
CATEGORISEREN &
SEGMENTEREN 

BRIEFING KLANTEN SPORTWERK

#sportwerkonamission #maaktwerkvansport #kwaliteit

#tewerkstellingindesport #werkgeverindesport



Let’s talk trash
&

de wijzigende tarieven en het 
waarom

meer dan een financieel verhaal... 
een verhaal van het juist inzetten van subsidiemiddelen, meer tewerkstelling in de 
sport creëren, meer klanten servicen en ondersteuning bieden!



1. LET’S TALK TRASH 

1.1 Resultaten klantenbevraging
1.2 Doc Room / Open ERP
1.3 Klantenreglement 



1.1 Resultaten klantenbevraging

Vraag : hoe tevreden ben je over de algemene dienstverlening van Sportwerk? 
 77,2% gaf aan tevreden tot zeer tevreden te zijn (25,4% is tevreden, 61,86 % zeer tevreden) over de dienstverlening van Sportwerk. 

10,2% gaf een voldoende. 
 8,4% gaf een score lager dan 5. 
 De ontevreden reacties komen nagenoeg allemaal uit Limburg of Antwerpen. Meestal gaat het over het niet (tijdig) vinden van 

een sportbegeleider en de daarmee soms gepaard gaande laattijdige of ontbrekende tussentijdse communicatie. 

Vraag: hoe vind je de ondersteuning van onze consulenten? 
 Overgrote deel van de klanten is zeer tevreden over de ondersteuning van al onze consulenten. Het gewicht ligt hier op een score van 8 en 

hoger. 89 % van alle bevraagden gaf een score van 6+ 

Vraag : hoe ervaar je de begeleiding/ondersteuning van de jou reeds toegewezen sportbegeleiders en /of –
ondersteuners? 
 De evaluatie van onze sportbegeleiders en -ondersteuners ligt hoog. Op 118 reacties zijn er 111 positief en ligt het gewicht op zéér positief (72,8% geef een score van 8+,  94% 

geeft een score 6+) 



1.2 Doc Room / Open ERP

Waarom? 

Wat? 



1.3 Klantenreglement 

De belangrijkste zaken uitgelicht:

 Administratieve last-minute kost van €75 per aangevraagde lesgever (last-minute is voor een aanvraag die gebeurt minder 
dan drie werkdagen voor aanvang van de opdracht); 

 In geval van significante wijziging van een goedgekeurde offerte door de klant: € 75; 
 In geval van annulatie van een goedgekeurde offerte door de klant: €75  

 de 2 bovenstaande situaties gaan over niet ingevulde offertes. 

 Van zodra een opdracht wordt ingevuld is in geval van annulatie door de klant 100% van het bedrag zoals bepaald in de 
goedgekeurde offerte verschuldigd. In geval van annulatie van een lessenreeks wordt de kost beperkt tot de lessen die 
vallen binnen de eerste 30 dagen van de lessenreeks 

 Er worden maximum 25 deelnemers per sportbegeleider toegelaten  (voor sommige disciplines ligt dit aantal lager). 

Geen opstart zoektocht zonder ondertekende offerte:
 Een klant dient de ontvangen offerte te ondertekenen en deze getekend digitaal terug te sturen naar Sportwerk alvorens 

Sportwerk op zoek gaat naar de gevraagde sportlesgever(s).

Waarom deze aanpassing?!



Invoering tarievenmatrix op 01/01/2018

Uitstap provincies op 01/01/2018

Zware investeringen in IT: weg van Doc Room, Odoo ipv Open ERP (start op 01/09/2019)

Striktere interne bedrijfsvoering : geld dat wegvloeit moet gevonden worden

Rondvraag andere kabinetten: zorg, onderwijs… ( zij zien geen nood in ondersteuning van 
Sportwerk)

Exponentiële groei in omzet bij clubs en non-profit: +8%= + 15000 uur

Besparingen in back office -10%, aanwervingen in vaste poule: + 26 koppen

Kleine groei in subsidie: 3% ► niet mee met de omzet

Break even met schitterend resultaten

Invulgraad 98,8%

Beleidsplan: nieuwe visie op subsidieverdeling

Dit was 2018….



