

ontwikkelingen is essentieel om zowel als organisatie als sector klaar te zijn voor 

de toekomst.  

 Sportwerk zal als expert en innovator nieuwe mogelijkheden en oplossingen 

zoeken die leiden tot meer tewerkstelling in de sportsector. 

 

- Operationele doelstelling 5: Sportwerk stimuleert de samenwerking met de verschillende 

kennispartners zowel in Vlaanderen (dynamo, ISB, Kics) als Europees (EOSE) 

o Motivatie:  

 Sportwerk herkent diverse kenniscentra in de sportsector, als specialisten in 

tewerkstelling kan er geleerd worden van anderen en zij leren van Sportwerk. 

Kennisdeling of gemeenschappelijke aanpak van bepaalde problematieken zorgt 

voor schaalvergroting en optimalisatie. Een gedegen samenwerking is aan de 

orde. Vanuit de visie dat samenwerken de enige weg vooruit is wil Sportwerk 

hier initiatief nemen tot verbeterde samenwerking.  
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Strategische doelstelling 2: Sportwerk is dé partner en dé referentie voor tewerkstelling van 

gediplomeerde sportbegeleiders en sportondersteuners  

Begripsomschrijvingen:  

Dé partner:  

Sportwerk is een entiteit met wie alle spelers binnen en buiten de sportsector kunnen samenwerken 

voor officiële tewerkstelling.   

Dé referentie:  

Sportwerk wil zich als unieke structuur en als first point of contact inzake tewerkstelling verder 

profileren in de hele sportsector. 

Sportbegeleiders:  

Sportlesgevers en trainers met focus op initiatie en vervolmaking in diverse disciplines en voor 

specifieke doelgroepen: o.m. personen met een handicap, etnisch-culturele minderheden, kansarmen 

en de leeftijdsgroepen senioren en jongeren. 

Gediplomeerd:  

Voor de vervulling van onze decretale opdracht gebruikt Sportwerk enkel sportbegeleiders en trainers 

met een diploma dat vermeld staat op de lijst van het uitvoeringsbesluit.  

Sportondersteuners:  

Alle functies die professionalisering (definitie 1) van de sportsector tot gevolg hebben. Functies zoals 

coördinator, jeugdsportbegeleider, organisatoren, redders, verenigingsmanagers e.a.   

-      Operationele doelstelling 1: Sportwerk treedt op als kwaliteitsvolle partner binnen de 

sportsector en connecteert met de stakeholders en shareholders van de sportsector.  

o Motivatie:  

 Sportwerk heeft 32 jaar ervaring wat betreft tewerkstelling in de sport. 

Sportwerk is de referentie op vlak van professionalisering en tewerkstelling in de 

sport. Sportwerk biedt kwaliteit op diverse vlakken: productkwaliteit, service 

kwaliteit en algemene kwaliteit.  

Om permanent kwaliteit verhogend te kunnen werken is de connectie met 

zoveel mogelijk onderdelen van de sportsector aan de orde.  

 

- Operationele doelstelling 2: Sportwerk is trekker en connector voor diverse partners op 

tewerkstellingsvlak & vertegenwoordigt daar de stem van de sportsector  

 

o Motivatie:  

 Lid zijn van de juiste overkoepelende structuren is even belangrijk als de 

veelheid aan bilaterale contacten. Het uit de comfortzone van de sportsector 

treden kan Sportwerk dingen leren van andere organisaties die bezig zijn met en 

rond tewerkstelling.  

 

- Operationele doelstelling 3: Sportwerk treedt op als kwaliteitsvolle tewerksteller voor 

sportbegeleiders & -ondersteuners  

o Motivatie:  

 Algemeen: Sportwerk is een goede werkgever waar mensen graag werken en 

waar mensen ook echt willen werken.  

 Sportwerk wil de toekomstige sportlesgevers doen twijfelen of ze voor het 

onderwijs gaan of voor Sportwerk.  
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- Operationele doelstelling 4: Sportwerk treedt op als kwaliteitsvolle connector voor andere 

tewerkstellers van sportbegeleiders en –ondersteuners  

 

o Motivatie:  

 Sportwerk kan niet alles zelf, zij levert een basisaanbod aan goedkope prijzen. 

De markt levert andere mogelijkheden, specifieker aanbod aan duurdere prijzen. 

Hier wil Sportwerk optreden als tipgever en connector. Een goede 

samenwerking met deze andere aanbieders heeft ook op operationeel vlak 

diverse voordelen. Wij beoordelen zelf de kwaliteit van de andere organisaties.   

 

- Operationele doelstelling 5: Sportwerk fungeert als career opportunity. Voor, met en door de 

partners brengt Sportwerk de markt in kaart. Sportwerk connecteert sportbegeleiders en –

ondersteuners om zo van alle marktsegmenten te proeven en keuzes te maken.  

o Motivatie:  

 De eigen werking betaalbaar houden door lesgevers na 8-tal jaar te laten 

uitstromen naar andere jobs in de sport na geproefd te hebben van alles 

(Deloitte-model). 

 Tewerkstelling in de sportsector stimuleren door de lesgevers van meer te laten 

proeven dan lesgeven alleen en hen te prikkelen om zichzelf te ontwikkelen en 

zo hun eigen waarde te verhogen.  

 De markt in kaart brengen is hierbij essentieel zodat je als organisatie goed weet 

in welke richting er mogelijkheden liggen.   

 

Strategische doelstelling 3: Sportwerk professionaliseert de sportsector.  

Begripsomschrijvingen:  

Nieuwe initiatieven:  

Sportwerk onderneemt uit eigen beweging actie. Zij signaleert kansen en problemen en stelt 

oplossingen voor.  

Crossjobs:   

 Crossjob 1: een persoon is slechts partieel in de sportsector tewerkgesteld en partieel in een 

andere sector.  

 Crossjob 2: een persoon is volledig in de sportsector tewerkgesteld maar dit in verschillende 

functies en voor verschillende klanten of in dezelfde functie bij verschillende klanten.   

met Sportwerk als verbindende factor. 

 

- Operationele doelstelling 1: Sportwerk stimuleert samen met de structurele partners de 

professionalisering binnen de sportsector door gericht in te zetten op gekwalificeerde 

sportbegeleiders en coördinerende functies (in federaties, clubs, gemeentebesturen)  

o Motivatie:  

 Sportwerk verwijst hierbij naar het principe van ‘delen is vermenigvuldigen’ 

waarbij het van binnen naar buiten professionaliseren en inzetten op 

coördinatie op termijn moet zorgen voor meer officieel betaalde lesgevers. 

Omdat officieel betaalde tewerkstelling een doel op zich is, ook in andere dan 

lesgever functies.  
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 Dergelijke functies kosten minder dan lesgevers, dus ook hier is een deel van de 

motivatie de groei van SD 5 betaalbaar houden en met minder dure uren meer 

resultaat bereiken. 

