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Deel 1: Inleiding 

Sinds 2014 is Vlabus/Sportwerk erkend door de Vlaamse Overheid. Via het decreet houdende “het stimuleren, het 

coördineren en het subsidiëren van de tewerkstelling in de sportsector” werden enkele opdrachten aan Vlabus 

toegekend.  

In onderstaand werkingsverslag bieden wij een gestructureerd overzicht in 4 luiken.   

In het eerste luik worden de jaarcijfers uitgelicht. 

In het tweede deel worden alle acties, zoals beschreven in het jaaractieplan 2018, ingedeeld per strategische 

doelstelling. Per strategische doelstelling wordt beschreven welke realisaties er bereikt werden.  

De 4 grote strategische doelstellingen van Sportwerk zijn: 

- Strategische doelstelling 1: afstemmen van vraag en aanbod betreffende tewerkstelling in de sport 

Inspelen op de blijvende nood aan sporttechnische en organisatorische begeleiding, alsook de uitbouw van het 

aanbod van ondersteunende sport gerelateerde functies.  

2018 was binnen deze doelstelling het jaar van de bevestiging. Efficiëntie en effectiviteit waarvoor de basis 

werd gelegd in 2017 werden uitgerold. De groei was buiten proportie met een stijging van ruim 12.500 uur. 

Dat deze groei werd gedragen met dezelfde backoffice als in 2017 is uitzonderlijk wanneer je de intensiteit van 

onze omzet in overweging neemt. De invulgraad steeg van 95% naar 98,8% en progressie op het vlak van 

interne werking werd verdergezet. Ons team werd in 2018 aangevuld met 26 koppen 

lesgevers/trainers/ondersteuners.    

- Strategische doelstelling 2: blijvend bevorderen van de kwaliteit van de tewerkstelling in de sport 

Extra zorg voor kwaliteit zowel op het sportterrein als op administratief vlak: 

 De puntjes werden op administratief vlak op de i gezet; voor de klanten soms minder leuk, maar sommige 

zaken dienden strikter nageleefd   

 De opbouw van een betere matching via de activatie van de app als tool 

 Een betere opvolging klanten en personeel  

 Permanente bijscholing van het personeel 

 Het bijscholingsbudget per lesgever werd uitgebreid  

 

In 2018 hebben we onze inspanningen aangehouden maar we hebben er nog iets aan toegevoegd, namelijk 

onze bestaande poule klaarmaken voor de toekomst en op dat gebied dan ook de toekomstige kwaliteit te 

garanderen. Tegelijk zijn we ook via de toevoeging van onze extra netwerkinspanningen gaan bekijken en 

onderzoeken hoe we de tewerkstelling buiten ons eigen organisatie kunnen optimaliseren mét 

nuttigheidsreflex op vlak van professionalisering. We verwijzen hierbij vooral naar onze nauwe samenwerking 

met VSF op vlak van clubs.  

 

- Strategische doelstelling 3: uitbouwen van een kenniscentrum en een infoloket rond tewerkstelling in de sport 

Actieve kennisverzameling en –ontwikkeling over o.m. wetgeving en administratieve regelgeving, in functie van 

noden en behoeften bij professionalisering in de sport. Via een uitgebouwde loketfunctie instaan voor de 

nodige kennisverspreiding. 

In 2018 zijn we deze rol nog breder gaan definiëren en zijn we onze hele organisatie gaan uitbouwen als een 

kenniscentrum, dit impliceert dat onze volledige management én onze desk medewerkers de sector proberen 

vooruit te helpen op het vlak van stimulatie en coördinatie inzake tewerkstelling met het oog op 

professionalisering. Bij elke stap die we zetten wordt de reflex gemaakt, kan dit bijdragen aan de 

professionalisering van de sector en hoe kunnen wij ons aanbod zo regelen dat het impliciet altijd bijdraagt aan 

dit alles overkoepelende doel. Interne verschuivingen hebben daarbij ook bijgedragen aan de optimalisatie van 

zowel de interne als externe dienstverlening.   
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- Strategische doelstelling 4: optimaliseren van de interne werking van Sportwerk vzw 

De structuur en de interne werking aanpassen aan de opdrachten omschreven in het decreet houdende het 

stimuleren, het coördineren en het subsidiëren van de tewerkstelling in de sportsector en in functie van de 

invulling van de drie bovenstaande strategische doelstellingen. 

Dé alles ondersteunende doelstelling en dan ook dé blijvende focus in 2018. Stabiliseren en borgen van de 

grote veranderingen uit 2017, verder inzetten op de regularisatie en optimalisatie van zaken uit het verleden. 

Intussen beschouwen wij ook deze strategische doelstelling als gerealiseerd in deze beleidsperiode. Wij zijn 

ons terdege bewust van het feit dat dit een permanente en immer fluctuerende doelstelling is en zullen dan 

ook niet nalaten om deze doelstelling blijvend vooruit te schuiven zodat onze evolutie de hele sector ten goede 

komt. Boven alles was 2018 ook een planningsjaar voor een nieuwe beleidsperiode met ook daar een pittig 

traject waarbij de interne werking op de proef werd gesteld, zowel op bestuurlijk als administratief vlak met als 

aandachtspunt het verdwijnen van onze founding fathers (de provincies) uit onze RVB.  

In het derde deel wordt een samenvatting van de evaluatie van het jaaractieplan 2018 opgenomen. Per actie wordt 

een score toegekend op basis van een voorafgaande weging. Een eindscore van 90,2% is de uitkomst van het 

werkingsjaar 2018 voor Sportwerk Vlaanderen.  

We zijn hier bijzonder trots op, wetende dat dit niet alleen het vasthouden is van de stijging van 12% in 2017, maar 

dat we zelf weer beter doen. Ook wetende dat de verliespunten die er zijn quasi integraal toe te wijzen zijn aan zowel 

de onbetaalbaarheid als de onvindbaarheid van degelijke IT – dienstverleners en de daarbij foutieve inschatting van 

haalbaarheidstermijnen.  

Alle sportwerkers verdienen lof voor hun bijdragen aan dit schitterende resultaat.  

In het vierde deel worden de hoogtepunten in de kijker gezet. 
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Toelichting en extra duiding bij de resultaten van het werkingsverslag 2018  

door Davy Callewaert, algemeen directeur  

2018 was ongetwijfeld een uitdagend jaar. Het was zowel een borgingsjaar voor de veranderingen uit 2017, 

ijkingsjaar voor de omzet en de nieuwe matrix én planningsjaar voor de komende 5 jaar . Met de onvoorziene 

toevoeging van een load aan extra werk en kosten inzake regularisaties en optimalisaties van het verleden.  

Maar, het is gelukt. Ons jaaractieplan is naar alle tevredenheid afgewerkt, we zijn 12.500 uur gegroeid in omzet 

(5,24%) en we hebben de financiële noodsituatie van 2017 kunnen keren. Daarnaast hebben wij tijdig het traject 

rond het beleidsplan opgestart en afgewerkt samen met alle bestuurders. Ons database is gegroeid, bijna 1.400 

medewerkers werden door ons ingeschakeld en er kwamen 26 koppen bij in vast dienstverband.  

We realiseerden het overgrote deel van onze doelstellingen, de paar doelstellingen waar we tekort op schoten 

kwamen door het uitlopen van IT –trajecten waar we bijna altijd slachtoffer zijn van laattijdige opleveringen vanuit 

de dienstverleners. Vandaar de 90,2%, ondanks de permanent zuinige houding inzake vervangingen (bv. uitval van 

financieel manager werd intern opgevangen) én de strakke houding naar zowel eigen personeel als klanten inzake 

correctheid en resultaten blijft de algemene tevredenheid op peil maar voelen we wel intussen dat bepaalde 

grenzen niet mogen overschreden worden.  

Een dergelijke omzetgroei en daarbij accumulatie van zowel borging, regularisatie (bv. 5.000 overuren recuperatie) 

en vernieuwing zonder bijkomende backoffice is in komende jaren niet aangeraden indien we de 

personeelstevredenheid op peil willen houden.  

‘De inkapseling van vrijheden binnen het decreet in combinatie met de wens van de partners om alles in te vullen en dit 

aan nog steeds lage tarieven blijven met elkaar botsen en doen ons na 2017 ook al inzien dat we hier in de komende 

beleidsperiode een mouw zullen moeten aan passen. We moeten in dit laatste jaar van de beleidsperiode Sportwerk écht 

klaarzetten voor de toekomstige beleidsperiode en daarbij maximaal rekening houden met wat we in 2017 ervaren 

hebben: grote verschuivingen binnen een bepaald model leveren wél op en laten eindige groei toe, maar ze blijven wel 

onderdeel van het model en dat model is niet oneindig in groei’.  

Bovenstaande alinea is een quote uit het werkingsverslag van 2017. Deze quote blijft een feit, ook in 2018, 2019 en 

volgende. MAAR… we hebben in 2018 gigantische stappen gezet in de juiste richting, het nieuwe beleidsplan ademt 

voortschrijdend inzicht en intenties tot aanpassingen in de juiste richting om van Sportwerk een leefbaar en eeuwig 

model te maken voor tewerkstelling in de sport. De partners en bestuurders hebben drastisch en vooruitziend 

meegedacht over de noodzakelijke aanpassingen in ons én hun model. Het beleidsplan ademt dan ook samenwerking 

over de grenzen van de organisaties, maar ook over de grenzen van de sector heen.   

We zijn er met zijn allen van overtuigd dat het nastreven van een gezonde sector waarbij onderdelen van die sector 

steeds vaker zelf officieel tewerkstellen de toekomst is. Dat Sportwerk daar connector, schaalvergroter en 

katalysator in is en kan zijn staat als een paal boven water, maar dat we het niet alleen kunnen ook. Klanten, 

partners en medewerkers zullen het volle pond moeten geven om ook in de komende beleidsperiode de resultaten 

van 2018 te evenaren.  
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Samenvattend  

2018 was een succes. De algemene doelstellingen werden bereikt, de interne vernieuwing is geborgd en haalt 

kruissnelheid. Het beleidsplan is ons pronkstuk voor de komende 5 jaar. Ikzelf als algemeen directeur ben over 

ongeveer alles tevreden, behalve over de vele backoffice én lesgeef uren die verloren gegaan zijn aan regularisatie 

en opruimwerken uit het verleden. 

De financiële resultaten zijn in combinatie met de blokkage van de omzet essentieel om rust te vinden voor onze 

organisatie. De meeste zwarte vlekken op vlak van invulgraad lijken gecounterd nu we bijna 99% scoren. Onze 

naambekendheid scheert hoge toppen en we worden steeds vaker gezien als de referentie. We zijn populair om 

mee samen te werken en we zijn een gegeerd werkgever voor wat de backoffice betreft, dat wordt bewezen door 

ons gemiddelde van 35 kandidaten voor elke vacature.  

De crossjob (half lesgeven/half bureauwerk) is gelanceerd en er zijn al sportwerkers die zo werken, ze voelen zich 

goed (los van wat kinderziektes in het systeem). Er was in 2018 nagenoeg GEEN personeelsuitval, slechts 1 

lesgever zocht andere oorden op.  

Ik kan dus echt alleen maar tevreden zijn, mocht dat in mijn aard liggen. Heel objectief gezien ben ik écht tevreden. 

Er zijn echter twee heikele punten: IT en loonlasten. In een performante non–profit organisatie heeft een 

bedrijfsleider dezelfde tools en know how nodig als in gelijk welke profit-organisatie. Zowel het loonbeleid binnen 

de non–profit als de gevraagde tarieven door dienstverleners in de IT–sector zijn hier een nagel aan onze 

doodskist. Voor het 5de jaar op rij is het IT-werkingsbudget het grootste van heel ons budget en weer was het niet 

toereikend. Projecten blijven hangen en het uitvoeringstempo ligt laag wegens personeelsgebrek bij 

dienstverleners die de beter betalende sector kiezen. Wat de loonlasten betreft: voor een bedrijf zoals het onze 

swingen die de pan uit. Ze zijn simpelweg te hoog. Tegenover een omzet van 11 miljoen staat een loonkost van 

meer dan 10 miljoen, dit terwijl ons maatschappelijk doel net is om steeds meer officiële tewerkstelling te creëren. 