2. DE WIJZIGENDE TARIEVEN EN HET WAAROM 
DAARVAN

2.1 Algemeen
2.2 De principes 
2.3 De kostprijs 
2.4 Sportbegeleiding & sportondersteuning 
2.5 Soort klant / onderscheid basis & niet-basisaanbod / uitzonderlijk aanbod
2.6 Overgangsperiode 
2.7 Vragen en/of onduidelijkheden 



2.1 ALGEMEEN 

het tewerkstellingsdecreet

beleidsplan  2019 – 2023

overkoepelend doel:
 sport voor allen -

kwalitatieve deskundige sportbegeleiding



2.1 ALGEMEEN 

het tewerkstellingsdecreet

beleidsplan  2019 – 2023

overkoepelend doel:
 sport voor allen -

kwalitatieve deskundige sportbegeleiding

 gezonde markt van vraag & aanbod

 Sportwerk ondersteunt die kwalitatieve 
begeleiding en professionalisering door oa
sportbegeleiders en –ondersteuners officieel 
tewerk te stellen, of organisaties te ondersteunen 
op weg naar deze officiële tewerkstelling. 



2.2 DE PRINCIPES 

Na interne optimalisatie, externe optimalisatie 
 Het traject van categoriseren en segmenteren. 

De focus bij dit traject gaat naar een nieuw verdelingsmechanisme van al onze middelen in het verstrekken 
van gesubsidieerde uren sportlesgevers en ondersteuners

Traject – 5  maand - volgende cruciale vragen:
 Waarop moet/wil Sportwerk op inzetten?

 Welk soort uren?
 Welk aanbod? 

 Welke organisaties hebben “recht” op gesubsidieerde tarieven?
 Hoe kunnen we organisaties op weg helpen naar eigen officiële tewerkstelling? (externe organisaties als 

werkgever)
 Hoe kan Sportwerk een kwalitatieve werkgever zijn, meer tewerkstelling aanbieden en een betere 

dienstverlening garanderen? 



2.2 DE PRINCIPES

Uitgangspunt: 
 gezonde markt; 
 we streven daar waar mogelijk naar een tarief die richting de kostprijs van een uur sportbegeleiding gaat:
 Momenteel ligt die kostprijs op 42,5 euro/uur (excl. Zoektocht & contract opmaak door backoffice )
 doorrekenen van een beperkte verplaatsingskost – gezien de stijgende benzineprijzen

Welke klanten worden van korting voorzien? 
 Klanten die de wil/wens hebben om zelf tewerk te stellen (kwalitatieve tewerkstellingsbreuk). 
 Klanten die zorgen voor schaalvergroting waardoor Sportwerk kwalitatieve tewerkstellingsbreuken kan aanbieden aan haar 

sportwerkers. (vb. aanvraag van 30 weken) 
 Klanten die uren clusteren (vanaf 2u) 

Welke klanten zullen meer betalen? 
 Klanten die onregelmatig aanvragen 
 Klanten die losse uren aanvragen
 Klanten die geen basis aanbod aanvragen 
 Klanten die niet tot de sportsector behoren (gezien de verkregen subsidies voor de sportsector zijn bestemd). 



2.3 De kostprijs

Sportlesgever nieuwe voorwaarden 
 42,5 euro/uur 
 Klant betaalt 1 uur 
 Sportwerker krijgt 1,4 uur:

 Effectieve sportbegeleiding

 Verplaatsingstijd

 Voorbereidingstijd

 Andere 

Sportondersteuner: 
 Administratief personeel: 23,5 euro (+ 21% BTW)
 Personeel met taken op B-niveau: 31 euro (+ 21% BTW)
 Personeel met taken op A-niveau: 37 euro (+ 21% BTW)

 Klant betaalt 1 uur 
 Sportwerker krijgt 1 uur 



2.3 De kostprijs 

Nieuw: verplaatsingsvergoeding

vanaf 1 januari 2020 gaat Sportwerk een beperkte verplaatsingskost aanreken:

 Voor non-profit is dit 1,5 euro PER ENKELE VERPLAATSING (bij een sportdag is dit bv. 2x 1,5 euro)

 Voor de profit bedraagt dit 3 euro PER ENKELE VERPLAATSING



2.3 SPORTBEGELEIDING & -ONDERSTEUNING

Sportwerk  = kwalitatieve sportbegeleiding, maar ook SPORTONDERSTEUNING! 