 

- Operationele doelstelling 2: Sportwerk categoriseert en segmenteert samen met de partners de 

sector en bepaalt criteria waaraan men moet voldoen om in aanmerking te komen voor 

gesubsidieerde tarieven 

o Motivatie: 

 Middelen zijn eindig en Sportwerk wenst onze middelen maximaal te laten 

renderen in functie van tewerkstelling en professionalisering. Dit impliceert 

keuzes maken.  

 

- Operationele doelstelling 3: Sportwerk overtuigt individu om te kiezen voor officiële 

tewerkstelling en zet hiervoor de nodige acties op (sensibiliseren)  

o Motivatie:  

 Sportwerk is overtuigd dat de sector een enorme professionalisering boost kan 

krijgen indien de lesgevers en trainers zelf vragende partij worden om officieel 

in het werk gesteld te worden. Dit kan bereikt worden door in plaats van 

tussenorganisaties te sensibiliseren direct het individu aan te spreken. 

Daarnaast is Sportwerk er ook van overtuigd dat nog steeds heel veel mensen de 

mogelijkheden niet kennen.  

 

- Operationele doelstelling 4: Sportwerk lanceert het concept crossjob met als doel mensen 

tegelijk in clubs, scholen, gemeentebesturen tewerk te stellen.  

o Motivatie:  

 De crossjob moet de sportwerker de mogelijkheid geven om zijn/haar ideale job 

samen te stellen in functie van hun noden. Om dit te realiseren dient er een 

systeem te zijn waarbij medewerkers diverse kleine jobs kunnen combineren in 

één vast contract. Sportwerk kan en wil dit bieden.  

 De organisatie kampt met overbevraging in de avonduren en onderbevraging in 

de daguren. Sportwerk ziet in de crossjob dé oplossing om volwaardige jobs én 

uurroosters te kunnen aanbieden. 

 

- Operationele doelstelling 5: Sportwerk stelt eigen kennis en workforce ter beschikking om de 

backoffice van andere organisaties binnen de sportsector te ondersteunen.  

o Motivatie:  

 De poule sportondersteuners moet verder optimaliseren. De workforce van 

Sportwerk en bepaalde specifieke kennis kan optimaal zorgen voor impact op 

professionalisering bij klanten als ze ook op het werkveld met veel diverse 

organisaties in contact komen. Kortlopende opdrachten en ondersteuning ter 

bevordering van de professionalisering van andere organisaties in de sportsector 

zijn hiervoor een nuttige piste. Delen is vermenigvuldigen.  

 

- Operationele doelstelling 6: Sportwerk integreert verenigingswerk in haar eigen werking  

o Motivatie:  

 Sportwerk ziet in het verenigingswerk een kwaliteitsvolle tool om te evolueren 

naar echte tewerkstelling. Door de integratie in de werking van Sportwerk kan 

deze tool gebruikt worden om de sector verder te professionaliseren. 

 Het implementeren van verenigingswerk in de eigen werking is een potentiële 

kostenbesparing voor de organisatie.  

 Het implementeren van verenigingswerk is een tool om de poule uit te breiden 

met mensen die nu niet bij Sportwerk werken en ergens anders 4/5de of meer 

tewerkgesteld zijn.  
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 Sportwerk werkt ook voor het verenigingswerk met gekwalificeerde 

sportbegeleiders en –ondesteuners  

 

 

- Operationele doelstelling 7: Sportwerk neemt samen met de opleidingspartners initiatieven om 

potentiële sportbegeleiders toe te leiden naar / te stimuleren tot een pedagogische opleiding 

(zie ook SD 6. OD 4) 

o Motivatie:  

 Veel potentiële lesgevers willen werken voor Sportwerk, maar bepaalde 

drempels zijn te hoog, door intensievere samenwerking en stimulans aan de 

kant van het individu zal Sportwerk pogen een echte toeleiding te stimuleren in 

de richting van de pedagogische opleiding. Dit zal zorgen voor méér 

professionalisering én voor een betere sourcing.  

 

Strategische doelstelling 4: Sportwerk verhoogt de kwalitatieve tewerkstelling in de Vlaamse 

sportsector 

Begripsomschrijving:  

Kwalitatief:  

Cruciaal in de werking is het hoge kwaliteitsstreven van Sportwerk. Dit vertaalt zich in de vorm van 

geschoolde of deskundige en officieel tewerkgestelde mensen als uitgangsprincipe. 

- Operationele doelstelling 1: Sportwerk sensibiliseert rond het belang van professionalisering & 

officiële tewerkstelling binnen de sportsector  

 Vanuit Sportwerk 

 Samen met andere grote tewerkstellingspartners 

o Motivatie:  

 De integrale werking hangt vast aan de wil om te professionaliseren binnen de 

sector. Zowel het individu als de organisaties dienen op de hoogte gesteld te 

worden van het belang om zo beter onze doelen te bereiken.  

 

- Operationele doelstelling 2: Sportwerk sensibiliseert rond effectieve prijs-kost van 

tewerkstelling binnen de  sportsector 

o Motivatie:  

 Iedereen in de sportsector in Vlaanderen onderschat de kost van 1 uur officieel 

lesgeven. De betalingsbereidheid is stijgende maar is nog steeds laag. Het keren 

van deze perceptie zal leiden tot hogere betalingsbereidheid en/of op termijn 

voor meer eigen tewerkstellingsbereidheid. Een betere tariefacceptatie kan ook 

voor ons uiteindelijk positief zijn.  

 

- Operationele doelstelling 3: Sportwerk neemt op alle niveaus initiatieven om sportbegeleiders 

en –ondersteuners innovatief en beter te vergoeden/verlonen (pionier)  

o Motivatie:  

 Lesgevers en sportondersteuners zijn hoger opgeleide mensen die vaak in de 

avonduren of het weekend aan het werk zijn. Indien Sportwerk wenst dat deze 

mensen blijvend actief zijn in de sportsector dan dienen er opportuniteiten 

gecreëerd te worden om dit als volwaardige job te doen, en niet louter als 

bijverdienste. Sportwerk voorziet een correcte verloning, maar wenst extra 

initiatieven nemen via een cafetariaplan en een puntensysteem om de 

medewerkers beter te verlonen. Om zo als voorbeeld te dienen voor de rest van 

de sector.   

 Het creëren van financiële ruimte is hiervoor een noodzaak.  
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- Operationele doelstelling 4: Sportwerk streeft ernaar om via vooruitstrevende 

tewerkstellingssystemen meer volwaardige & kwalitatieve jobs aan te bieden en te creëren 

(ook sectoroverschrijdend).  

 Crossjobs 

 Ruimere samenwerking: gezondheid, welzijn en onderwijs 

o Motivatie:  

 Idem motivatie crossjob hoger, maar hier betreft het jobs die zich slechts 

partieel binnen de sportsector afspelen. Sportwerk wenst L.O.-ers die nu 

vastgeroest zitten op een bureau in een andere sector reactiveren door in 

dialoog te gaan met de partners en zo nog meer jobs te realiseren. 