De hoogte van de loonlast dient afgesteld op de draagkracht van de sector. Onze sector is in het geval van officiële 

tewerkstelling nog niet tot volwassenheid gekomen, maar wil daar wel geraken. Geef ons daarom ook de 

mogelijkheden om hen daar te krijgen. Het verenigingswerk is een goede zet, maar het bekijkt werken in de sport 

als bij-job, Sport als hoofdzaak en als hoofdjob is een essentieel onderdeel van onze queeste, help ons dan ook om 

ons doel te bereiken door de komende jaren echt te gaan nadenken en beslissen over een slimme 

loonlastenverlaging voor jobs die bijdragen aan de toekomstige beheersing van de federale ziektekosten. 

Hierbij dan ook een oproep aan de overheid om hier haar rol in te spelen via groepsaankopen of raamcontracten. 

Indien men wenst dat ook de non–profit sportsector mee is met de digitale transformatie zullen zij een rol moeten 

spelen in het drukken van de prijzen van IT-consultancy voor onze sector. Indien dit niet gebeurt zijn wij met de 

sportsector straks het equivalent van de middeleeuwen in de bedrijfswereld.  

2018 heeft veel energie en geld gekost, we hebben in tegenstelling tot 2017 wel gekozen om dingen niet te doen 

met het oog op financieel evenwicht. We hebben de omzet geblokkeerd, een aantal transities in loonbeleid moeten 

vertragen en bepaalde aankopen/projecten uitgesteld wegens te hoge consultancy- en investeringskosten.  

Maar we hebben wel bewust gekozen om te blijven inzetten op een stijging van de kwalitatieve tewerkstelling, op 

professionalisering algemeen, kwaliteit én interne excellentie. Onze klanten en partners moeten evenwel mee in dit 

vernieuwingsproces.  

2019 wordt een overgangsjaar waar opnieuw keuzes zullen gemaakt worden, zowel naar onze klanten als onze 

medewerkers toe. Als we van één ding zeker zijn: gelijk wat de keuzes worden, Sportwerk is er klaar voor!  

Veel leesplezier met dit werkingsverslag.  

 

Davy Callewaert   
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Deel 2: De cijfers van 2018 

- Overzicht aantal lesuren per werkingsjaar: in 2018 werden er in totaal 196.832 lesuren gefactureerd. Dit is 

een stijging met 12.569 lesuren of 5,24% t.o.v. 2017. Hierbij noteren we dat we de omzet vanaf 1 juli 2018 

geblokkeerd hebben om financiële redenen. 

 

 

- Aantal aanvragen:  

Er werden 3.924 aanvragen ingediend waarvan 3.752 (96%) van de aanvragen werden ingevuld en 

afgehandeld. 

172 (4%) van de aanvragen werden volledig geannuleerd: 65 aanvragen door Sportwerk, 107 aanvragen door 

de klanten. In 2017 werd 3% van de geannuleerde aanvragen geannuleerd door Sportwerk. In 2018 konden 

we dit percentage naar 2% brengen.  

Invulgraad op aanvragen: 98%, op uren: 98,8%  

Ten opzichte van 2017 werden er 780 aanvragen minder ingediend en werden er 2% minder aanvragen 

geannuleerd. Deze daling werd veroorzaakt doordat klanten hun aanvragen meer groepeerden binnen 

éénzelfde aanvraag. 

Meest voorkomende redenen van annulaties door Sportwerk: 

- Geen beschikbare lesgever gevonden voor specifieke sport; 

- Lesgever ziek/gekwetst; 

- Lesgever verhinderd. 

 

Meest voorkomende redenen van annulaties door klant: 

- Klant annuleert de lesopdracht/ lesopdracht gaat niet door; 

- Klant schakelt zelf een lesgever in; 

- Te weinig deelnemers; 

- Prijs is te hoog. 
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- Aantal lesuren per regio: 

 Regio Noord: 63.896 lesuren ingevuld. Dit is een stijging van 6.873 lesuren t.o.v. 2017 en tevens ook de 

regio met de sterkste stijging. 

 Regio West: 78.444 lesuren. In deze regio zien we een kleine stijging met 352 lesuren t.o.v. 2017. 

 Regio Zuid: stijging van 5.343 lesuren. Stijging blijft zich voortzetten. Totaal Zuid: 54.492 lesuren ingevuld. 

We stellen op 3 jaar tijd een stijging van 17.936 lesuren vast. 

 

 
 

 

- Aantal lesuren per opdrachtgever:  

De overheid blijft onze grootste afnemer met bijna 52% van onze lesuren.   

De sportclubs (erkende sportclubs en federaties) zijn opnieuw toegenomen. Lesuren bij de niet-overheid (= 

socio-culturele verenigingen en niet erkende sportorganisaties en federaties) daalt met 21,3%. 

 

Type 

organisatie 

# uren 

2014 

# uren 

2015 

# uren 

2016 

# uren 

2017 

# uren 

2018 

Niet overheid 6.908 5.884 7.186 8.448 6.648 

Overheid 98.795 93.799 96.812 100.138 101.938 

Profitsector 101 83 117 131 549 

Sportclub 47.097 65.627 71.773 75.546 87.697 
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- Aantal lesuren in de grootsteden:   

Sportwerk presteerde 33.265 lesuren in de grootsteden waarvan 37% in Brussel. We merken op dat 

Brussel op 4 jaar tijd zijn achterstand op Antwerpen ruimschoots heeft goedgemaakt. De excellente 

samenwerking tussen Sportwerk en VGC werpt zijn vruchten af.  

 

 

- Overzicht van de prestaties in het project sportclubs: 
 

 2016 2017 2018 

Aantal uren trainers (maandloners & 

“7+1”) 

39.211 43.091 46.905 

Aantal uren sportondersteunende 

functies 

11.302 13.796 17.639 

 50.513 56.887 64.544 

 

Uren 7 + 1 1.164 6.497 4.059 

 

 Aantal unieke clubs: 68 

 55 trainers op basis van maandloon en 12 trainers op basis van uurloon (systeem 7 + 1) 

 19 personen in de sportondersteunende functies 

 15 verschillende disciplines: basketbal, curling, dans, gevechtssporten, gymnastiek, handbal, jiu jitsu, 

klimmen, omnisport, rugby, skateboard, tennis, voetbal, volleybal en zwemmen 

 

Gezien een forse stijging in de 1ste helft van 2018 is er omwille van financiële redenen vanuit Sportwerk 

geblokkeerd op het aanvaarden van nieuwe samenwerkingen in het maandloonsysteem. Bijkomende uren in 

het uurloonsysteem werden wel nog aanvaard. 

De daling bij de “7+1” is te verklaren door het overschakelen van een aantal klanten op het gewone tarief.” 

 

Totaal aantal uren gepresteerd in sportclubs & federaties (maandloon & uurloon)= 87.697 uren. 
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- Aantal uren sportondersteunende functies bij de overheid: 
 

 2015 2016 2017 2018 

Aantal uren 2.282 2.537 5.851 3.175 

 

 

- Aantal lesuren per soort activiteit: de meest aangevraagde activiteiten blijven dezelfde:  

Lessenreeksen, trainingen, sportkampen, sportdagen en sportondersteunende opdrachten. 
 

Activiteit 2014 2015 2016 2017 2018 

Lessenreeks 63 063 61 485 68 157 64 724 67 200 

Sportkamp 34 115 28 275 24 621 27 867 27 709 

Administratie 4 871 4 429 116 100   

Sportdag 13 755 14 182 12 622 13 896 12 818 

Sportklas 4 500 4 594 5 768 5 173 6 108 

Eenmalige activiteiten         821 

Evenementen 1 003 1 142 1 438 1 386 2 246 

Strandanimatie 1 639 1 183 1 443 1 562 1 632 

Opleidingen 1 659 1 330 1 466 1 280 1 006 

Trainingssessies 28 289 42 939 45 713 47 259 42 846 

Vergadering 10 18 93,5 7 35 

Sportondersteuner   5 817 14 408 20 904 17 637 

Bedrijfssportdag     46 106 68 

Projecten     301 

Allerlei     16 405 

Totaal 152 901 165 391 175 888 184 263 196 832 

 

- Aantal lesuren per disciplinegroep:  
 

Discipline # uren 2016 # uren 2017 # uren 2018 

omnisport 38 020 39 240 37 035 

zwemmen 26 991 25 170 23 227 

turnen 28 977 16 364 14 331 

Administratie/coördinatie/logistieke 

ondersteuning 
13 397 20 984 13 359 

tennis 7 840 7 122 5 774 

dans 7 973 6 794 5 114 

kleuterturnen 4 491 4 643 3 901 

ijsschaatsen 186 1 022 3 824 

multimove 3 151 3 226 3 620 

klimmen 3 535 3 376 3 597 

onderhoudsgym 2 375 2 504 2 333 
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- Overzicht doelgroepen:  

 G-sport:   3.162 lesuren 

2.858 Lesuren aan G-sport doelgroepen en 304 lesuren aan sensibilisering rond G-sport. Regio Noord vulde 

ook dit jaar de meeste lesuren voor G-sport in. 

De opstart van G- Sport Vlaanderen én de versterking van de eigen werking van clubs via Parantee-Psylos zijn 

sleutels in deze sector. Nauwere samenwerking is aan de orde.  

 

 
2016 2017 2018 

Aantal uren G-sporters 4.758 3.077 3.162 

 

124 lesgevers verzorgden de G-sport lesopdrachten. Vaak zijn het dezelfde lesgevers die in de verschillende 

regio’s lesgeven. 

 

 Gedetineerden:  

 

 
2016 2017 2018 

Aantal uren aan gedetineerden 2.087 1.650 2.113 

 

De Rode Antraciet is hier een belangrijke partner.  

Disciplines die in de gevangenissen gegeven worden zijn: fitness, rugscholing, voetbal, tafeltennis, wackitball, 

volleybal, rugby en honkbal. 

 

 

- Aantal arbeidsovereenkomsten:  

5.459 arbeidsovereenkomsten op uurloonbasis opgemaakt.  

 
2015 2016 202017 2018 

Aantal arbeidsovereenkomsten 4.532 4.611 5.851 5.459 

 

- Aantal medewerkers:  

1.372 unieke medewerkers op de loonlijst.  

In 2017 zagen we nog een terugval van het aantal unieke werknemers. In 2018 werd actief ingezet op werving 

en reactivering.   

We presteren meer uren, minder arbeidsovereenkomsten (aantallen), met meer mensen dan in 2017. Dat 

impliceert meer uren per arbeidsovereenkomst.  

 
2015 2016 2017 2018 

Aantal unieke werknemers 1.378 1.353 1.264 1.372 

 

- Aantal lesuren per soort lesgever:  

totaal 196 832 gefactureerde lesuren 

110.545 lesuren door vaste lesgevers 

86.287 lesuren arbeidsovereenkomsten door occasionele lesgevers, waarvan 7.783 lesuren 

arbeidsovereenkomsten opgemaakt met RSZ-vrijstelling 
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Het aantal ingevulde lesuren door maandloners blijft verder stijgen. Dit wijst op een stijgend aantal uren in 

kwalitatieve tewerkstelling binnen onze eigen organisatie.   

 

 

 

 
2015 2016 2017 2018 

Sportbegeleiders op basis van maandloon 87 650   93 827   99 149   110 545 

Occasionele sportlesgevers 77 740  82 061   85 678   86 287 
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- Trouwe uurloners: totaal 120 trouwe uurloners: 64 gouden, 14 zilveren en 31 bronzen. 

Voorwaarden: Er wordt rekening gehouden met o.a.: 

 een minimum aantal gepresteerde uren: 

 goud: 150 uren 

 zilver 125 

 brons 100 

 met een minimum aantal bereikte klanten,:  

 Min 5 

 Min 4 

 Min 3 

 deelname aan een bijscholing of infomoment georganiseerd door Sportwerk.  

 

Trouwe uurloners 2015 2016 2017 2018 

Goud 47 11 67 64 

Zilver 21 49 25 14 

Brons 31 38 28 31 

Totaal 99 98 120 109 
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Deel 3: Evaluatie per strategische doelstelling 

Strategische doelstelling 1: Afstemmen van vraag en aanbod betreffende tewerkstelling in de sport 

Operationele doelstelling: Aanbieden van sportbegeleiding in de non-profit en overige sectoren 

Sinds de start van Vlabus/Sportwerk zien we duidelijk een groei. We hebben nu 7,45 keer meer uren in vergelijking 

met de start 32 jaar geleden. 