Sportondersteuners:
 Professionaliseren van binnen uit 

 Delen is vermenigvuldigen 

 Focus op coördinerende en strategische functies (waarom? Vanwege bijdrage aan de 
professionalisering) 

= PROMOTEN 
= KORTING DMV NIET AANREKENEN VAN 21% BTW (jaar 1 en 2)



2.3 SPORTBEGELEIDING & -ONDERSTEUNING



5. Sportsector /Soort klant / onderscheid basis 
& niet-basisaanbod / uitzonderlijk aanbod

We maken een onderscheid tussen: 
 Non-profit SPORTSECTOR

 Non-profit NIET-SPORTSECTOR

 PROFIT 
Waarbij de non-profit sportsector de grootste korting geniet (gezien het decreet) en waarbij er naar de profit
geen subsidies mogen stromen. 

We maken binnen de NON-PROFT een onderscheid tussen: 
 Clubs

 Andere (waaronder gemeentes, …) 

Waarbij clubs, wat betreft sportbegeleiding, een grotere korting verkrijgen. 
Dit gezien de extra nood aan ondersteuning (proportioneel universalisme)



5. Sportsector /Soort klant / onderscheid basis 
& niet-basisaanbod / uitzonderlijk aanbod

We maken een onderscheid tussen:
 Basisaanbod

 Niet-basisaanbod 

 Uitzonderlijke disciplines of experten

Waarbij aanvragen van niet-basisaanbod duurder is dan basisaanbod.

tarieven voor experten worden bepaald op niveau van aanbod/business unit en dus niet voor een groep van 
disciplines 



6. DE TARIEVEN – ZIE DOCUMENT 

SPORTSECTOR & NON-PROFIT 
 op weg naar eigen tewerkstelling 

 13u/week effectieve aangevraagd door de klant  (contract van 18u Sportwerk)

ÉN

 Min 30 weken/jaarbasis

= businessplan + financieel plan 

= samenwerkingsovereenkomst Sportwerk 

 Schaalvergroting 
 Min 30 weken/jaarbasis

 Geen schaalvergroting & geen eigen tewerkstelling 

 Zo dicht mogelijk tegen kostprijs tewerkstelling sportwerker

 Korting voor cluster (2u aaneengesloten) 

GEEN SPORTSECTOR & NON-PROFIT 
 Kostprijs tewerkstelling sportwerker +  kost contractopmaak 

PROFIT
 Kostprijs tewerkstelling sportwerker +  kost contractopmaak + werkingskost 



7. OVERGANGSPERIODE 

 Wie valt uit de boot? Waarom de overgangsmaatregelen? 

 Scholen: voorstel gespreid over 4 jaar:
 2020: 33 euro per uur (excl. 1,5 euro/verplaatsing)

 2021: 40 euro per uur (excl. 1,5 euro/verplaatsing)

 2022: 45 euro per uur (excl. 1,5 euro/verplaatsing)

 2023: 50 euro per uur (excl. 1,5 euro/verplaatsing)

 Provinciaal domein (Puyenbroeck):
 2020: 34 euro per uur (incl. verplaatsing)

 2021: 36,5 euro per uur (incl. verplaatsing)

 2022: 38,5 euro per uur (incl. verplaatsing)

 2023: 40,5 euro per uur (incl. verplaatsing)

 Kansengroepen (voorheen doelgroepen genoemd) de bestaande lijst zal gehanteerd worden voor volgende 
overgangsmaatregelen voor diegene die nu 20 euro per uur betalen:

 2020: 23,5 euro per uur + 1,5 euro per verplaatsing

 2021: 27 euro per uur + 1,5 euro per verplaatsing

 2022: 30,5 euro + 1,5 euro per verplaatsing

 2023: 35 euro per uur + 1,5 euro per verplaatsing



Hoe verder? 
Vragen?  

Tarieven gaan in vanaf 01/01/2020
Alle info is na te lezen op: sportwerk.be/tarievenmatrix (vanaf 01/07)
Vragen: 
 Nu: aanwezige consulenten

 Later:  via jouw contactpersoon: https://sportwerk.be/contact/

https://sportwerk.be/tarievenmatrix
https://sportwerk.be/contact/
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