 

- Operationele doelstelling 5: Sportwerk zet proeftuinen op in het kader van maatschappelijke 

ontwikkeling/tendensen en dit samen met de betrokken partners (ook sectoroverschrijdend).   

o Motivatie:  

 Sport is een bindingsmiddel en vaak een katalysator. Er zijn heel veel 

tewerkstellingsinitiatieven in Vlaanderen en die binnen de sport zijn slechts een 

klein deeltje. Sportwerk kan van heel grote waarde zijn voor deze andere 

initiatieven dankzij de cao en onze open aanpak naar vernieuwing en 

verandering. Potentieel schuilt hier ook een mogelijke extra subsidiepiste om via 

breed gedragen projecten sport te integreren in andere 

tewerkstellingsinitiatieven.  

 

Strategische doelstelling 5: Sportwerk verzorgt een breed basisaanbod aan sportbegeleiders en –

ondersteuners  

Begripsomschrijving:  

Basisaanbod:  

Sportwerk biedt een lijst van disciplines aan waarvoor kwaliteitsvolle sportbegeleiders/-ondersteuners 

kunnen ingeschakeld worden, dit op basis van haar database. Deze database wordt verder permanent 

aangepast op basis van de marktvraag.    

- Operationele doelstelling 1: Sportwerk biedt binnen de beschikbare en toegewezen middelen 

een kwaliteitsvol basisaanbod aan tegen gesubsidieerde tarieven in een gesegmenteerd en 

gecategoriseerd systeem met aandacht voor specifieke doelgroepen.  

o Motivatie:  

 Sportwerk streeft naar een breed kwaliteitsvol basisaanbod (+ 200 disciplines) 

die overal in Vlaanderen kan aangeboden worden. Dit basisaanbod wordt 

omwille van de heel specifieke situatie door Sportwerk bepaald maar zal 

gebaseerd zijn op de basiskennis die afgestudeerden LO beheersen op het einde 

van hun studies. Het systeem (tarieven-nieuw business model) waarin deze 

disciplines zullen aangeboden worden, wordt niet opgenomen in het beleidsplan 

maar zal eind 2018 en begin 2019 gefinaliseerd worden na het zetten van een 

aantal nodige stappen.  

 Sportwerk richt zich in het bijzonder op de volgende doelgroepen: personen met 

een handicap, etnisch-culturele minderheden, kansarmen en de 

leeftijdsgroepen senioren en jongeren. 

 

- Operationele doelstelling 2: Ikv haar signaalfunctie brengt Sportwerk de nood en vraag van de 

markt in kaart.  

o Motivatie:  
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 Hier is de motivatie dubbel: zowel om de eigen werking te optimaliseren én de 

signaalfunctie voor de sector te vervullen is dit een noodzakelijke stap.  

 Het wegen op de besluitvorming in andere organisaties die wel met opleiding 

bezig zijn en mede de nood moeten helpen ledigen is een extra motivatie.    

 

 

- Operationele doelstelling 3: Sportwerk bouwt haar bestaande pool verder uit, gebaseerd op de 

maatschappelijke ontwikkeling/tendensen. 

o Motivatie:  

 Sportwerk wenst aan de marktvraag te blijven beantwoorden. Sourcing van alle 

profielen sportwerkers is een kerntaak en een permanente uitdaging.  

 

- Operationele doelstelling 4: Sportwerk levert een kwaliteitsvol niet-basisaanbod op vraag tegen 

niet gesubsidieerde tarieven (specialisatie van de pool)  

o Motivatie:  

 Bepaalde disciplines zitten niet opgenomen in basis curricula van de 

opleidingsinstellingen en vereisen veel extra bijscholing. Dit vergroot de kost 

voor Sportwerk. Sportwerk wenst in de komende beleidsperiode door 

samenwerking nog beter gaan bepalen welke deze extra disciplines zijn en deze 

gespecialiseerde disciplines ook anders gaan tariferen.  

 

- Operationele doelstelling 5: Sportwerk breidt haar dienstverlening uit  in functie van 

tewerkstelling in de sportsector  

o Motivatie: 

  Sportwerk is steeds bereid en op zoek naar nieuwe noden in de markt, eens 

gedetecteerd, wil Sportwerk wendbaar genoeg zijn om daar diensten voor aan 

te bieden.  

 De opzet van bepaalde van deze diensten moet zodanig zijn dat Sportwerk in 

bepaalde diensten kunnen blijven groeien zonder extra middelen.   

 

- Operationele doelstelling 6: In samenwerking met de Vlaamse Gemeenschapscommissie zet 

Sportwerk blijvend extra in op het Brussel Hoofdstedelijk gewest  

o Motivatie:  

 Brussel blijft een aandachtspunt, omwille van jonge werking in Brussel vereist 

dit de nodige extra aandacht.  

 

Strategische doelstelling 6: Sportwerk gaat in structurele samenwerking met alle relevante 

opleidingspartners   

Begripsomschrijvingen:  

Structurele samenwerking:  

Sportwerk wil op georganiseerde en vastgelegde tijdstippen met partners samenwerken en dit 

officialiseren in samenwerkingsovereenkomsten.   

Relevante opleidingspartners:  

Vlaamse Trainersschool, universiteiten, hogescholen maar ook andere relevante partners die andere 

zaken voorzien dan bovenstaande. 

 

- Operationele doelstelling 1: Sportwerk voorziet een systematiek en ruim budget voor 

permanente bijscholing van haar integrale pool (back office, vast, occasioneel), dit gebaseerd op 

de maatschappelijke tendensen en met focus op bijzondere doelgroepen.  

o Motivatie:  
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 Sportwerk groeit zo hard dat het huidig bijscholingsmodel herziening vraagt. 

Niet alleen qua inhoud omwille van de maatschappelijke tendensen, maar ook 

omwille van de omvang.  

 Sportwerk voorziet ook in bijscholing rond maatschappelijke behoeften die o.m. 

betrekking hebben op volgende thema’s: ethisch sporten, gezonde en veilige 

sportbeoefening, lichamelijke en seksuele integriteit en de ontwikkeling van 

sociale vaardigheden. 

 Sportwerk doet hiervoor, waar mogelijk, beroep op de bestaande 

opleidingsorganisaties zoals de VTS, ICES, sportfederatie…  

 

 

- Operationele doelstelling 2: Sportwerk wil d.m.v. structurele samenwerking met de 

opleidingscentra de potentiële sportbegeleiders-pool optimaliseren. 

o Motivatie:  

 Momenteel is er een hiaat tussen de marktvraag en de afgestudeerden 

waardoor Sportwerk als dienstenleverancier in de problemen komt en een 

steeds hoger bijscholingsbudget dienen te voorzien. Sportwerk wenst dit hiaat 

te dichten door nauwer samen te werken met de opleidingsinstellingen met als 

doel dat iedere afgestudeerde voor elke opdracht direct inzetbaar is. Een 

optimale inzet van Vlaamse middelen is hier het onderliggende doel.  