De doelstelling om binnen de 10% van het aantal lesuren van 2012 (169.452 lesuren) te blijven is overstegen. We 

zien zelfs een stijging met 16% of 27.380 lesuren. We proberen deze tendens door te trekken zonder aan kwaliteit 

te verliezen. 

 

 

 

De organisaties waarvoor Sportwerk opdrachten realiseert worden in onderstaande tabel weergegeven. De grootste 

groei zien we bij de sportclubs, een stijging met maar liefst 33,5% t.o.v. 2015. 

 

 2015 2016 2017 2018 

Overheid 93.799 96.812 100.138 101.938 

Sportclubs en –federaties 65.652 71.773 75.546 87.697 

Socio-culturele verenigingen 5.859 7.186 8.448 6.648 

Andere 83 117 131 549 

Totaal 165.393 175.888 184.263 196.832 
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De opdrachten worden gepresteerd enerzijds door sportbegeleiders op basis van maandloon en anderzijds door 

occasionele sportbegeleiders op basis van uurloon.  

De verhouding in de prestaties: 

 

 
 

Er is een kantelbeweging ontstaan. Deze kanteling vindt zijn oorsprong grotendeels bij vaste tewerkstelling van 

sportwerkers. 

 

Operationele doelstelling: flexibel opstellen om hoeveelheid van grote klanten (> 750u per jaar) aan te kunnen 

via SLA (Service Level Agreement) 

 
 2015 2016 2017 2018 

Aantal overeenkomsten 4 7 6 20 

Aantal uren 2.298 2.613 6.613 57.412 

 

In 2017 hadden we 35 klanten die meer dan 750 lesuren hadden afgenomen. Binnen de nieuwe matrix konden zij 

met Sportwerk een tarief onderhandelen. Er zijn 20 klanten die hier op zijn ingegaan en effectief een 

samenwerkingsovereenkomst voor 1 jaar hebben afgesloten. 

 

Operationele doelstelling: databank van sportwerkers uitbreiden d.m.v.: uitgebreidere sourcing, opleiding, 

marktverkenning, diversificatie aanbod door meer paarse balpennen. 

In 2018 werd onze databank uitgebreid met 677 nieuwe sportbegeleiders. Dit is een stijging van 60% t.o.v. 2017 

(423 nieuwe sportbegeleiders). Onvoldoende gekwalificeerde sollicitanten werden doorverwezen naar de Vlaamse 

Trainersschool.  

Om de databank uit te breiden werden volgende acties ondernomen:  

- Acties op databank VDAB (in kader van openstaande opdrachten binnen dienstverlening en met de bedoeling 

databank proactief uit te breiden)  

- Actieve promotie (promotiefilm & uitleg over de organisatie Sportwerk en continu openstaande vacature “op 

zoek naar lesgevers”) 

- Het organiseren van wervingsdagen (gecombineerd met opleiding) 

- Acties (organisch en betalend) op sociale media waarbij we de zoektocht naar sportbegeleiders verder zetten  
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- Acties op VOTAS-databank (vooral in kader van openstaande opdrachten binnen dienstverlening)  

- Intensieve opvolging van elke spontane sollicitatie (activatie e-mail + voorstellen van openstaande 

opdrachten)  

- Actief engageren van sollicitanten die solliciteren voor vaste functie voor een losse lesopdracht  

- Bezoeken hogescholen en universiteiten met actieve presentatie  

 

De doelstelling is dat de sportbegeleiders die zich in onze databank bevinden ook optimaal worden ingezet en dat er 

dus zoveel mogelijk sportbegeleiders ook effectief een arbeidsovereenkomst krijgen. Van de 677 nieuwe lesgevers 

in 2018 kregen er 454 (67%) een arbeidsovereenkomst. 

 

 2016 2017 2018 

Aantal sollicitanten 567 423 760 

Aantal nieuwe lesgevers opgenomen in databank 476 361 677 

Aantal lesgevers procedure niet afgerond 55 56 1 

Aantal nieuwe lesgevers die arbeidsovereenkomst kregen 262 222 454 

 

 

Operationele doelstelling: verhogen van tewerkstellen van docenten en gastsprekers 

Sport Vlaanderen en andere organisaties schakelen voor hun opleidingen, docenten en gastsprekers de diensten 

van Sportwerk Vlaanderen in. 

 

Aantal lesuren 2015 2016 2017 2018 

Sport Vlaanderen 1.223 1.631 1.335 826 

Sportdiensten 40 110 0 10 

Lezingen/opleidingen/bijscholing door 

Sportwerk 

0 0 0 170 

Totaal 1.263 1.741 1.335 1.006 

 

Operationele doelstelling: verder uitbouwen van de Sportwerk-werking in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 

nauw overleg mat de Vlaamse Gemeenschapscommissie (specifieke afspraken rond tarieven en vaste 

tewerkstelling via samenwerkingsovereenkomst) 

Sinds 2016 ontvangt Vlabus/Sportwerk decretaal middelen om ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

sportbegeleiders op pad te sturen en dit in samenwerking met de VGC. Met de Vlaamse Gemeenschapscommissie 

werden verschillende overlegmomenten gehouden in functie van de integratie. Dit is geen gemakkelijke opdracht 

enerzijds omdat de sportbegeleiders bij VGC meer verloond worden en anderzijds omdat het tarief van Sportwerk 

Vlaanderen voor de klanten hoger ligt. 

 

Aantal lesuren 2015 2016 2017 2018 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2.056 8.269 10.811 12.158 

 

 



   Werkingsverslag 2018 

 

17/46 

Sportwerk engageert zich dagelijks om dit te optimaliseren, de rechtstreekse link met de operationeel 

verantwoordelijke binnen VGC, de satellietplaats in de gebouwen van VGC en een verhoogde aanwerving van vaste 

lesgevers, een netwerkevent voor Brusselse sportlesgevers, de directe betrokkenheid van de algemeen directeur 

bij diverse optimalisatie initiatieven én voorstellen.  

Opmerking hierbij is evenwel dat de zéér grote groei, met 6 maal zoveel uren ten opzichte van 2015, als een 

verzachtende omstandigheid moet gezien worden. Brussel ondergaat de grootste groei ooit gemeten in één stad in 

32 jaar. 

De hervorming van team zuid in de backoffice en de extra inspanningen voor vaste aanwervingen hebben ervoor 

gezorgd dat de invulgraad in Brussel vandaag even hoog ligt dan deze in Antwerpen of Gent.  

 

Operationele doelstelling: implementeren van AOP-ers aan de hand van dialoog/gesprekken met Sport 

Vlaanderen 

Er is een goede samenwerking tussen de verschillende diensten van Sport Vlaanderen en Sportwerk Vlaanderen. 

Sport Vlaanderen blijft in haar centra en haar promotiediensten zelf personen onder arbeidsovereenkomst plaatsen. 

De reden hiervoor blijft de lagere RSZ waar Sport Vlaanderen van geniet t.o.v. Sportwerk Vlaanderen.  

Eind 2017 werden onderhandelingen gevoerd voor één samenwerkingsovereenkomst binnen de nieuwe 

tarievenmatrix voor de sportcentra, de promotiediensten, VTS en bedrijfssport via Sport Vlaanderen. Deze 

onderhandelingen werden in een SWO gegoten en in 2018 was er een goeie samenwerking, waarbij echter soms op 

het werkveld spanningen ontstaan omdat de tewerkstelling nog steeds door beide partners gebeurd.  

Het blijft onze intentie om de 100 000 uur tewerkstelling binnen de aop –tewerkstelling in Sport Vlaanderen te 

integreren in onze werking, dit met als doel het unificeren en coördineren van extra kwaliteitsvolle tewerkstelling. 

Hoe groter de spreiding tussen werkgevers in de sport, hoe minder de mogelijkheden tot meer kwalitatieve 

contracten (vast onbepaalde duur). Uiteraard dient bij dergelijke oefening de backoffice –kost mee in gekanteld.  

 

Operationele doelstelling: verkennende gesprekken met gemeenten om samenwerkingsovereenkomsten m.b.t. 

hun sport(personeels-)beleid op te starten 

In de loop van 2018 werden in de kantlijn van de diverse SWO –onderhandelingen gesprekken gevoerd met 

centrumsteden en grote provinciale domeinen. Daar ondervinden onze medewerkers een drang naar de status quo 

bij de overheden. Daar waar wij voorstander zijn van meer vernieuwende samenwerkingsvormen. De gesprekken 

zijn er geweest, de resultaten laten op zich wachten, deze samenwerkingen werden geparkeerd in de SWO’s. Enkel 

in Kortrijk gaat de samenwerking dieper, waar Kortrijk zich engageert om elke nieuwe aanwerving via Sportwerk te 

doen.  

 

Operationele doelstelling: gevarieerd en aantrekkelijk aanbod aanbieden aan partners en klanten 

(marktverbreding) 

In 2018 is Sportwerk met het oog op extra tewerkstelling gestart met een uitgebreider aanbodgerichte aanpak. De 

klant wenst graag vernieuwende disciplines en is grote voorstander voor kant–en-klare pakketten.  

Onze pakketten zijn ideaal om kennis te maken met nieuwe disciplines of trends. Ze worden steeds uitgeleend met 

lesgever.  

Volgende kant-en-klare pakketten werden in 2018 uitgewerkt en uitgerold:  

Innogames, urbangames, g-sportkoffer, acherytag, bootcamp, “Kijk, ik fiets”,  

 Innogames/urbangames KJ, WB, SB, DB = 244 afnames 

 G-sport koffer = 44 afnames 

 Overige pakketten = 74 afnames 

 

Totale afname : 362 keer 
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Detail: 

Dodgeball  32 G-sport 44 Parachute 2 

Kan Jam 77 Slack 3 Kubb 1 

Wackitball 74 Teambuilding 11 Kinbal 2 

Spikeball 61 Ringhockey 4 Bumbal 1 

Archery Tag 31 Poull ball 8 You Fo 5 

  Nordic  1 DBL ball 5 

 

Aantal uren sportpakketten 2018 = 2.854,75 uur 

 West : 1.277 uur 

 Noord: 711 uur 

 Zuid: 806 uur 

 

Operationele doelstelling: KPI’s (Key performance indicators) in functie van de continuïteit en efficiëntie van de 

organisatie formuleren en jaarlijks aanpassen aan de organisatiedoelstellingen 

 

De KPI’s van 2017 werden waar nodig aangepast aan de doelstellingen van 2018. KPI’s met nulwaarden in 2014 

en/of 2015 worden vergeleken met de resultaten van 2018. Voor de nieuwe beleidsperiode 2019 – 2023 zullen 

nieuwe KPI’s worden vastgelegd. De resultaten van deze KPI’s voor 2018 zijn terug te vinden in het eerste deel van 

dit werkingsverslag.  

Via een maandelijks rapport aan management en directe en een halfjaarlijkse uitgebreide rapportage kunnen de 

resultaten worden opgevolgd en waar nodig actie worden ondernomen. In de toekomst zal werk worden gemaakt 

van een dynamisch dashboard voor de weergave van cijfermateriaal. 
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Strategische doelstelling 2: Blijvend bevorderen van de kwaliteit van de tewerkstelling in de sport 

 

Operationele doelstelling: kwaliteit van de sportwerkers opvolgen en optimaliseren 

Het verhogen van het opleidingsbudget van 300 € tot 900 € per vte betekent een ruimer aanbod aan bijscholingen 

voor alle sportwerkers. Dit moet resulteren in een nog betere dienstverlening.  

Alle sportmedewerkers worden via regelmatige gesprekken en teamvergaderingen geïnformeerd over mogelijke 

bijscholingen. De nood vanuit de klant en van de sportwerkers zelf worden in kaart gebracht. 

Onze consulenten bezoeken regelmatig de sportwerkers. Coachen, stimuleren van het volgen van bijscholingen zijn 

belangrijke taken binnen hun functie. 

Sportwerk organiseert zelf ook bijscholingen. Tijdens de tweedaagse verkozen we om tijdens interne sessies de 

eigen kennis van de sportwerkers aan elkaar door te geven. Dit bleek een zeer geslaagde formule. 

 

Operationele doelstelling: verhogen van de klantentevredenheid door permanente bevragingen, dialoog en 

samenwerkingsovereenkomsten  

In het najaar van 2018 werd een klantentevredenheidsenquête uitgestuurd. We kregen 118 reacties met vrijwel een 

evenredige verdeling van reacties over geheel Vlaanderen. Scores van 1 tot 10 konden gegeven worden, plus er 

werd ruimte gelaten voor extra opmerkingen.  

