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Het voorliggende beleidsplan omvat de totale werking van het Vlaams Instituut voor
Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw als autonome ledenvereniging. Verweven in
het plan zitten ook de doelstellingen en maatregelen die ISB zal ondernemen in het kader
van de beheersovereenkomst die het zal afsluiten met de Vlaamse overheid.
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1. Situatieschets en gegevensverzameling
1.1 Situatieschets van ISB anno 2019
1.1.1 Structuur en werking
Historiek
In 1949 ontstond de Nationale Federatie der Bad- en Zweminrichtingen van België
met als secretaris John van den Bossche. Door de afsplitsing van de particuliere
zwembaden ontstond daaruit in 1959 de Nationale Vereniging der Gemeentelijke
Badinrichtingen van België. Luc Van Royen was de secretaris. In 1962 werd nog Provinciale
toegevoegd aan de naam.
In 1969 ontstond de Belgische Bond van Zweminrichtingen (BBZ) met John van den
Bossche als voorzitter. Vanaf toen verscheen ook het eerste vaktijdschrift-ledenblad:
Thermae. Dat gebeurde vier keer per jaar, zowel in het Nederlands als in het Frans.
In 1975 werden de zwemdiploma’s gelanceerd. Een jaar later kwam er het decreet met de
erkenning van sportcentra en de betoelaging van sportfunctionarissen. Nog een jaar later
– in 1977 – ontstond vanuit de Nederlandstalige Gemeenschapsraad van de BBZ de Bond
van Zweminrichtingen, Sportcentra en Recreatiecentra (BZSR).
In 1979 wordt Mathieu Lambrechts (Directeur Sport stad Hasselt) de nieuwe voorzitter. De
Bond krijgt een eigen permanent secretariaat in de Houten Schoen, ten huize van
secretaris Luc Van Royen met Guyssy Matthynssens als eerste werkneemster. En er is de
eerste editie van de Vlaamse Zwemweek.
Sinds 1980 is er het tweemaandelijkse Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer (VTS), ter
vervanging van Thermae. Twee jaar later is Gent gaststad voor het eerste tweedaagse
congres.
In de jaren 80 ontstond de Liga van Sportfunctionarissen. En het is door een fusie van die
Liga en de Bond van Zweminrichtingen, Sportcentra en Recreatiecentra dat in 1985 het
Instituut voor Sportbeheer (ISB) geboren wordt. In 1986 wordt Erik Roelandt
voorzitter.
Het ISB-secretariaat verhuist in 1990 van de Houten Schoen naar een eigen kantoor in de
Plezantstraat in Sint-Niklaas. Maria De Coninck wordt de eerste directrice van ISB. In dat
jaar verschijnt ook het honderdste nummer van het Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer.
Op het ISB-congres in Hasselt (1995) wordt de kaap van de 500 deelnemers overschreden.
In datzelfde jaar komt er ook een nieuw decreet ter subsidiëring van de gemeentelijke en
provinciale sportdiensten en de sportdienst van de VGC.
ISB wordt in de jaren 90 erkend als vormingsinstituut door de Vlaamse overheid. En na
tien jaar als voorzitter geeft Erik Roelandt in 1996 de fakkel door aan Dany Punie.
In 1998 lanceert ISB zijn website en in 1999 is er een naamswijziging naar Vlaams
Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid. Nog in dat jaar is er voor het eerst
een Vlaamse minister van Sport met Johan Sauwens. Op dat moment zijn ongeveer 230
steden en gemeenten lid van ISB.
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Enkele jaren later - in 2001 – zijn op het ISB-secretariaat acht personeelsleden actief.
Edwin Aerts volgt Maria De Coninck op als directeur. Vanaf 2001 coördineert ISB ook de
campagne BuurtSport. Een jaar later komt er nog een taak bij. Samen met Ethias biedt
ISB de gemeentebesturen een verzekeringspolis aan.
Op het ISB-congres in Leuven (2005) wordt de kaap van de 700 deelnemers overschreden.
En in oktober van dat jaar lanceert ISB zijn nieuwe website op basis van een CMS-systeem.