 

- Operationele doelstelling 3: Sportwerk wil optreden als structureel partner bij de opmaak van 

assimilatie tabellen en het bepalen van EVC’s om zo potentieel gediplomeerde sportbegeleiders 

toe te leiden tot een opleiding.  

o Motivatie:  

 Als grote tewerksteller en structureel partner van Sport Vlaanderen willen 

Sportwerk graag mee aan tafel en impact hebben op de keuzes die gemaakt 

worden inzake de opleiding van lesgevers. Vanuit de signaalfunctie is dit een 

noodzaak om het afstuderende potentieel in zowel de opleidingsinstellingen als 

de VTS zo nauw mogelijk te laten aansluiten op de marktvraag. De know how 

inzake de noden is hierin essentieel.  

 

Strategische doelstelling 7: Sportwerk is en blijft een gezonde, wendbare en responsieve 

netwerkorganisatie via continue upgrade van de interne werking.  

Begripsomschrijvingen:  

Gezonde organisatie:  

Sportwerk heeft het vermogen om zich te vernieuwen, om uit te voeren en afstemming te realiseren 

teneinde gedurende een langere periode kwalitatieve prestaties neer te zetten.  

Wendbare organisatie:   

Sportwerk heeft het vermogen om zich te kunnen aanpassen aan een veranderende maatschappij.  

Responsieve organisatie:   

Sportwerk heeft het vermogen om antwoorden te bieden op gestelde vragen.  

Netwerkorganisatie:   

Sportwerk beschikt over veel contacten en relaties, dit zowel tussen personen, een groep personen als 

tussen organisaties. Samenwerking & kennisdeling staat hierbij centraal.   

Upgrade:  

Actualiseren, vernieuwen en vooruitlopen op wat nodig zal zijn, zowel organisatorisch als fiscaal.  
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Interne werking:  

Personeel, communicatie, financiën, structuur. 

 

- Operationele doelstelling1: Sportwerk streeft naar efficiëntie en effectiviteit via optimalisatie, 
digitalisatie 

o Motivatie:  

 Het draaiend houden van een steeds groter wordende organisatie met groeiende 

omzet maar met een stabiele of licht dalende back office kost en stabiele 

werkingsmiddelen vraagt permanente inspanning en steeds hogere werkdruk. 

Optimalisatie en digitalisatie is dus een must.  

 

- Operationele doelstelling 2: Sportwerk streeft naar een hoge personeelstevredenheid (95%) 
o Motivatie:  

 Sportwerk start deze beleidsperiode met een personeelstevredenheid van 95%. 

Sportwerk wenst dit aan te houden ondanks de verhoogde werkdruk en de steeds 

groter wordende verwachtingen.  

 
- Operationele doelstelling 3: Sportwerk verhoogt de kwaliteit van onze algemene dienstverlening 

o Motivatie:  

 Tevreden klanten zijn goede klanten. Sowieso is het streven naar dé referentie zijn 

een nobel streven en daarbij is kwaliteit een kernwaarde.  

 Klanten baseren hun tevredenheid op de customer experience én op deelnemers 

input, Sportwerk wil ook de deelnemers bevragen én de klantenervaring 

optimaliseren.  

 
- Operationele doelstelling 4: Sportwerk optimaliseert de interne en externe 

communicatie/marketing. 
o Motivatie:  

 Communicatie is de sleutel, zowel in de interne werking met 1300 medewerkers als 

in de externe relaties met 1500 klanten. Zowel bilateraal, uniform via nieuwsbrieven 

en website als high level met de beleidsmakers. Verdere optimalisatie dringt zich op. 

 
- Operationele doelstelling 5: Sportwerk ontwikkelt verder zowel haar individuele als team skills 

volgens de VUCA-principes en met toepassing van het failing forward principe.  
o Motivatie:  

 De ingeslagen weg verder zetten en verder uitbouwen, het is een permanente 

motivatie om medewerkers beter te maken en hen ook toe te laten te 

experimenteren in deze nieuwe manier van werken.   

 
 

- Operationele doelstelling 6: Sportwerk ontwikkelt een extra kwaliteitslabel voor haar 
sportbegeleiders en –ondersteuners. 

 
- Operationele doelstelling 6: Sportwerk zet in op een kwaliteitslabel.  

o Motivatie: 
 

 Als organisatie tov haar sportwerkers en het aantrekken van potentiële 
sportwerkers: Sportwerk wil zichzelf labelen/gelabeld worden als kwalitatieve 
werkgever. Een organisatie dat gekend staat als prestatiegericht met oog voor het 
aspect “mens”, een organisatie dat investeert in haar medewerkers en waar mensen 
graag voor willen werken en dit ook uitdragen (employerbranding/branding by 
employees). 

 Als organisatie tov haar klanten: Sportwerk zet kwaliteit voorop dmv gebruik te 
maken van geschoolde en/of gediplomeerde sportbegeleiders en –ondersteuners. 
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Sportwerk wenst dit extra in de verf te zetten voor haar (potentiële) klanten. Zeker 
wanneer het aankomt op prijs-kwaliteit vergelijking.  Het uit te werken label is zowel 
op vlak van corporate branding als van marketing naar de klanten toe een extra 
unique selling point. Ook klanten kunnen hiermee uitpakken, zij werken met een 
gediplomeerde kwaliteitsvolle sportbegeleider.  

 Als stimulans voor de sportwerkers intern: het belonen van tewerkstelling en van 
inspanningen en het volgen van de bijscholingen zorgt er voor dat de sportwerkers 
zichzelf kunnen opwerken tot volwaardig breed gekwalificeerde lesgevers in een 
breed gamma aan disciplines. Hoe meer disciplines en hoe beter de sportwerkers 
worden, hoe waardevoller deze zijn voor de organisatie en de maatschappij. Dit is 
een verderzetting en optimalisatie van reeds lopende initiatieven.  
 