De volgende vragen kwamen hierbij aan bod:  

1. Hoe tevreden ben je over de algemene dienstverlening van Sportwerk? 

2. Hoe tevreden ben je over ons online aanvraagsysteem (docroom)? Ter info: we geven graag mee dat we 

bouwen aan een nieuw systeem. 

3. Hoe vind je de ondersteuning van onze consulenten? 

4. Heb je aanvullende feedback over/voor onze consulenten? 

5. Hoe ervaar je de begeleiding/ondersteuning van de jouw reeds toegewezen sportbegeleiders en/of -

ondersteuners? 

6. Heb je aanvullende feedback over/voor onze sportbegeleiders en/of - ondersteuners? 

7. Hoe tevreden ben je over het algemene aanbod van Sportwerk? 

8. Heb je aanvullende feedback omtrent het algemene aanbod? 

9. Ben je op de hoogte dat Sportwerk meer aanbiedt dan enkel sportbegeleiding? 

https://sportwerk.be/meerdansportbegeleiding 

10. Hoe tevreden ben je over de tarieven die wij hanteren voor officiële tewerkstelling? 

11. Sinds 7 oktober 2016 heeft onze organisatie een nieuwe naam, look & feel, en uitstraling. We weten graag 

wat je ervan vindt. https://sportwerk.be/vanorganisatienaarmerk/ 

12. Welke andere feedback/suggesties/opmerkingen geef je ons nog graag mee? 

13. Naam + contactgegevens (optioneel: indien je wenst dat Sportwerk jou terug contacteert of wanneer je 

extra info of uitleg wenst) 

14. Organisatie (optioneel) 

De resultaten bleken overwegend positief tot zeer positief.  

We merkten wel op doorheen de bevraging dat enkelingen een zeer lage score gaven, ongeacht de vraag.  

Na analyse van de resultaten van de bevraging kwam terecht ook de opmerking dat er geen weging was van de 

klanten wat betreft het aantal uren die zij bij Sportwerk afnemen. Maw het antwoord van een klant die 500 uur bij 

ons afneemt weegt evenveel door als deze van een klant die éénmalig 2u bij ons afneemt, en eventueel ontevreden 

is.   

We blijven ook van mening dat een regelmatige bevraging, bijvoorbeeld automatische bevraging na afloop van 

les/lessenreeks/kamp bij klant en/of deelnemers een meer realistisch beeld zal geven van de tevredenheid.  

https://sportwerk.be/meerdansportbegeleiding
https://sportwerk.be/vanorganisatienaarmerk/
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Het onderzoek hiervoor gebeurde reeds, de mogelijkheden zijn er, enkel de koppeling met ons huidig open ERP-

systeem ligt moeilijk en leidt momenteel tot teveel manueel werk. Van zodra Odoo actief is zal ook deze koppeling 

tot stand worden gebracht.  

 

Een greep uit de vragen:   

Vraag 1: 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 2: hoe tevreden ben je over ons online aanvraagsysteem (docroom)? 

Deze grafiek toont de mindere mate van tevredenheid aan over ons docroom- aanvraagsysteem. Ook bij 

dienstverlening en bij de accountmanagers werd dit signaal van onze klanten veelvuldig opgevangen. Het systeem 

is niet gebruiksvriendelijk en vraagt heel wat ondersteuning van onze consulenten. 

Sportwerk is op de hoogte van de probleem en heeft dan ook als doelstelling om zo snel als mogelijk (binnen het 

Odoo-traject) een gebruiksvriendelijk klantenportaal uit te bouwen.   

 



   Werkingsverslag 2018 

 

21/46 

Vraag 3: hoe vind je de ondersteuning van onze consulenten? 

Deze grafiek toont aan dat het overgrote deel van de klanten zeer tevreden is over de ondersteuning van al onze 

consulenten. Het gewicht ligt hier op een score van 8 en hoger. 105 van de 118 scoren een 6 of hoger (= 89 %!). 

Daarnaast werden alle klanten gestimuleerd om met ons in dialoog te gaan om te komen tot een win –win verhaal, 

alle klanten van bepaalde omvang werden bezocht en er werden samenwerkingsovereenkomsten opgemaakt tot 

ieders tevredenheid.  

We vroegen de klanten ook om extra feedback. De belangrijkste opmerking die bij deze vraag naar voor kwam was 

de vraag tot extra – tussentijdse- communicatie omtrent de invulling.  

 

Vraag 4: hoe ervaar je de begeleiding/ondersteuning van de jou reeds toegewezen sportbegeleiders en /of – 

ondersteuners? 

De evaluatie van onze sportbegeleiders en -ondersteuners ligt zelfs nog hoger. Op 118 reacties zijn er 111 positief 

en ligt het gewicht op zéér positief (score 8 en hoger). Dit wil zeggen 94%! 
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Vraag 5: hoe tevreden ben je over het algemene aanbod van Sportwerk? 

 
106 klanten reageerden eerder positief tot zeer positief (90%) wat een zeer goede score is. Het gewicht van de 

score ligt hier vooral rond score 7-8-9. 

 

Vraag 6: Ben je op de hoogte dat Sportwerk meer aanbiedt dan enkel sportbegeleiding? 

 

Het overgrote deel van onze klanten die deze vragenlijst invulden geven aan dat zij een goed beeld hebben van ons 

algemeen aanbod.  

Toch blijkt dat 32,5% van onze klanten niet op de hoogte was van het volledige aanbod van Sportwerk: 

https://sportwerk.be/meerdansportbegeleiding/ 

https://sportwerk.be/meerdansportbegeleiding/
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Vraag 7: Hoe tevreden ben je over de tarieven die wij hanteren voor officiële tewerkstelling? 

 

De tevredenheidsgraad over onze tarieven ligt bij de klanten lager maar toch nog duidelijk in het positieve gedeelte. 

96 klanten geven een score 6 en hoger wat neerkomt op 81.3%. Gewicht ligt op score 6-7-8. 

In totaal hadden we 947 actieve klanten t.o.v. 966 actieve klanten in 2017. Alle klanten met een SWO krijgen één of 

meerdere bezoeken van onze consulenten, daarnaast bezoeken zij fysiek een 90-tal bestaande klanten. Veelal gebeurt 

dit op vraag. Daarnaast worden er ook tijdens beurzen en evenementen contactomenten voorzien met bestaande 

klanten alsook nieuwe contacten gelegd. Uiteraard gebeurt ook een groot stuk van de opvolging telefonisch. De 

gestelde vragen gaan vooral over gebruik van DocRoom en facturatie, maar ook over de werking van Sportwerk. 

Wanneer mogelijk wordt het nieuwe aanbod van Sportwerk ook voorgesteld.  

 

Regio  Actieve klanten Aantal uren 

Noord 375 63.896 

West 319 78.444 

Zuid 253 54.492 

 

 

Operationele doelstelling: bijsturen en uitrollen extern communicatieplan 

Marketing, naamsbekendheid & sales  

Ook dit jaar werden er verder acties ondernomen om Sportwerk als “merk” in de markt te zetten.  

Terwijl we in 2016 – 2017 ons nog focusten op de doelstelling “duidelijker en menselijker te vertellen waar onze 

organisatie en onze mensen (aka sportwerkers) voor staan” hebben we in 2017 en 2018 de doelstelling uitgebreid 

met:  

- Evolueren van organisatie naar merk/(kwaliteitslabel): https://sportwerk.be/vanorganisatienaarmerk 

- focus op employerbranding en branding by employees: we willen gekend staan als een kwalitatieve werkgever 

en bij voorkeur komt die boodschap van onze eigen sportwerkers. Onze sportwerkers worden dagelijks 

uitgestuurd, bevinden zich ten midden het werkveld. Sportwerk wil een goeie werkgever zijn, we willen 

kwalitatieve, enthousiaste en tevreden sportwerkers. Sportwerkers die de werking en het aanbod ook graag 

willen uitdragen. #sportwerkambassadeurs.  

Om onze #sportwerkambassadeurs te ondersteunen voorzien wij de nodige materialen. Voor iedereen die met 

Sportwerk werkt hebben we T-shirts, sweaters en petjes. Voor vaste of trouwe occasionele sportwerkers 
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ontwikkelden we een trendy kledinglijn. Ieder jaar opnieuw krijgen ze fris en hip materiaal, aangepast 

materiaal om sportbegeleiding in te geven (broeken, sweaters, jassen, singlets,…). 

 

Daarnaast voorzien we voor onze sportwerkers opleidingen sociale media, laagdrempelige beeldbewerking en 

een pagina waar alle logo’s , #’s, en emblemen terug te vinden zijn: https://sportwerk.be/logos-beelmateriaal-

sportwerk-vlaanderen/ 

Op deze manier stimuleren we ze om zelf aan de slag te gaan, maar uiteraard krijgen zij wanneer nodig 

ondersteuning van de dienst marketing en communicatie. 

Onze ambassadeurs delen frequent de berichten die uitgestuurd worden door Sportwerk via sociale media, 

maar voornamelijk het aantal posts van onze sportwerkambassadeurs zelf met @Sportwerk_Vlaanderen en 

#maaktwerkvansport #lovemyjob stijgen aardig. 

Ook de dienst marketing en communicatie neemt initiatief om de sportwerkers tijdens hun sportbegeleiding 

op een dynamische manier in beeld te brengen. Hiervoor schakelen we eigen mensen in, studenten of laten 

we ons ondersteunen door externen.  

Om een objectief beeld te krijgen van hoe onze klanten denken over de rebranding werd deze vraag ook in de 

klantenbevraging gestopt.  

 

Vraag 8: Sinds 7 oktober 2016 heeft onze organisatie een nieuwe naam, look & feel en uitstraling. We weten 

graag wat je ervan vindt. 

 

100 klanten op 118 reacties scoren positief op vragen over onze nieuwe uitstraling (84.7%). Het gewicht ligt op 

score 7-8-9.  

Er werd opnieuw ingezet op de sociale media kanalen: Facebook, YouTube, Instagram en LinkedIn,  

We gebruiken onze blog (https://sportwerk.be/blog/) als centraal punt en verspreiden de artikels via sociale media. 

Op die manier trekken we geïnteresseerde sportwerkers en klanten naar de website.  

Via deze kanalen trachten we (naast employerbranding):  

- Aanbod te promoten en de aanvragen in het algemeen te verhogen 

- Openstaande opdrachten en vacatures te verspreiden en zo sportwerkers aan te trekken  

Er wordt gewerkt met een contentkalender die ervoor zorgt dat er op regelmatige basis info over de verschillende 

pijlers van Sportwerk verschijnt (werken als sportwerker, op zoek naar een sportwerker, vragen over sport & 

tewerkstelling).  

Waar mogelijk trachten we het verhaal van de sportwerker en de klant zelf naar voor te brengen (storytelling) en 

zetten we actief in op videomarketing. Het is bewezen en ook aantoonbaar dat het organisch bereik van dergelijke 

posts hoger ligt.  

https://sportwerk.be/blog/
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Op Facebook en Instagram voegen we daar betalende advertenties aan toe. Hier wordt er gewerkt met advertenties 

waarbij specifieke profielen en locaties worden getarget. Voor werving doen we dit op basis van leeftijd (21 – 35 

jaar), interesses (sportschool, sportlesgever, trainer, …) en locatie. Voor klanten doen we dit op basis van 

interesses en locaties.  

Enkele voorbeelden 

 

 

Social trafiek? 

Qua sociale media komt +95 procent van Facebook, waarbij 58% nieuwe sessies zijn. De Facebookpagina is dus 

zeker interessant om ook nieuwe mensen aan te trekken. LinkedIn, Instagram en Instagram stories brengen samen 

nog geen 5% van de social trafiek. Bij Instagram (stories) is dit normaal, het platform is niet meteen bedoeld om 

websitebezoekers aan te brengen. Het is eerder een soort branding voor het merk Sportwerk. 

Linkedin heeft de laatste tijd wel meer potentieel om bezoekers aan te brengen, daar moet een plan voor worden 

opgezet om het potentieel van LinkedIn ten volle te benutten. 

Ook onze fysieke aanwezigheid op beurzen en/of evenementen verliezen we niet uit het oog. Wanneer mogelijk 

kiezen we steeds voor een actieve stand die beursgangers aantrekt, activiteit rond de stand creëert en de 

mogelijkheid biedt om extra info te verschaffen.  