In 2006 en 2007 coacht ISB 130 gemeenten bij de opmaak van het eerste sportbeleidsplan
in het kader van het Decreet Sport voor Allen-beleid. Dat gebeurt in opdracht van Vlaams
minister van Sport Bert Anciaux. Voor die begeleiding wordt ISB vanaf 2008 gesubsidieerd
via het uitvoeringsbesluit van het Decreet.
Later dat jaar ontvangt ISB de Vlaamse Prijs voor Sportverdienste. Het ISB-team bestaat
op dat moment uit tien medewerkers. David Nassen wordt de nieuwe directeur.
In 2009 wordt een nieuw logo en nieuwe huisstijl voorgesteld. De Vlaamse Zwemweek
wordt in datzelfde jaar omgedoopt tot de Zwembaddagen.
In 2010 wordt de ISB-Kennisbank gelanceerd. En een jaar later verhuist ISB naar een
nieuw kantoorgebouw in de August De Boeckstraat in Sint-Niklaas.
In 2014 krijgt ISB een opdracht als Expertisecentrum Buurtsport. Het jaar nadien volgt
een nieuwe uitdaging. Dan wordt de nieuwe ISB-zwembrevettenlijn gelanceerd. Samen
met experten, de Vlaamse Zwemfederatie en de onderwijssector wordt mascotte Fred
Brevet in het leven geroepen.
In december 2015 verschijnt het 250ste nummer van het Vlaams Tijdschrift voor
Sportbeheer. De ISB-Kennisbank, met een digitaal archief van alle artikels, krijgt nieuwe
functionaliteiten.
Op de algemene vergadering in mei 2016 neemt Dany Punie na twintig jaar afscheid als
voorzitter en bestuurder van ISB. Hij geeft de fakkel door aan Cindy Winters.
In 2019 is ISB samen met de Nederlandse, Italiaanse en Duitse zusterorganisaties
oprichter van Active Local Europe.

Structuur
VZW en statuten – ISB is een vereniging zonder winstoogmerk. De organisatie beschikt
over een btw-nummer en is gemengd btw-plichtig. In 2013 werden de statuten – die
dateerden van 2005 – aangepast aan actuele wetgeving en aangepast op het vlak van
bestuurswerking (Publicatie in Belgisch Staatsblad op 05.08.13). Er werd gekozen voor een
bestuur met maximaal vijftien bestuurders: zes landelijke bestuurders (voor drie jaar)
rechtstreeks verkozen; zes bestuurders van afdelingen en de VIR; en maximaal drie
bestuurders uit ‘organisatie-brede’ commissies en werkgroepen.
Organisatiestructuur – ISB is georganiseerd als een ledenvereniging met een vzwstructuur en bestaat uit een netwerk van afdelingen, commissies en werkgroepen van
actieve leden, betrokken op vrijwillige basis. De werking wordt ondersteund en
gefaciliteerd door een professioneel bureau van medewerkers.
In 2018 werd het organisatie-organogram geactualiseerd. Het betrof een aanpassing van
het organogram dat in 2010 werd opgesteld op basis van het professionaliseringsmodel
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voor brancheorganisaties en beroepsorganisaties van Tack en Huizinga (Architectuur van
Verenigingen – VM-Uitgevers 2009):

Figuur: Professionaliseringsmodel verenigingen van Tack en Huizinga.

Figuur: Organisatiestructuur ISB (2018) op basis van professionaliseringsmodel
ISB evolueerde van een executief bestuur (vrijwilligerswerking), over een directief bestuur
(met secretariaat) tot een beleidsvoerend en voorwaardenscheppend bestuur. Een
directeur en inhoudelijke stafmedewerkers staan samen met het bestuur in voor de
beleidsvoering.
De raad van bestuur is het hoogste orgaan van de vereniging en staat in voor de
strategiebepaling en het toezicht op de werking. Alle leden vormen de algemene
ledenvergadering en staan in voor de formele goedkeuring over de werking. In 2018 werd
in samenspraak met de bestuursorganen een actualisering doorgevoerd. De raad van
bestuur vergadert vanaf dan tweemaandelijks in plaats van maandelijks. Zo garanderen
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we een regelmatig klankbord van betrokken leden bij de werking en kunnen strategische
keuzes gemaakt worden door de raad van bestuur.