  

34 
 

5.1.4. Actieplan 2019 – 2023  – de operationele doelstellingen/acties/indicatoren  

 

  

SD 1 - Sportwerk is het 

kenniscentrum voor 

professionalisering & 

tewerkstelling in de 

sport 

 

 

 

 

 

 

Financiële prognose: 

300.000 euro 

 

OD 1: Sportwerk streeft naar interne kennisdeling 

- Workshops + testcase + evaluatie - jaarlijks 

- Platform specifiek voor kennisdeling (kadert binnen communicatieplatform) - 

continu 

OD 3: Sportwerk vermarkt haar kenniscentrum waarbij op vraag dienstverlening ontwikkeld 

kan worden 

- Betalende bijscholingen organiseren - jaarlijks 

- Plan rond vermarkting opzetten en uitrollen - 2019 

OD 4: Sportwerk neemt haar signaalfunctie op als integraal deel van de 

besluitvormingscyclus 

- Opmaak dossier – jaarlijks 

- In kaart brengen van mogelijkheden en oplossingen die leiden tot meer 

tewerkstelling in de sportsector  - jaarlijks 

Up-to-date cursus 

3 workshops 

Test voor 

sportmedewerkers 

Inventarisatie nood 

 

Productmenu ifv de nood 

Signaalfunctiedossier: 

ja/nee 

Overzicht mogelijkheden 

en oplossingen 

 

 OD 2: Sportwerk streeft naar externe kennisdeling 

- Organisatie van symposium omtrent relevante onderwerpen samen met partners – 

2-jaarlijks 

- Platform specifiek voor kennisdeling via digitale kanalen – continu 

- Opmaken van een advies voor de sportsector - jaarlijks 

 

 

Organisatie symposium 

(19 – 21 – 23) 

 

up-to-date informatie 

 

advies: ja/nee 

OD 5: Sportwerk stimuleert de samenwerking met de verschillende kennispartners zowel in 

Vlaanderen (Dynamo, ISB, Kics) als Europees (Eose), e.a. 

- Actieve deelname aan vergaderingen/meetings – ad hoc 

- Opzetten van samenwerkingen – ad hoc 

Aantal structurele 

samenwerkingen 

Effectieve resultaten uit 

samenwerkingen 

Indicatoren Operationele doelstellingen + acties Strategische 

doelstellingen 
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  SD 2 - Sportwerk is dé 

partner en dé 

referentie voor 

tewerkstelling van 

sportbegeleiders en 

sportondersteuners 

 

 

 

 

 

 

Financiële prognose: 

140.000 euro 

 

 

 

 

 

 

 

OD 1: Sportwerk connecteert met de stakeholders en de shareholders van de sportsector 

en treedt op als kwaliteitsvolle partner binnen de integrale sportsector. 

- In kaart brengen van shareholders.- 2019 

- Relevante connecties leggen en onderhouden  

- Aanwezig zijn op overlegmomenten - continu 

Aantal kwalitatieve relevante 

contacten 

Verslaggeving 

OD 4: Sportwerk treedt op als kwaliteitsvolle connector voor andere kwaliteitsvolle en 

legale tewerkstellers van sportbegeleiders en –ondersteuners 

- Relevante connecties leggen en onderhouden - continu 

OD 2: Sportwerk is trekker en connector voor diverse partners op tewerkstellingsvlak & 

vertegenwoordigt daar de stem van de sportsector. 

- Relevante connecties leggen en onderhouden - continu 

- Aanwezig zijn op overlegmomenten (buiten de sportsector) - continu 

Aantal connecties en 

samenwerkingsovereenkomst

en 

Aantal kwalitatieve contacten 

Verslaggeving 

OD 5: Sportwerk fungeert als “career opportunity”. Voor, met en door de partners brengt 

Sportwerk de markt in kaart. Sportwerk connecteert sportbegeleiders en –ondersteuners 

om zo van alle marktsegmenten te proeven en keuzes te maken 

- Markt in kaart brengen – 2020 - continu 

- Contacten leggen- 2020 - continu 

- Samenwerking met partners naar voor schuiven – continu 

- Communicatieve initiatieven – continu 

Aantal samenwerkingen 

Effectieve resultaten uit 

samenwerkingen 

OD 3: Sportwerk treedt op als kwaliteitsvolle tewerksteller voor sportbegeleiders & -

ondersteuners 

- Meten van de in- en uitstroom (+ redenen) - jaarlijks 

- Personeelstevredenheidsenquête afnemen (jobinhoud – arbeidsovereenkomst  - 

extra-legale voordelen) - jaarlijks 

Resultaten  meting + 

personeelstevredenheid 

 

Operationele doelstellingen + acties Indicatoren Strategische 

doelstellingen 
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OD 2: Sportwerk categoriseert en segmenteert samen met de partners de sector en 

bepaalt criteria waaraan men moet voldoen om in aanmerking te komen voor 

gesubsidieerde tarieven 

 

- Verdere uitbouw - 2019 

- Implementatie - 2019 

- Evaluatie + bijsturing -2020 

 

Uitbouw: ja/nee 

Implementatie: ja/nee 

Evaluatie + bijsturing: ja/nee 

OD 3: Sportwerk overtuigt het individu om te kiezen voor officiële tewerkstelling en zet 

hiervoor de nodige acties op (sensibiliseren)  

- Actieplan - 2019 

- Stappenplan - 2019 

- Communicatieve campagne - 2019 

 

Actieplan: ja/nee 

Resultaten actieplan 

Campagne: ja/nee 

OD 4: Sportwerk lanceert het concept crossjob met als doel mensen tegelijk  in clubs, 

scholen, gemeentebesturen tewerk te stellen.  

- Uitwerken plan van aanpak – 2019 

- Uitrollen - 2019 

- Evalueren en bijsturen – 2019 e.v. 

 

Plan van aanpak: ja/nee 

 

Resultaten: aantal jobs, de samenstelling 

van de jobs per soort aanvrager 

OD 1: Sportwerk stimuleert samen met de structurele partners de professionalisering door 

gericht in te zetten op o.a. coördinerende functies  (in federaties, clubs, 

gemeentebesturen)  

- Uitwerken stappenplan + implementatie - 2019 

- Evalueren en bijsturen – vanaf 2020 

 

Stappenplan: ja/nee 

Aantal coördinatie-uren per soort 

aanvrager 

SD 3 - Sportwerk 

professionaliseert de 

sportsector 

 

 

 

 

Financiële prognose: 

260.000 euro 

Operationele doelstellingen + acties Indicatoren Strategische 

doelstellingen 
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SD 3 - Sportwerk 

professionaliseert de 

sportsector 

 

 

 

 

Financiële prognose: 

260.000 euro 

 

OD 5: Sportwerk stelt eigen kennis en workforce ter beschikking om de backoffice van 

andere organisaties tijdelijk te ondersteunen. 

- Acties op vraag – ad hoc 

- Uitrollen, opvolgen en evalueren – ad hoc 

- Communiceren van deze dienstverlening – ad hoc 

 

Inventaris van de noden en de 

vragen 

Klantentevredenheid van deze 

dienstverlening 

OD 6: Sportwerk integreert verenigingswerk in haar eigen werking.  