We maken steeds de afweging: wie is de doelgroep, de opkomst afgelopen jaren, de mogelijke return. Afhankelijk 

van deze factoren beslissen we om zelf als bezoeker aanwezig te zijn en te netwerken, een stand te voorzien, maar 

ook steeds meer zijn we actief aanwezig met een (betalend) beweegprogramma waarbij we aanwezigen sportieve 

opdrachten laten uitvoeren en zorgen voor beweegmomenten. Deze aanpak blijkt in de smaak te vallen.  

Sportwerk was in 2018 aanwezig op 19 beurzen. Het betreft hier beurzen in kader van werving, alsook beurzen die 

bijdragen aan onze naamsbekendheid en zich focussen op de verkoop van onze producten.  
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Ook in het kader van de warmste week zorgden we voor publiciteit en sprokkelden we geld bijeen door datgene te 

doen waar we goed in zijn: kwalitatieve sportbegeleiding geven! Er werd een mailing uitgestuurd via onze kanalen 

en deze van onze partners. Organisaties en bedrijven konden intekenen op een gratis uur bootcamp (combi 

innogames, teambuilding en g-sport). Sportwerk selecteerde enkele organisaties. Een uitgelezen kans om ons 

aanbod bij deze organisaties in de kijker te zetten 

(een voorbeeld: bootcamp AZ Jan Palfijn: https://www.youtube.com/watch?v=j2o7oaxOQ00) 

 

 

Uiteraard houden we ook contact met alle hogere onderwijsinstellingen en universiteiten. We gaan éénmaal per 

jaar langs en promoten er Sportwerk als kwalitatieve werkgever op een dynamische en actieve manier (dmv 

presentatie en demonstratie van inno- en urbangames). 
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Operationele doelstelling: verhoging van de invullingsgraad door betere sourcing  

Onze stijgende naambekendheid, coole look en doorgedreven inspanningen op het vlak van werving werpt zijn 

vruchten af. De combinatie van online aanwezigheid maar ook fysieke aanwezigheid op de juiste events en locaties 

in combinatie met een strategie van ‘work hard –play hard’ is aantrekkelijk voor de doorsnee L.O.-er.  

Door het aanwerven van méér vaste medewerkers en een diepere dialoog met de klant inzake programmatie én 

timing van aanvragen stijgt onze invulgraad.  

 

Operationele doelstelling: extra inzet voor doelgroepenwerking via het opleiden van sportwerkers voor 

specifieke doelgroepen én een laag tarief 

Sportwerkers hebben een eigen opleidingsbudget én een gemeenschappelijke plicht om zich bij te scholen in 

disciplines die de werkgever vraagt. De opleidingen vanuit de werkgever worden gestuurd zodat ze aantrekkelijk 

zijn voor doelgroepen.  

Daarnaast maakt Sportwerk de drempel om bij ons te bestellen voor doelgroepen lager door het clubtarief toe te 

passen voor deze doelgroepen-organisaties.   

 

 

Operationele doelstelling: verhoging van de efficiëntie van de administratieve last d.m.v. de optimalisatie van 

de softwareprogramma’s en implementatie van een mobiele applicatie 

 

Zowel binnen dienstverlening als binnen de personeelsadministratie worden in Odoo een aantal processen 

waaronder: pricing, matching, planning, contracten, payroll en facturatie geoptimaliseerd en waar mogelijk 

geautomatiseerd. Werknemers zullen in het werknemersportaal ten allen tijden hun persoonlijke gegevens, 

voorkeuren en (on)beschikbaarheden kunnen raadplegen en wijzigen. 

 

16% Van onze sportwerkers (689 van de 4.196 werknemers) maakt gebruik van de mobiele applicatie. Er werd 209 

keer gesolliciteerd voor een lesopdracht via deze mobiele applicatie. Er werden een aantal problemen gemeld 

i.v.m. bereikbaarheid van deze applicatie waardoor de promotie hiervan tijdelijk werd stop gezet maar na enkele 

testmomenten bleek er weinig aan te hand te zijn. De app dient opnieuw te worden gepromoot bij onze 

occasionele sportbegeleiders alsook tijdens wervingsmomenten en in de diverse opleidingsinstituten.  
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Strategische doelstelling 3: Een kenniscentrum zijn rond tewerkstelling in de sport 

 

Operationele doelstelling: door reorganisatie een kenniscentrum worden 

Het vanaf 2017 anders bekijken van het kenniscentrum (als een wolk over de volledige organisatie i.p.v. een aparte 

dienst) heeft geleid tot een verbreding van de piramidale basis van het kenniscentrum. De verschuiving van onze 

social law –medewerkster naar de grootste dienst (Team D: dienstverlening) met als exclusieve taak optimalisatie 

projecten te lanceren die de basics teachen aan haar collega’s waardoor ze zichzelf op de duur onnodig zou maken 

heeft gewerkt. Het profiel van de medewerker in kwestie matcht met de pragmatische aanpak van de dienst en er is 

een tendens naar aanvaarding van regels.  

De pure kenniscentrum approach van vroeger daar waar deze betrekking heeft op het plaatsen van artikelen via de 

site, sociale media,…heeft hierdoor wel wat vertraging opgelopen, maar het was een noodzakelijke stap om de basis 

van onze organisatie niet te ver te laten driften van de specifieke juridische kennis. 

De vertaling van relevante wetgeving naar de praktische toepassing hiervan binnen de verschillende teams en in het 

bijzonder team D verloopt vlotter door deze wijzigingen in de werking. 

De aanwezigheid van een medewerker met HR-kennis en kennis van sociale wetgeving in elk team zorgt voor een 

bredere verspreiding en diepere gedragenheid van de correcte en concrete toepassing. 

Er is echter nog werk aan de winkel. Mede door de regularisatie van zaken uit het verleden was er onvoldoende tijd 

om de aanwezige kennis en het gezette kader voor de verspreiding ervan ten volle te benutten. In 2019 zal hier volop 

worden op ingezet.  

De doelstelling van Sportwerk om de sportsector te professionaliseren op vlak van tewerkstelling kan maar 

gerealiseerd worden als ook Sportwerk zelf correcte tewerkstelling en professionaliteit hoog in het vaandel draagt. 

Om die reden werd er in 2018 prioriteit gegeven aan het rechtzetten van een aantal zaken uit het verleden.  

Er werd gekozen om een HR-werkgroep op te richten met vertegenwoordiging uit de strategische cel, HR-legal, het 

hoofd van de interne dienst en de verantwoordelijke werving en selectie, aangevuld met de bedrijfsjurist. Binnen 

deze werkgroep is nagedacht over structuren die de correctheid van de werking kunnen vereenvoudigen en de 

professionalisering van Sportwerk als HR-bedrijf in te zetten. Na het zetten van deze stap is beslist in het komende 

werkjaar met nog meer kracht in te zetten op dit adviesorgaan.   

 

Operationele doelstelling relevante gegevens i.v.m. sport en tewerkstelling stellen van derden via website, 

sociale media, brochures, … 

In 2018 lag de focus op de kennis van de interne sportwerkers. Dit betekent echter geenszins dat er geen stappen 

werden gezet in het verspreiden van onze kennis extern. 

De mogelijkheid om een rechtstreekse vraag te stellen aan het kenniscentrum bleef bestaan. Er werden zeer 

regelmatig vragen gesteld en beantwoord, binnen een zeer kort tijdsbestek. 

De cursus sport en tewerkstelling werd 4 keer gedoceerd. 

- Er werd één aanvraag ingediend door de Artevelde Hogeschool in het kader van hun infodag ‘Brug naar het 

werkveld’. Er werd een gevarieerde workshop aangeboden aan de studenten. Een demonstratie van 

innovatieve sporten, wordt afgewisseld met concrete uitleg over het juridische en sociaalrechtelijke luik van 

werken in de sport. 

- Er werd tweemaal een workshop gegeven op de Dag van de sportclubbestuurder, georganiseerd door 

Dynamo.  

- Er werd één aanvraag ingediend door Sporta federatie vzw. Voor een bijscholingsdag in samenwerking met 

Gezinssport Vlaanderen en Fros werd een infosessie gegeven over de tewerkstelling van sporttrainers. 
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Operationele doelstelling: interne medewerkers bijscholen rond arbeidswetgeving via regelmatige workshops, 

testcases. We worden een HR-bedrijf 

Er werd op 14 augustus een studiedag georganiseerd i.v.m. verenigingswerk en de arbeidsduurwetgeving. Er werd 

gekozen voor een praktische aanpak met concrete casussen. Daarnaast werd er een workshop ingericht per regio 

met als onderwerp “correct omgaan met ontslag”. Opnieuw werd gekozen voor een aanpak met veel voorbeelden 

uit de praktijk en werd vooral veel ruimte gelaten voor interactie met de aanwezige medewerkers 

We hebben in 2018 geen test georganiseerd. Uit de testen van 2017 hebben we voldoende geleerd waar er nog 

moet aan gewerkt worden. Het belangrijkste blijft continue kennisoverdracht en de toepassing van deze kennis in de 

praktijk. Vandaar ook de aanpak van de workshops en de studiedag. 

Specifiek binnen het team dienstverlening werd gekozen voor een meer gerichte aanpak.  

Er werd gedurende het jaar, naast de algemeen ingerichte workshop en studiedag, gekozen voor een systeem van 

individuele opleidingen of infosessies in kleine groepen, specifiek over actuele onderwerpen. Zo zijn er 3 

medewerkers van team D (dienstverlening) op weg zich te vormen tot HR-antennes, met een meer uitgebreide 

kennis van sociaaljuridische actualiteit. Door middel van vraag –en antwoordsessies in de 3 regio’s is dit jaar 2 keer 

ingegaan op de nood aan specifieke kennisdeling voor praktische implementatie. Er zijn 3 nieuwe medewerkers die 

een basisopleiding sociale wetgeving hebben gekregen op maat van hun functie.  

Binnen het vertegenwoordigersoverleg (1 vertegenwoordiger per regio) binnen de uitgebreide vergadering van team 

D (dienstverlening) is er ruimte gemaakt om informatie te delen met de deelnemers om zo de kennis van ieder 

teamlid te vergroten.  

Op de ambassadeursvergaderingen in de 3 regio’s is de praktische omgang met de GDPR-wetgeving en de meer 

gestroomlijnde omgang met verloven en vakanties duidelijk uitgelegd. Er is van de gelegenheid gebruik gemaakt om 

ook de sportbegeleiders duidelijk te maken dat ze met persoonlijke vragen, of met vragen van klanten of occasionele 

sportbegeleiders steeds terecht kunnen bij de specialist sociale wetgeving binnen het team dienstverlening.  

 

Operationele doelstelling: uitrollen van het vermarkten van de kennis rond sport en tewerkstelling 

 

Het uitgangspunt is dat we kennis gaan zien als een product en dat we return willen krijgen voor het op een bepaald 

niveau ter beschikking stellen ervan.  

Na de goedkeuring van de bijkluswet door de regering halverwege het jaar zijn Dynamo en Sportwerk nauwer gaan 

samenwerken met het oog op het geven van lezingen inzake verenigingswerk. Er werden in totaal 11 infosessies 

door Sportwerk gegeven. Deze samenwerking verloopt vlot en de evaluatie ervan is positief. We willen dan ook 

verdergaan op de ingeslagen weg. Sportwerk voelt zich genoodzaakt om binnen dit nieuwe gegeven een rol op te 

nemen. In die zin werd in 2018 uitgetest of het verenigingswerk binnen Sportwerk een onderdeel kan worden van 

het pakket tewerkstellingsvormen dat Sportwerk aanbiedt. Sportwerk promoot het verenigingswerk niet actief maar 

staat open voor vragen die in die zin gesteld worden.  

Voor de verdere uitrol van het reeds in 2017 vooropgestelde plan tot vermarkting van de kennis rond sport en 

tewerkstelling was er in 2018 een gebrek aan tijd om hier voluit voor te gaan. Het is dan ook de bedoeling hier in 

2019 en de komende jaren volop op in te zetten. 

 

Operationele doelstelling: integreren van netwerken in takenpakket van medewerkers 

 

Er werd deelgenomen aan studiedagen en netwerkevents. o.m. de studiedagen van het instituut voor arbeidsrecht 

van de KULeuven en netwerkmomenten van VDAB en Securex o.m. in het kader van het nieuwe werken. 