- Aanpassen van de werking  -  2019 

- Aanpassen van de software  - 2019  

- Implementeren in de werking – continu na 1 en 2 

 

 

Aanpassing werking: ja/nee 

Aantal uren en aantal 

verenigingswerkers 

OD 7: Sportwerk neemt samen met de opleidingspartners initiatieven om potentiële 

sportbegeleiders toe te leiden naar / te stimuleren tot een pedagogische opleiding (zie 

ook SD 6. OD 4) 

- Opzetten pedagogische opleiding samen met de partners – 2019 ev 

- Communicatieve initiatieven op punt zetten – 2019 ev 

 

 

Aantal afgestudeerden opleiding 

Aantal ingeschakelde 

“opgeleiden” 

Operationele doelstellingen + acties Indicatoren Strategische 

doelstellingen 
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SD 4 - Sportwerk 

verhoogt de 

kwalitatieve 

tewerkstelling 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiële prognose: 

375.000 euro 

 

 

 

 

 

 

 

OD 1: Sportwerk sensibiliseert rond het belang van professionalisering & officiële 

tewerkstelling  

- Opmaken en uitvoeren sensibiliseringscampagne – 2019 ev 

- Evalueren en bijsturen campagne - 2020 

 

 

Campagne: ja/nee 

 

 

Evaluatie campagne: ja/nee 

OD 2: Sportwerk sensibiliseert rond effectieve prijs-kost van tewerkstelling 

- Sensibiliseringcampagne opzetten uitwerken en uitvoeren – vanaf 2019 

- Evalueren en bijsturen van deze campagne – vanaf 2019 

 

Campagne: ja/nee 

Evaluatie campagne: ja/nee 

OD 5: Sportwerk zet proeftuinen op ikv maatschappelijke ontwikkeling/tendensen 

en dit samen met de betrokken partners (ook sector overschrijdend).   

- Onderzoek / vinger aan de pols maatschappelijke tendensen / - 

ontwikkeling - continu 

- Living tommorow – sectoroverschrijdend overleggen – binnen contract 

- Opmaken dossier en voorleggen aan betrokken instanties – ad hoc 

 

Aantal onderzochte opportuniteiten 

Aantal ingediende projecten  

Aantal goedgekeurde en uitgerolde 

projecten  

 

OD 4: Sportwerk streeft ernaar om via vooruitstrevende tewerkstellingssystemen 

meer volwaardige & kwalitatieve jobs aan te bieden en te creëren (ook sector 

overschrijdend).  

- Opstellen actieplan 2021 

- Uitrollen –  eind 2021 

- Evalueren – bijsturen – eind 2022 

 

 

Actieplan: ja/nee 

Groei tewerkstelling 

sectoroverschrijdend 

personeelstevredenheid 

 

OD 3: Sportwerk neemt op alle niveaus initiatieven om sportbegeleiders en –

ondersteuners innovatief en beter te vergoeden/verlonen (pionier)  

- Onderzoeken van de mogelijkheden en opstellen dossier - 2020 

- Implementatie van weerhouden betaalbare pistes – 2020  

 

Dossier: ja/nee 

Indicatoren Operationele doelstellingen + acties Strategische 

doelstellingen 
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SD 5 - Sportwerk 

verzorgt een breed 

basisaanbod aan 

sportbegeleiding en -

ondersteuning 

 

 

 

 

 

 

 

Financiële prognose: 

8.635.000 euro 

 

 

OD 1: Sportwerk biedt dit basisaanbod aan binnen de beschikbare middelen 

aan gesubsidieerde tarieven in een doorgedreven gesegmenteerd en 

gecategoriseerd systeem met aandacht voor specifieke doelgroepen (zie 

pagina 29. 

-  Realiseren, evalueren en bijsturen van het systeem - continu 

KPI’s (Key Performance Indicators) 

 

OD 2: Sportwerk brengt de nood en vraag van de markt in kaart en neemt 

hiermee haar signaalfunctie op.  

- Wervingsplan uitrollen, evalueren en bijsturen – continu 

- Marktonderzoek – 2-jaarlijks 

 

Signaalfunctie kwalitatief opnemen 

Uitschrijven marktanalyse (20 – 22) 

 

OD 3: Sportwerk bouwt haar bestaande pool verder uit, gebaseerd op de 

maatschappelijke ontwikkeling/tendensen. 

- Opstellen en uitrollen,  

- Evalueren en bijsturen wervingsplan- continu 

- Opstellen en aanpassen lijst met gespecialiseerde disciplines - continu 

Realisatie van het wervingsplan: 

ja/nee 

Aantal potentiële sportwerkers in de 

pool 

Aantal disciplines in de pool 

OD 4: Sportwerk levert een niet-basisaanbod op vraag tegen niet 

gesubsidieerde tarieven (specialisatie van de pool)  

- Oplijsten van de noden in de markt - continu 

- Niet-basisaanbod opnemen in de tarievenmatrix - continu 

 

Aantal gefactureerde  niet-

basisaanbod  

 

OD 5: Sportwerk breidt haar dienstverlening uit in functie van tewerkstelling in de 

sportsector  

- Specifiek op vraag: plan van aanpak, uitrollen en evalueren - continu 

- Implementeren in de werking - continu 

 

-  

 

Plan van aanpak: ja/nee 

Implementatie in de werking: ja/nee 

 

OD 6: Sportwerk werkt samen met de Vlaamse Gemeenschapscommissie in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

- Opmaken samenwerkinsgovereenkomst – jaarlijks 

- Opmaken actieplan Brussel Hoofdstedelijk Gewest 

 

Samenwerkingsovereenkomst : 

ja/nee 

Resultaten actieplan 

 

Operationele doelstellingen + acties Indicatoren Strategische 

doelstellingen 
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SD 6 - Sportwerk gaat 

in structurele 

samenwerking met 

alle relevante 

opleidingspartners 

 

 

Financiële prognose: 

335.000 euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OD 1: Sportwerk voorziet een systematiek en ruim budget voor permanente 

bijscholing van haar integrale pool (administratief personeel, vaste & 

occasionele lesgevers), dit gebaseerd op de maatschappelijke tendensen en 

met focus op bijzondere doelgroepen (opsomming zie pagina 30) 

- Opzetten en realiseren van een nieuwe systematiek (vormingsbeleid) – 

2019 

- Jaarlijkse bijscholing – 2020 e.v. 

- Evalueren en bijsturen - continu 

 

 

Aantal bijgeschoolde medewerkers  

Aantal gevolgde bijscholingsuren  

Aantal gevolgde bijscholingsuren 

voor bijzondere doelgroepen 

 

OD 2: Sportwerk wil dmv structurele samenwerking met de opleidingscentra de 

potentiële sportbegeleiderspool optimaliseren 

- Opzetten samenwerkingen met opleidingscentra - continu 

- Evalueren en bijsturen samenwerking - continu 

 

Resultaten uit de aangegane 

samenwerkingen  

Aanwezigheid en betrokkenheid bij 

VTS: ja/nee 

Operationele doelstellingen + acties 

 

Indicatoren Strategische 

doelstellingen 

OD 3: Sportwerk wil optreden als structureel partner bij de opmaak van 

assimilatie tabellen en het bepalen van EVC’s om zo potentieel gediplomeerde 

sportbegeleiders toe te leiden tot een opleiding.  

- Opzetten samenwerking met VTS - continu 

 

Aanwezigheid en betrokkenheid bij 

VTS: ja/nee 
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OD 2: Sportwerk streeft naar een hoge personeelstevredenheid (95%) 

- Afnemen enquête – jaarlijks 

- Actieplan Interne Dienst voor Preventie en Bescherming evalueren en 

bijsturen - jaarlijks 

 

SD 7 – Sportwerk is en 

blijft een gezonde, 

wendbare en 

responsieve 

netwerkorganisatie via 

continue upgrade 

van de interne 

werking 

 

 

 

 

 

Financiële prognose: 

520.000 euro 

 

 

 

 

 

 

OD 1: Sportwerk streeft efficiëntie en effectiviteit na via optimalisatie & 

digitalisatie 

- Up-to-date houden van de soft- en hardware -continu 

- Bewaken van de financiële gezondheid - jaarlijks 

- Optimaliseren van de organisatiestructuur - jaarlijks 

- Vinger aan de pols houden bij nieuwe ontwikkelingen - continu 

 

Up-to-date software en IT-

infrastructuur: ja/nee 

Financiële parameters 

Werknemerstevredenheid  

Verslagen DB – RvB - AV 

 

% personeelstevredenheid 

% realisatie actieplan  

 

OD 3: Sportwerk volgt de kwaliteit van de algemene dienstverlening op (dmv 

klantentevredenheidsonderzoeken) en verhoogt deze waar nodig.  

- Customerjourney in kaart brengen - continu 

- Interne optimalisatie van processen en manier van werken - continu 

- Optimaliseren van de sourcing- continu 

- Klantentevredenheidsonderzoek – 2-jaarlijks 

 

 

 

 

Customerjourney: ja/nee 

Lijst optimalisatie processen 

Lijst optimalisatie sourcing 

% tevredenheid klanten 

OD 4: Sportwerk optimaliseert haar interne en externe communicatie/marketing 

- Evalueren en bijsturen intern communicatieplan 

- Evalueren en bijsturen extern communicatieplan 

 

% realisatie intern plan 

% realisatie extern plan 

 

Strategische 

doelstellingen 

Operationele doelstellingen + acties 

 

Indicatoren 
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  SD 7 – Sportwerk is en 

blijft een gezonde, 

wendbare en 

responsieve 

netwerkorganisatie 

via continue 

upgrade van de 

interne werking 

 

 

 

Financiële prognose: 

520.000 euro 

 

 

 

 

 

 

OD 5: Sportwerk zet in op de ontwikkeling van zowel de individuele als team skills 

(volgens de VUCA –principes en met toepassing van het failing forward 

principe.) 

- Bijscholingen en coaching organiseren - jaarlijks 

- Organisatie van (tussentijdse) evaluatiemomenten 

- Afnemen enquête - jaarlijks 

 

Interne bijscholingen: aantal uren + 

inhoud 

Coachingstraject zowel individueel 

als per team: ja/nee 

Personeelstevredenheid 

Realisatie jaaractieplan 

 

OD 6: Sportwerk ontwikkelt een extra kwaliteitslabel voor haar sportbegeleiders 

en –ondersteuners 

- Opstellen stappenplan voor uitwerking kwaliteitslabel  - 2019 

- Uitrollen, evalueren en bijsturen - jaarlijks 

 

 

Stappenplan: ja/nee 

Aantal uitgereikte kwaliteitslabels 

 

Operationele doelstellingen + acties 

 

Strategische 

doelstellingen 

Indicatoren 
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Uitgaven: 
 
Strategische doelstelling 1: 300.000 
Strategische doelstelling 2:  140.000 
Strategische doelstelling 3:  260.000 
Strategische doelstelling 4:  375.000 
Strategische doelstelling 5:  8.635.000 
Strategische doelstelling 6:  335.000 
Strategische doelstelling 7:  520.000 
 
TOTALE UITGAVEN: 10.565.000 
 
TOTALE UITGAVEN: 10.690.000 

 
Inkomsten: 
 
Eigen inkomsten 5.752.500  
Subsidies:  4.850.000 
 
TOTALE INKOMSTEN:  10.602.500 

 
 
  

195.000 lesuren 
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5.2.  Uitrol plan, problemen en oplossing: re-inventing Sportwerk  

In 2017 en 2018 werd er binnen Sportwerk werk gemaakt van het heruitvinden van structuur en interne 

werking. Bij de opmaak van dit beleidsplan en de vaststelling dat we in exponentiële groei aan het komen 

zijn voor wat betreft onze eigen tewerkstelling aan gesubsidieerde tarieven, werd het steeds duidelijker 

dat Sportwerk naast de interne werking ook onze dienstverlening in gesubsidieerde tarieven moeten 

heruitvinden. Door de veel bredere impact van deze beweging (1500 klanten) heeft dit uiteraard meer 

voeten in de aarde.  

In de huidige setting met het huidige business model en de bestaande werking is het duidelijk dat 

Sportwerk de beschikbare middelen in gesubsidieerde tarieven meer gefocust dient in te zetten. Om 

bovenstaand beleids- en actieplan optimaal uit te rollen zijn een aantal structurele ingrepen en 

beslissingen nodig. Deze ingrepen bevinden zich op diverse niveaus van de organisatie en vragen tijd om te 

realiseren.  

De Raad van Bestuur besliste in juli 2018 om financiële redenen om de toekenning van gesubsidieerde 

uren tijdelijk te blokkeren op 195 000 uur binnen het huidige model. Immers: In de huidige setting 

betekent elke extra toekenning van een gesubsidieerd tarief, een financieel verlies voor Sportwerk. 

Tegelijk begint de Raad vanaf heden (eind 2018) met een doorgedreven oefening van categorisering en 

segmentering binnen het bestaande en potentiële klantenbestand.  

De focus bij deze inspanning gaat naar een nieuw verdelingsmechanisme van al onze middelen in het 

verstrekken van gesubsidieerde uren sportlesgevers en ondersteuners. Sportwerk wil deze oefening klaar 

hebben tegen mei 2019 zodat deze ingang kan vinden op 1/1/2020. Daarbij zal aandacht gaan naar het feit 

dat alle klanten de tijd hebben om hun eigen werking aan te passen aan onze nieuwe manier van werken.  

Binnen deze oefening zullen harde keuzes dienen gemaakt te worden, onze Raad van Bestuur is daartoe 

bereid met het hogere doel voor ogen.  

Sportwerk maakt intern de oefening om te komen tot een customer based model met als doelstelling meer 

tewerkstelling in de sportsector en dit vanuit drie uitgangspunten: 

 Afgebakende hoeveelheden dienstverlening en gesubsidieerde uren worden toegekend aan 

bepaalde groepen klanten. 

 Betere en vernieuwde  dienstverlening op maat van de behoeften en mogelijkheden van de klant 

 Genereren van meer inkomsten 

 

Het idee hierachter is een model waarbij afgebakende hoeveelheden dienstverlening en gesubsidieerde 

uren worden toegekend aan klanten die zich engageren om te professionaliseren binnen afzienbare tijd 

(duur van het traject nog te bepalen en binnen de categorisering en segmentering afhankelijk per soort 

gedefinieerde klant). Voor sommige klanten zal dit gaan om toeleiding, voor anderen om gestage afbouw 

van het subsidiebedrag per uur, voor nog anderen om bv. het betalen voor enkel de connectie met een 

lesgever.  