Verder is Sportwerk ook vertegenwoordigd of aanwezig in tal van organisaties, stuur- en werkgroepen zoals onder 

andere: 

 

- VSF (Algemene Vergadering) 

- ICES (Algemene Vergadering) 

- G-sport Vlaanderen (Algemene Vergadering) 

- Sociare (Raad van Bestuur) 

- Stuurgroep naschoolse sporten 
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Strategische doelstelling 4: Verder optimaliseren van de interne werking van Sportwerk Vlaanderen 
 

Operationele doelstelling: optimaliseren van de software en de IT-infrastructuur 

De implementatie van het nieuwe (gemigreerde en aangepaste) softwareprogramma was gepland voor januari 

2019. In 2018 werd duidelijk dat door onderschatting van de complexiteit van de bedrijfsprocessen en de extra 

toevoegingen die niet waren opgenomen in de analyse in 2017, omdat er toen nog geen sprake van was, dat 

oplevering in augustus 2018 onmogelijk was. 

Er is 6 maanden nodig geweest voor de opzet en automatisering van de tarievenmatrix in de klantenaanvraag en 

offerte en de ontwikkeling van het nieuwe aanvraagformulier. Hier was initieel inclusief de testperiode een termijn 

van 2 maanden voorzien. De eerste oplevering van het aanvraagformulier werd niet goed bevonden waardoor er 

nog 2 maanden vertraging is opgelopen. De tarievenmatrix en planning vormen de basis van dit nieuwe 

softwareprogramma. Meerdere overlegmomenten zijn nodig geweest om de ICT-programmeurs op dezelfde 

golflengte te krijgen. 

Alle desktops werden vervangen door laptops en alle medewerkers ontvingen een laptop en een gsm-toestel met 

een gsm-abonnement. 

De eerste stap in migratie naar de Cloud, naar Office 365, werd gezet door de migratie van Outlook, van een lokale 

server naar de cloud. 

 

Operationele doelstelling: verhoging van de kwaliteit van de organisatie, diensten, producten en processen 

door kwaliteitsmanagement 

Op vlak van personeelsbeleid werd in 2018 verder ingezet op het optimaliseren van de processen op niveau van de 

loonadministratie, aanwervingen, vorming & ontwikkeling en welzijn. 

 

 

Operationele doelstelling: hervormen van de backoffice en extra vaste lesgevers aanstelling in regio Zuid in 

overleg met de Vlaamse Gemeenschapscommissie 

Sinds begin 2018 is de backoffice in team Zuid helemaal hervormd en weer in aantal, sommige mensen zijn 

vertrokken, sommige zijn terug, de toevoeging van een nieuwe kracht en het verwijderen van de teamcoach team 

D (dienstverlening) heeft zijn impact gehad. De verhuis naar Zaventem was een noodzaak en is goed verlopen.  

De klantentevredenheid scheert hogere toppen dan ooit en ook de samenwerking lijkt geoptimaliseerd. Door de 

aanwerving van een nieuwe operations manager (teamcoach team D/ dienstverlening) zal dit verdere positief 

evolueren.   

 

Daarnaast zijn 5 nieuwe lesgevers in dienst gekomen in regio Zuid sinds januari 2018.  

 

 

Operationele doelstelling: creëren van extra tewerkstelling 

Extra tewerkstelling creëren is, naar aanleiding van de verevening van de provincies en de herverdeling van de DAC-

middelen, één van de decretale opdrachten van Sportwerk Vlaanderen.  

Op basis van de gegevens van de sociale balans zien we jaar na jaar een stijging van de VTE’s. Deze stijging is vooral 

dankzij de aanstelling van extra personeelsleden in het vernieuwde loonbeleid waar de kost voor vaste sportwerkers 

geoptimaliseerd werd. 
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Sociale balans 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Aantal vte’s 108,6 124,8 141,6 152 159,2 171,4 

Eigen inkomsten  4,504 k 4,136 k 4,302 k 4,657 k 4,980 k 5,586 k 

Subsidies Vlaamse 

Overheid 

1,785 k 2,956 k  3,724 k  3,881 k 3,943 k 4,072 k 

 

Bij deze benadering ontbreken echter jaarlijks de tewerkstelling die wij realiseren bij andere partners. Frequent 

worden klanten gestimuleerd en aangezet om zelf te gaan tewerkstellen. Dit zijn uiteindelijk VTE’s die wij door jaren 

inzet hebben gerealiseerd, maar die niet in deze cijfers naar voor komen.  

 

Operationele doelstelling: optimaliseren van het financieel beleid  

Om onze werking op lange termijn te verzekeren, worden enkele ratio’s berekend. Met een liquiditeitsratio van 2,66, 

waarbij 0.7 de standaard is, zijn er voldoende middelen om onze kortlopende schulden te betalen. Sportwerk is met 

een score van 64% in staat haar financiële verplichtingen op langere termijn na te komen. Een organisatie is solvabel 

met een score tussen 20% en 80%. 

Vanaf januari werd er gebruik gemaakt van het nieuw boekhoudpakket “Exact”. Dit programma biedt veel meer 

mogelijkheden en is stabieler dan het vorige programma. Optimaal zal er pas kunnen gewerkt worden als ook de 

nieuwe software “Odoo” operationeel zal zijn. 

 

In 2018 werd heel geïnvesteerd in: 

 

- de vernieuwing van de software (ontwikkeling) 

- computers 

 

Daarnaast realiseerden we een groei van ruim 12.500 uren voornamelijk in de categorie van de sportclubs. Vanaf 

september 2018 werden aanvragen vanuit de sportclubs geblokkeerd omwille van de negatieve impact op de 

financiën: investering van gemiddeld 20 euro per gefactureerd uur. 

Tegelijk werd in 2018 een significant deel van de openstaande overuren opgenomen waardoor we dus ook die kost 

dit jaar doorslikken.  

 

Operationele doelstelling: Implementatie nieuw organogram in de praktijk 

September 2017 werd ons nieuwe organigram officieel gelanceerd binnen onze organisatie. In de loop van 2018 

werd dit aan stresstesten onderworpen door de algemeen directeur. Het temporeel verhogen van de druk op 

bepaalde onderdelen en hoe de mensen, de coaches en de organisatie daar mee om gaan was een noodzaak om 

te zien of de samenwerking in de teams, de omgang van de coaches met dienend leiderschap en elk individu hier 

mee om kon.  

Eind 2018 volgde een objectieve evaluatie van deze stresstesten. Sommige teams zijn uitmuntend, andere dienen 

nog bijgestuurd. Ook op vlak van coaching is er nog optimalisatie mogelijk. Daar ervaren vooral de coaches met 

gemengde (niet puur leidinggevende) functies dat er in geval van een stresstest snel overdruk komt.  
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Operationele doelstelling: uitrollen, opvolgen en bijsturen nieuw loonbeleid  

Het nieuw loonbeleid werd gelanceerd op 1 januari 2018, elk nieuw personeelslid komt in dienst onder het nieuwe 

loonbeleid. Het loonbeleid werd onder een vergrootglas gelegd door de ondernemingsraad waardoor de overstap 

van backoffice medewerkers naar dit beleid vertraging opliep.  

In overleg werden aanpassingen geformuleerd. Alle extralegale voordelen werden doorgelicht en geoptimaliseerd.  

Alle medewerkers krijgen binnenkort de kans om de overstap ongedwongen te maken.  

Bij de lesgevers zijn intussen 26 medewerkers opgestart onder het nieuwe beleid. In de backoffice waren er door 

interne verschuivingen 3 mensen aan de slag onder dit beleid.   

 

 

Operationele doelstelling: uitvoeren jaarlijks actieplan interne dienst preventie en bescherming op het werk 

Jaarlijks is er in het kader van de gezondheid en het welzijn op de werkvloer een jaaractieplan. De Chief happiness 

officer (alsook preventieadviseur) maakt en volgt dit plan op samen met de leden van het CPBW (comité preventie 

en bescherming op het werk). Ook in 2018 is er in het JAP IDPBW (jaaractieplan interne dienst preventie en 

bescherming op het werk) ingezet op verschillende topics.  

 

Hieronder een overzicht van de thema’s waar in 2018 op gefocust is:   

 

Veiligheid Gezondheid Ergonomie 

Psychosociale aspecten Bijzondere doelgroepen  
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Veiligheid 

We zijn verantwoordelijk dat de medewerkers veilig zijn op hun werkplek, maar zich ook zo veilig mogelijk begeven 

van en naar het werk of naar opdrachten tijdens het werk.  

Als werkgever hebben we immers weinig controle op de veiligheid in het verkeer. Om hierop in te spelen werd er 

in 2018 naar gestreefd om in te zetten op mobiliteit, in het bijzonder op het beperken van (onnodige) 

verplaatsingen. Sportwerk wil verplaatsingen zo kort mogelijk houden en waar mogelijk clusteren of beperken.  

In kader van een mobiliteitsplan werden er verschillende efficiëntie-oefeningen gemaakt en werden de planningen 

van de lesgevers zoveel mogelijk aangepast. Verder voerden we verschillende satellietkantoren in, zodat de 

backoffice medewerkers dichter bij huis kunnen werken en zich dus ook minder ver moeten verplaatsen. Ook 

lesgevers hebben hierdoor een kantoor dichter in hun buurt.  

Verder is er een procedure omtrent code oranje opgemaakt opdat er uniforme richtlijnen zijn bij slecht of gevaarlijk 

weer.  

Bovenstaande initiatieven verlagen verplaatsingen op de weg en dus ook risico’s op wegongevallen.  

 

Gezondheid 

 

Gezondheid is een heel ruim begrip en heel wat initiatieven hebben rechtstreeks of onrechtstreeks invloed op de 

gezondheid van de sportwerkers. 

 

De gezondheid van de backoffice, de sportbegeleiders en –ondersteuners wordt op een andere manier benaderd, 

aangezien ook de jobinhoud erg verschilt.  

 

Binnen de backoffice wordt blijvend hard ingezet op beweging op de werkvloer. Stil zitten is het nieuwe roken, we 

moeten onze medewerkers met een overwegend zittende job stimuleren om te bewegen. In 2018 werden de 

initiatieven van 2017, zoals middagsport, sportieve challenges op de werkvloer, actief vergaderen, gecontinueerd. 

Om beweging een extra boost te geven, schakelden we daarnaast een bachelorstudente in die met haar eindwerk 

‘Actief op (en rond) de werkplek! – activeren van zittende medewerkers’ de collega’s van hun stoel kreeg.  

 

Onze sportbegeleiders daarentegen zijn dagelijks terug te vinden op de sportvloer. Zij hebben geen gebrek aan 

beweging, toch willen we hun fysieke gezondheid niet verwaarlozen. Door hun regelmatige fysieke inspanning is de 

kans op (over)belasting van het lichaam reëel. Via gedeeltelijke terugbetaling van otoplastieken (op maat gemaakte 

oordoppen), verdere testing van headsets (waarvan de aankoop in 2018 zal begroot worden) en aankoop van lichtere 

muziekinstallaties probeerden we de job van onze lesgevers te verlichten.  

 

Al onze medewerkers kregen geregeld de kans om (gratis) deel te nemen aan sportieve evenementen, zoals de 

Herculean Run en de Pink Ladies games.  

 

Verder voorzagen we opleidingen in kader van gezondheid, zoals gezonde voeding en omgaan met stress. Ten slotte 

waren er tijdens de Week van het Werkgeluk een sensibilisatiecampagne omtrent gezondheid en werkgeluk.  

 

Ergonomie 

 

Ook al kan ergonomie beschouwd worden als fysieke gezondheid, toch leggen we hierop een aparte focus (conform 

de wet welzijn). Om de ergonomie van de medewerkers te verbeteren, kan de werkgever tools aanleveren maar 

vooral ook medewerkers sensibiliseren op het belang van een goede (zit)houding. Opnieuw is er een tweedeling 

afhankelijk van de functieinhoud.  

 

Initiatieven voor de backoffice:   

- staande tafels in elk hoofdkantoor 

- e-learning (vanuit de externe dienst)   

- digitale zelfscreening (vanuit de externe dienst) 
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Initiatieven voor de lesgevers:  

- Opleiding ergonomie op de werkvloer (gegeven door expert uit externe dienst)   

 

Psychosociale aspecten 

 

Heel wat factoren hebben een invloed op het werkgeluk of het gevoel van mentale belasting.  