Er zullen voorwaardelijkheden ingebouwd worden in het gebruik van subsidies van Sportwerk. De klanten 

en Sportwerk evolueren elk afzonderlijk en samen in de richting van ons doel. Sportwerk zal op die manier 

een welbepaalde en diverse rol spelen in de professionalisering van verschillende soorten klanten.  

Door deze aanpak wil Sportwerk dat er op termijn meer klanten zelf tewerkstellen en/of de 

tewerkstellingskost dragen én dat er ook op termijn méér uren gesubsidieerde tewerkstelling kunnen 

aangeboden worden, maar dan binnen een ander systeem dan nu, bv. afnemend en eindig in de tijd. Dit 

systeem zal daarbij aangepast zijn aan de noden van de klant, dit zonder de klant in één containergroep 

(clubs, non profit etc.) te benaderen.   

De subsidies die via Sportwerk Vlaanderen herverdeeld worden hebben dan het ultieme doel om onze 

huidige en toekomstige klanten voor te bereiden en te responsabiliseren in de échte kost van 

tewerkstelling met als doel zelf tewerk te stellen na het doorlopen van een aantal jaar door subsidies 
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ondersteunde tewerkstelling. Dit uiteraard zonder de verantwoordelijkheid van Sportwerk als 

schaalvergrotende tewerksteller te negeren of uit het oog te verliezen.  

Daarnaast en binnen hun taken gaat de directie actief op zoek naar mogelijkheden om het nieuwe 

costumer based model beter zelfbedruipend te maken. Hierdoor kunnen de middelen van de Vlaamse 

regering beter gespreid worden over de grote groep klanten die ze het meeste nodig hebben en die we in 

het huidige model niet kunnen bedienen. Ze kunnen tevens gebruikt worden om de dienstverlening als 

connector, tewerksteller en bijscholer te optimaliseren.  

Dit model moet in de komende beleidsperiode zorgen voor betere dienstverlening op maat van de klant. Is 

de klant enkel zoekende naar een lesgever of wil die ook dat de lesgever of ondersteuner via Sportwerk 

tewerkgesteld wordt?  Heeft de klant een lesgever maar heeft hij/zij eerder een logistieke steun nodig in 

tewerkstelling? Dit zijn verschillende vragen met op heden slechts 1 antwoord en 1 tarief. Dat moet 

anders.  

Een resem mogelijke oplossingen om dit alles te realiseren en ook zelf meer middelen te genereren liggen 

op tafel en zullen gestaag (maar ook grotendeels begin 2019) voorgelegd worden aan de Raad van Bestuur 

ter goedkeuring.  

Wanneer al deze zaken in uitvoering gaan in de loop van 2019 en 2020 zal dit budgettaire implicaties 

hebben binnen Sportwerk en binnen het budget van onze klanten. Sportwerk wil haar klanten dan ook op 

tijd informeren van deze wijzigingen zodat de aanpassingen geen té grote impact hebben op de 

sportbeleving in Vlaanderen, op het huidig werknemersbestand en op de tewerkstelling in de Vlaamse 

sportsector.  

Sportwerk wil dus met gelijkblijvende middelen méér tewerkstelling genereren door nog beter de 

dienstverlening op te splitsen en aan te passen aan de exacte vraag van de klant en dit aangepast aan de 

situatie waar die klant zich op dat ogenblik in bevindt.  

Zowel de categorisering, segmentering als de andere nog te bespreken oplossingen zullen tegen mei 2019 

in een soort ‘intern reglement’ gegoten worden. Er zal daarna een brede communicatie naar alle klanten 

gebeuren ter verduidelijking van bepaalde ingrepen. Tot die tijd is het een financiële noodzaak om de 

eigen omzet onder controle te houden.  
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6. Evaluatie  

Op het einde van elk kalenderjaar binnen de periode van het beleidsplan zal een jaaractieplan worden 

voorgelegd aan de Raad van bestuur. Dit zal per operationele doelstelling de maatregelen bevatten, samen 

met, waar mogelijk de streefwaarde van de indicator. Ook de financiële implicaties worden becijferd en 

opgenomen in het budget van het jaar x +1.  

Bij aanvang en afhandeling van het jaar wordt een werkingsverslag opgemaakt met resultaatsevaluatie. Deze 

stukken worden uitgebreid geanalyseerd en besproken en er wordt bijgestuurd waar nodig in de geest van 

onze wendbaarheid. Er wordt werk gemaakt van borging van geslaagde initiatieven en waar mogelijk worden 

deze opgenomen in de reguliere werking.  

 

7. Samenvattend  

Het hoeft geen betoog, Sportwerk beweegt, connecteert en werkt aan een mooiere toekomst voor de Vlaamse 

sportsector. Sportwerk wil bewegen, stimuleren, coördineren én wil de sector professionaliseren. Sportwerk 

heeft een beleidsplan klaar dat hier kan voor zorgen en een enorme beweging kan creëren in de komende 5 

jaar. Een beleidsplan dat de doelstellingen van het decreet kan realiseren. Er zijn oplossingen klaar om de 

problemen aan te pakken en Sportwerk reikt partners de hand om hierin mee te stappen. Sportwerk rekent op 

de Vlaamse overheid om dit plan te valoriseren en naar waarde te schatten zodat wij dankzij onze groei de 

sportsector én de tewerkstellingssector verder kunnen professionaliseren.  

Sportwerk kan, dankzij onze subsidies, deze rol spelen en mogelijks uitbreiden maar er moet verder gezocht 

worden naar een vernieuwend business model met extra oplossingen en creativiteit dat meer tewerkstelling 

genereert maar niet noodzakelijk bij Sportwerk.  Een verdere ondersteuning van de Vlaamse overheid is 

noodzakelijk. Er worden in de huidige beleidsperiode goede resultaten genoteerd en Sportwerk liet niet na 

extra gegenereerde middelen mee te investeren in de Vlaamse doelstellingen en in de doelstellingen van haar 

leden.  

Ons businessplan 2017 was een stevige stap in de juiste richting naar excellentie in efficiëntie en effectiviteit. 

Sportwerk rekent op de Vlaamse overheid én op de wil om het overkoepelende doel te bereiken om de 

vrijheidsgraden, de middelen en de kansen ter beschikking te stellen om het ultieme doel van het 

tewerkstellingsdecreet te blijven realiseren de komende 5 jaar.   
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8. Bijlagen  

8.1. Tewerkstellingsdecreet  

8.2. Uitvoeringsbesluit  

8.3. Gecoördineerde statuten  

8.4. Samenstelling bestuursorganen  

8.5. Samenvatting verslagen denktafels  

8.6. Lijst met afkortingen 

 

 

 

 

 

 

 