Net zoals de tendens in 2017 blijft Sportwerk actief inzetten op de happiness van haar sportwerkers.  

 

Met de aanstelling van de functie van chief happiness officer (CHO) willen we ook op vlak van welzijn en happiness 

op de werkvloer pionier zijn. Sportwerk streeft ernaar een aantrekkelijke, leuke en flexibele werkgever te zijn waar 

werknemersgeluk een belangrijke plaats inneemt. 

 

Er wordt een hoge inzet en flexibiliteit van de sportwerkers verwacht waarin we streven naar uitmuntende prestaties 

op de sport- en werkvloer, maar willen hun daarvoor ook belonen en waarderen.  

 

Initiatieven waarbij Sportwerk haar medewerkers in de watten wil leggen:  

- Nieuwjaarsevent 

Op 5 januari hieven de sportwerkers in de Schorre in Boom samen het glas op 2018. Zowel vaste lesgevers, 

medewerkers in de backoffice als sportbegeleiders die op losse basis opdrachten voor Sportwerk invullen, 

waren aanwezig. 

Na een gezellig ontbijt, lichtte de algemeen directeur toe welke uitdagingen we in 2018 aangaan en hoe we als 

team onze doelen zullen bereiken. Er waren 92 collega’s aanwezig.  
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Tijdens  

 

Tijdens dit Nieuwjaarsevent werd ook een wervingsfilmpje opgenomen. We gebruiken onze eigen 

sportwerkers als ambassadeurs voor onze werving: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=KWp2Vs8OYA4 

Een terugblik op onze blog.  

- 2-daagse 

Onze 2-daagse is een ideaal moment om te verbroederen en ervaringen uit te wisselen met de collega-

sportwerkers. Ook de collega’s achter de schermen, of eerder naast het sportveld, krijgen op die manier de 

kans om op alle namen een gezicht te kleven en bij te babbelen.  

Op 30 en 31 augustus overtroffen we onszelf met een 2-daagse in de Ardennen. Sport, avontuur, expertise-

uitwisseling en samen zijn onder een stralende zon, een ideale mix voor een geslaagde teambuilding.  

Er waren 87 collega’s aanwezig. De evaluatie wijst op een geslaagde editie:  

 

 

 

Alle respondenten gaven een score van goed tot heel goed. Een terugblik op onze blog.  

https://sportwerk.be/sportwerkers-heffen-glas-op-2018/
https://sportwerk.be/2-daagse-teambuilding-klaar-voor-een-nieuw-sportjaar/
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- Beer & pizza 

Door het succes in 2017 stimuleerden we in 2018 opnieuw alle sportwerkers om “beer & pizza’s” te 

organiseren voor de collega’s. Een ideaal moment om na de werkweek samen te komen, ervaringen uit te 

wisselen en te verbroederen met collega’s uit de buurt.  

Hierbij krijgen ze een budget van +/- 10 euro per aanwezige. In 2018 werd er gebowld, gingen we samen 

kajakken by night, trakteerden we onze sportwerkers in Gent na de sportsterrendagen en bleven we enkele 

keren samen plakken na een teamvergadering.  

Verder organiseerden we op regelmatige basis binnen de backoffice: bring your own lunch, waarbij de 

collega’s zelf zorgen voor een gezellige en lekkere lunch. Sportwerkers zijn hierbij ook steeds welkom als zij in 

de buurt zijn.  

Alle initiatieven worden steeds gedeeld in de interne facebookgroep die enkel zichtbaar is voor de collega’s.  
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Bijzondere doelgroepen 

 

Jaarlijks zetten we ook in op bepaalde doelgroepen. In 2018 werden er risicoanalyses opgemaakt omtrent 

moederschapsbescherming en het werken binnen de gevangenis. De risicoanalyse omvat eveneens procedures ter 

bescherming van de medewerkers.  

 

Grensoverschrijdend gedrag 

Sportwerk blijft actief inzetten op de preventie van grensoverschrijdend gedrag en wil hier ook een voorbeeldrol in 

zijn voor andere (sport)organisaties.  

 

In 2018 stelden we een policy en gedragscode inzake grensoverschrijdend gedrag op. De gedragscode werd 

getekend door alle vaste sportwerkers. Hiermee geven we het signaal dat we als werkgever duidelijk NEEN zeggen 

tegen grensoverschrijdend gedrag en we dit ook verwachten van onze sportwerkers.  

 

Om actief verder in te zetten tegen grensoverschrijdend gedrag, ook op beleidsniveau, en om onze ervaringen te 

kunnen delen met andere organisatie, is de chief happiness officer van Sportwerk lid van de Algemene Vergadering 

van ICES.  

 

Tevredenheid sportwerkers 

Net zoals in 2017 wordt er vaker en meer via actieve participatie en informele contacten gepeild naar het welbevinden 

van de medewerkers. Op die manier kan er meer op maat van de medewerker ingespeeld worden op zijn 

tevredenheid.  

 

Om ook een structureel beeld te krijgen van de algemene tevredenheid is er eind 2018 een bevraging voor alle vaste 

sportbegeleiders, trainers, sportondersteuners en backoffice opgesteld door de werknemersvertegenwoordigers. 

Die bevraging zal begin 2019 verspreid worden. 

 

Concrete voorbeelden van ondernomen participatie-acties:  

 

- iedere backoffice werknemer heeft minstens 2 keer 2 uur 1 op 1 overleg gehad met de algemeen directeur 

- aparte overlegmomenten/ tussentijdse gesprekken met verschillende teams/teamcoaches en de directie 

- herhaaldelijke oproepen van de algemeen directeur om persoonlijke vragen en suggesties steeds te melden  

- bevraging van ervaring na gevolgde opleiding of na Sportwerk evenementen 

- toelichtingen aan de integrale backoffice 

- toelichtingen aan de integrale pool van sportbegeleiders, steeds gevolgd of met een informeel moment 

voorafgaand 

- mogelijkheid tot 1 op 1 gesprek met de algemeen directeur vóór de vergaderingen 
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Operationele doelstelling: onderzoek en implementatie van een platform voor optimale interne communicatie  

 

In 2018 werd een werkgroep opgezet en de interne communicatielijnen werden uitgetekend. Er werd onderzoek 

verricht naar de verschillende mogelijkheden.  

Er werd echter gekozen om dit project on hold te zetten en prioriteit te geven aan de opzet en uitbouw van ons 

ERP-systeem. Hierdoor is dit project met een jaar uitgesteld. 

Ondertussen is ook gebleken dat het wenselijk is dat we de digitalisering van onze interne communicatie ruimer 

bekijken. Er is niet enkel nood aan een communicatietool. We detecteren ook nood aan een samenwerkingstool, 

een helpdesk, CRM, en mogelijkheid tot vergaderen op afstand (conferencecalls). 

We benaderen het project bijgevolg ruimer. Een samenwerking tussen ICT en communicatie. Een blueprint werd 

uitgetekend en vervolgens gaan we op zoek naar een oplossing/een partner  

Een blueprint van deze digitalisering is momenteel voor handen, de verschillende leveranciers werden 

gecontacteerd. De keuze zal vallen  

op de leverancier die de meeste van onze noden vervult en optimale connectie/communicatie tussen de 

verschillende tools kan garanderen.    

De gefaseerde opzet en uitrol is voorzien in 2019 – 2020.  
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Deel 4: Realisaties actieplan 2018 

Strategische 

doelstellingen 

Operationele doelstellingen Indicator Realisatie Te 

behalen 

score 

Behaalde 

score 

Afstemmen vraag en 

aanbod betreffende 

tewerkstelling in de 

sport 

Aanbieden van sportbegeleiding in de non-profit en overige 

sectoren 

minimum 185.000 uren 196.832 uren 50 50 

Flexibel opstellen om hoeveelheid van grote klanten (> 750 u 

per jaar)aan te kunnen via SLA: Service Level Agreement 

grote klanten in kaart brengen 35 klanten   -    57.412 uren 10 10 

Databank van sportwerkers uitbreiden d.m.v.: uitgebreidere 

sourcing, opleiding, marktverkenning, diversificatie aanbod 

door meer paarse balpennen. 

Sourcing: stijging met x% 60% t.o.v. 2017 5 5 

Opleiding: aantal uren  482 uren  5 5 

Marktverkenning: rapportage  ja 2 2 

Diversificatie: aantal uren per discipline 756 u/discipline 2 2 

Verhogen van de tewerkstelling van docenten en gastsprekers. 1.500 uren 932 uren 1 0,5 

Verder uitbouwen van de Sportwerk-werking in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest in nauw overleg met de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie (specifieke afspraken rond tarieven 

en vaste tewerkstelling via samenwerkingsovereenkomst) 

samenwerkingsovereenkomst SWO : 12.158 uren - stijging 13% 6 6 

Implementeren van AOP-ers aan de hand van 

dialoog/gesprekken met Sport Vlaanderen.  

AOP-ers overgedragen nee/ ja (aantal) nee- wel een SWO met de diensten promotie-

centra en vts 

2 0 

Verkennende gesprekken met gemeenten om 

samenwerkingsovereenkomsten m.b.t. hun 

sport(personeels)beleid op te starten. 

# effectieve SWO 

(samenwerkingsovereenkomsten)(=return) 

SWO met 1 sportdienst 2 2 

Gevarieerd en aantrekkelijk aanbod aanbieden aan partners en 

klanten (marktverbreding) 

Aantal lesuren per soort pakket/project. 6 pakketten = 2.855 uur 5 5 

KPI’s in functie van de continuïteit en efficiëntie van de 

organisatie formuleren en jaarlijks aanpassen aan de 

organisatiedoelstellingen. 

Overzicht resultaten KPI’s Maandelijkse rapportage + jaarlijkse uitgebreide 

rapportering 

10 10 

Subtotaal        100 97,5 
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Strategische 

doelstellingen 

Operationele doelstellingen Indicator Realisatie Te 

behalen 

score 

Behaalde 

score 

Blijvend bevorderen 

van de kwaliteit van 

de tewerkstelling 

Kwaliteit van de sportwerkers opvolgen en optimaliseren: Digitale meting  Niet gerealiseerd 1 0 

Verhogen van opleidingsbudget Budget per persoon > 300 € 900 € per vte 2 2 

Opvolgen van kwaliteit en noden Bezoek van vaste lesgevers door consulenten                       

onderzoek digitale bevraging door deelnemers                        

uitrol digitale bevraging door deelnemers 

bezoeken lesgevers: oké                                             

onderzoek: oké                                                                

uitrol: niet oké (connectie met open ERP/GDPR niet 

evident) 

4 2 

Verhogen van de klantentevredenheid door permanente 

bevragingen, dialoog en samenwerkingsovereenkomsten 

80% tevredenheid Tevredenheid (hoger dan 7) 

Algemeen: 77,2% 

 

Docroom: 33,9% 

Ondersteuning door de consulenten: 80,6% 

Begeleiding/ondersteuning sportbegeleiders/-

ondersteuners: 89,7% 

Algemeen aanbod Sportwerk: 84,7% 

Tevredenheid tarieven: 63,6% 

 

9 10 

Bijsturen en uitrollen extern communicatieplan  
 

    

Marketing 100% uitrollen actieplan 2018 Intern/extern – beeld- en videomateriaal – facebook 

– instagram - Linkedin 

3 3 

Sales Contacteren van alla profitpartners Contact: 100% - SWO: 3 aantal gefactureerde uren: 

500 

3 1 

Naambekendheid Visibiliteit in kaart brengen Kledij lesgevers – campagnes ook via sociale 

media – beurzen – auto’s Sportwerk - 

promotiemateriaal 

3 3 

Verhogen van de invullingsgraad door betere sourcing 95% invulling 98,8% op uren 10 10 

Extra inzet voor doelgroepenwerking via het opleiden van 

sportwerkers voor  specifieke doelgroepen én een laag tarief 

Aantal lesuren voor specifieke doelgroepen  5.769 uren t.o.v. 5.367 uren in 2017 1 1 

Verhoging van de efficiëntie van de administratieve last d.m.v. 

de optimalisatie van de softwareprogramma’s en implementatie 

van een mobiele applicatie. 

Optimalisatie softwareprogramma’s Invoering Exact 2 0,5 

  Return nieuwe app 689 v/d 4.196 werknemers (209 jobsollicitaties) 1 0,5 

Subtotaal        40 32 
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Strategische 

doelstellingen 

Operationele doelstellingen Indicator Realisatie Te 

behalen 

score 

Behaalde 

score 

Een kenniscentrum 

zijn rond 

tewerkstelling in de 

sport 

  

Door reorganisatie een kenniscentrum worden. Uitvoeren reorganisatie reorganisatie werd uitgevoerd 1 0,5 

Relevante gegevens i.v.m. sport en tewerkstelling ter 

beschikking stellen van derden via website, sociale media, 

brochures, … 

Contentkalender: 100% 100% contentkalender 1 1 

Interne medewerkers bijscholen rond arbeidswetgeving via 

regelmatige workshops, testcases. We worden een HR-bedrijf. 

3 workshops per jaar er werden 3 workshops georganiseerd 2 1 

  1 testcase per jaar  Niet uitgevoerd 1 0 

Uitrollen van het vermarkten van de kennis rond sport en 

tewerkstelling: 

  
    

Alle facetten van tewerkstelling verkennen en kunnen 

toepassen 

Actieplan 2018: 100%  100% 

 

2 2 

  Binnenkomende vragen beantwoorden: 100% alle binnenkomende vragen werden beantwoord 2 2 

Integreren van netwerken in takenpakket van medewerkers. In kaart brengen van 

netwerkmomenten/vertegenwoordigingen in 

externe organisaties 

 In kaart gebracht 1 1 

Subtotaal        10 7,5 
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Strategische 

doelstellingen 

Operationele doelstellingen Indicator Realisatie Te 

behalen 

score 

Behaalde 

score 

Verder optimaliseren 

van de interne 

werking van 

Sportwerk 

  

Optimaliseren van de software en de IT-infrastructuur.   Exact, migratie outlook, ontwikkeling 45% Odoo, 

contractonderhandeling centrale printserver, 

minimale optimalisatie huidige software 

10 4 

Projecten: Odoo V11 (icl. Planningstool), Exact, Office 365, 

Portaal klanten en Sportwerkers 

Oplevering projecten 2018: 100% Exact, migratie outlook, ontwikkeling 45% Odoo 5 2 

Verhoging van de kwaliteit van de organisatie, diensten, 

producten en processen door kwaliteitsmanagement 

Verbeteracties: 80%   5 4 

Hervormen van de backoffice en extra vaste lesgevers 

aanstellen in regio Zuid in overleg met de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie  

Optimaliseren takenpakketten + aanstellen 6 

deeltijds lesgevers 

1 consulent + 7 deeltijdse lesgevers extra 3 3 

Creëren van extra tewerkstelling  Gegevens sociale balans  2016 = 152 vte                                                                    

2017= 159,2 vte                                                                   

2018 = 171,4 vte 

10 10 

Optimaliseren van het financieel beleid         

Bewaken van de financiële gezondheid ratio's jaarrekening:                                             

enge liquiditeit > 2                                                 

% solvabiliteit tussen 20% en 80%                                               

% rendabiliteit zonder subsidies < 0% 

enge liquiditeit = 2,66                                                            

% solvabiliteit = 64%                                                          

% rendabiliteit zonder subsidies = -46,73% 

3 3 

Opvolgen en bijsturen businessplan 2017 – 2023 Opvolgen en bijsturen ja 2 2 

Verkennen van diverse optimalisatiemogelijkheden Nieuwe software In gebruik neming van programma “Exact “ – 

invoeren van Codabox 

2 2 

Implementatie nieuw organogram in de praktijk: Theoretische realisatie: 100% 100% 3 3 

Teamcrafting Continue aanpassing in praktijk Bepalen van taken per team, teamdoelstellingen, 

opvolging er van 

3 3 

Dienend leiderschap Continu proces Teamevaluaties 1 1 

Jobcrafting Continu proces Tussentijdse gesprekken en aanpassen van het 

takenpakket op basis van interesses en talenten 

1 1 

Vergadertechnieken Implementatie en opvolging van efficiënte 

vergadertechnieken 

Uittesten en implementeren zijn gebeurd  1 1 
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Strategische 

doelstellingen 

Operationele doelstellingen Indicator Realisatie Te 

behalen 

score 

Behaalde 

score 

 Uitrollen, opvolgen en bijsturen nieuw loonbeleid 
 

    

Invoeren nieuw loonbeleid voor backoffice Overstap van oud naar nieuw loonbeleid Niet gerealiseerd 3 0 

Loonkosten verschillende statuten Invoeren kostenplaatsen in boekhoudsysteem Kostenplaatsen voor uitgaven staan op punt  3 3 

Invoering prestatiegericht werken Evaluatieplan uitwerken Evaluatieplan: ok 2 2 

Waardengericht ondernemen Continu proces Opgevolgd via persoonlijke gesprekken  3 3 

Invoeren nieuw evaluatiesysteem Cafetariaplan uitrollen Onderzoek: ok                                                      

Implementatie: niet uitgevoerd  

3 1 

Invoeren niet-plaats gericht werken Uitwerken dienstennota 

Implementatie 

Dienstennota: ok                                                                     

 

Implementatie: ok 

2 2 

Uitvoeren jaaractieplan interne dienst preventie en 

bescherming op het werk 

80%  87%  3  3 

Tevredenheid medewerkers opvolgen: Tevredenheid: 80%  86,3% 10 10 

Heroriëntering interne preventive-adviseur naar Chief 

Happiness Officer-profiel (CHO) 

Heroriëntering ja 2 2 

Actieplan Interne Dienst Preventie en Bescherming op het werk 

optimaliseren 

Actieplan 2018: bijsturen ja 3 3 

Onderzoek en implementatie van een platform voor optimale 

interne communicatie (intranet): 

Implementatie van platform Onderzoek: ok 

Blauwdruk: ok 

Implementatie: on hold (focus openERP) 

5 2,5 

Verkennen van nieuwste I-com systemen (interne  

communicatiesystemen) 

Onderzoek ok  3 3 

Verdere implementatie en bijsturing van de uitrol van 

satellietwerking 

Definitieve opstart van minstens 2 satellietplekken Brugge en Berchem 2 2 

Implementatie van de waarden, de principes en gedragscode 

van een nieuwe organisatiecultuur  

Implementatie Ja 7 7 

Subtotaal       100 82,5 

TOTAAL       250 225,5 
 

   of 90,2% 
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Deel 5: Nabeschouwing 

 

In 2018 heeft Sportwerk Vlaanderen geschiedenis geschreven:  

 

- Er werden maar liefst 196.832 lesuren gepresteerd, een stijging met 5,24% t.o.v. 2017. 

- 68 sportclubs maakten deel uit van het project sportclubs. Er werden 67 trainers en 19 sportwerkers met 

een sportondersteunende functie ingeschakeld. 

- Sportwerk heeft extra aandacht voor de begeleiding van specifieke doelgroepen zoals onder meer G-sport en 

gedetineerden. Onze sportwerkers worden hiervoor ook specifiek opgeleid. 

- Sportwerkers worden doelgericht opgeleid en bijgeschoold om blijvend kwaliteit te bieden zowel aan klanten 

als aan deelnemers. 

- Samen met de Vlaamse Gemeenschapscommissie wordt gezorgd voor een optimale implementatie van de 

pool van sportbegeleiders in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Er werden maar liefst 12.158 lesuren 

gepresteerd. Dit overstijgt het aantal lesuren van de stad Antwerpen. 

- Het aantal voltijdse equivalenten zien we op de sociale balans jaar na jaar groeien. In 2018 staat de teller op 

gemiddeld 171,4 voltijdse equivalenten. 

- 1.372 unieke sportwerkers stonden in 2018 op de loonlijst.  

- 44,55% van het totaal aantal lesuren worden gepresteerd in sportclubs. 

- Sportwerk realiseert een invulgraad van 98,8% op uren. 

- Maar liefst 109 uurloners werden beloond voor hun trouwe inzet aan onze organisatie. 

- De enorme ervaring rond sport en tewerkstelling deelt Sportwerk Vlaanderen via haar kenniscentrum 

(directie, management, juridische en ondersteunende diensten) met de ganse sportsector. 

- Sportwerk zet zich 100% in op de tevredenheid van haar personeel en stimuleert via allerlei initiatieven om de 

betrokkenheid van haar medewerkers. Met een score van 86,3% en bijna geen uitstroom kan Sportwerk 

terecht fier zijn. 

- In 2018 vergaderden de ondernemingsraad (OR) en het comité voor preventie en bescherming op het werk 

(CPBW) maandelijks (m.u.v. de zomermaanden) en werd o.a. het nieuw loonbeleid uitvoerig besproken. 

- Een licht positief financieel saldo eind 2018 is het resultaat van een succesverhaal in 2018. Bepaalde 

elementen van het nieuw loonbeleid werden echter nog niet uitgevoerd en de uren van de sportclubs werden 

in september 2018 geblokkeerd gelet op de negatieve impact op de financiën. Dit bewijst dat Sportwerk niet 

oneindig kan groeien in een enveloppesubsidiëring en dat klanten moeten bereid zijn om meer te betalen voor 

kwalitatieve dienstverlening. 
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Het werkingsjaar 2018 sluit de beleidsperiode 2014-2018 af. Sportwerk kan terugblikken op een succesvolle 

periode binnen een gezonde financiële omgeving. 

De 4 strategische doelstellingen werden ruimschoots behaald:  

- Vraag en aanbod werden op elkaar afgestemd. Het aantal lesuren steeg jaar na jaar, de databank van 

sportwerkers werd uitgebreid. 

- De kwaliteit van de tewerkstelling werd voortdurend bewaakt: het budget voor bijscholingen werd verhoogd, 

de tevredenheid van de klanten en de noden van de sportwerkers werden opgevolgd. Rond communicatie 

werden kosten noch moeite gespaard. Vlabus werd in 2016 omgedoopt tot Sportwerk Vlaanderen en werd in 

een nieuw kleedje gestoken. De nieuwe look geeft onze organisatie een frisse uitstraling. 

- Kenniscentrum: Sportwerk verzamelde en stelde niet alleen gegevens rond tewerkstelling ter beschikking 

maar is uitgegroeid tot “een kenniscentrum zijn”. Interne medewerkers volgden interne workshops rond 

onder meer de praktische toepassing van arbeidswetgeving. 

- Rond het optimaliseren van de interne werking werd meer gerealiseerd dan het beleidsplan voorzag. In de 

loop van 2017 werden grote veranderingen doorgevoerd. Sportwerk evolueerde naar een “sexy” organisatie 

waar de werknemers graag werken. Een werkstijl gebaseerd op vertrouwen, eigen verantwoordelijkheid van 

medewerkers, samenwerken en het sturen op resultaten. Crossjobs werden in het leven geroepen. Dit laat 

werknemers toe een backoffice-job te combineren met een functie in bv. een sportclub.  

 

Eindrapport beleidsplan 2014 – 2018: we mogen onszelf met “summa cum laude” geslaagd noemen. 

 

► Invullingsgraad: 98,8%  

► Algemene klantentevredenheid: 77,2%  

► Werknemerstevredenheid: 86,3%  

► Realisatie jaaractieplan: 90,2% 
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Finaal, als kers op de taart, mogen we ook trots mededelen dat we recentelijk de erkenning kregen van “Zilveren 

Investors in People-organisatie”. (https://www.iipbenelux.eu/Default.aspx)  

 

 

 

Volgens de assessor mag Sportwerk Vlaanderen gezien worden als een groep mensen die prestatiegericht werkt 

naar geconcretiseerde en met de medewerkers besproken doelstellingen in functie van het bereiken van de ambities 

van de organisatie, maar waar daarbij steeds het aspect ‘mens’ in een belangrijke mate meespeelt. 

Hieronder kunt u de resultaten terugvinden van de doorlichting van de organisatie en bevraging van onze backoffice, 

sportlesgevers en -ondersteuners: 

 

 

Sportwerk Vlaanderen heeft in de loop van 2018 haar beleidsplan voor de periode 2019 – 2023 zeer ambitieus 

opgesteld en dit in overleg met en in samenspraak met de Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur en het 

management. De doelstellingen kunnen niet gerealiseerd worden zonder de steun van al haar partners en de 

betaalbereidheid van de klanten. 

 

 

Met dank aan allen die meegewerkt hebben aan het welslagen van het beleidsplan 2014 - 2018. 

 

De directie 

Davy Callewaert Sylvie Fermaut  Liliane Roegies 

https://www.iipbenelux.eu/Default.aspx