Het dagelijks bestuur evolueerde van een bestuur dat tussendoor de dagelijkse werking
opvolgde, naar het kernbestuur dat samen met het professionele team het beleid voert en
beleidskeuzes maakt. Die evolutie gebeurde vanuit het steeds groeiende aantal (en
complexe) dossiers, de verdere professionalisering en het optimaal inzetten van
betrokkenheid van bestuursleden als klankbord en/of kernbestuurder van ISB als
ledenvereniging.
Dit model staat anno 2019 – en bij de start van de komende beleidsperiode – garant voor
een performante uitvoering van onze collectieve ambitie volgens de vooropgestelde visie.
Afdelingen – ISB beschikt over een netwerk van provinciale afdelingen: ISB-WestVlaanderen, ISB-Oost-Vlaanderen, ISB-Antwerpen, ISB-Vlaams-Brabant en Brussel en
ISB-Limburg. Dat zijn vrijwilligerswerkingen, elk met een eigen bestuur. In 2016 werden
de (sinds 2005 aanwezige) provinciale vzw’s afgeschaft en ingebed in ISB vzw, zodat de
afdelingen kunnen focussen op inhoudelijke kennisuitwisseling (in plaats van op
administratie en organisatie). Via een vertegenwoordiger in de raad van bestuur van ISB
vzw is een formele link, naast diverse vertegenwoordigers in commissies en werkgroepen.
Sinds 2008 zorgt elk van de drie stafmedewerkers voor ondersteuning van twee provinciale
afdelingen (o.a. volgen van de bestuursvergaderingen en aanspreekpunt).
Naast de provinciale afdelingen is er ook Vlaanderen is Recreatie (VIR), dat een dertigtal
recreatiedomeinen in Vlaanderen vertegenwoordigt. De structuur VIR is formeel onderdeel
van ISB vzw, dat de secretariaatsondersteuning voorziet.
Commissies en werkgroepen – ISB werkt met commissies en werkgroepen die zorgen
voor input en voeding vanuit het werkveld. Dat gebeurt in samenwerking met de
bestuursorganen en het ISB-team. Anno 2019 waren er volgende commissies en
werkgroepen:
• Commissie Zwembaden
• Commissie Vorming
• Werkgroep Bedrijven
• Commissie Sportinfrastructuur
• Werkgroep Sportparticipatie en Buurtsport (opgericht in 2008 i.f.v. opdracht rond
andersgeorganiseerde sport en diversiteit, i.k.v. beheersovereenkomst Vlaamse
overheid
• Denkfabriek Lokaal Sportbeleid
• Community Kennismanagement
• Werkgroep Zwempromotie
• Jong-ISB (opgericht in 2006 met het oog op de instroom van jonge leden in de
werking van ISB)
Leden
Anno 2019 waren 287 (van de 300) gemeenten en steden lid van ISB. Het
ledenaantal bleef de laatste jaren stabiel. Met de gemeentefusies vanaf 2019 (van 308
naar 300 gemeenten) daalde het aantal leden in exacte cijfers.
Daarnaast zijn anno 2019 ook nog een 64 recreatiedomeinen, onderwijsinstellingen,
private sportinfrastructuren, federaties, verenigingen en organisaties lid. Ook een
twintigtal PPS-zwembaden zijn lid aangesloten bij ISB.
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Professioneel bureau
De ISB-werking wordt ondersteund door een team van verenigingsprofessionals. Het team
van medewerkers evolueerde de voorbije vijftien jaar van een ondersteunend secretariaat
naar een coördinerend team van verenigingsprofessionals.
Personeelsevolutie – In 2005 telde het team zes vaste medewerkers: een directeur, een
stafmedewerker, twee secretariaatsmedewerkers en twee ondersteunende medewerkers
(plus twee projectmedewerkers).
Een jaar later investeerde ISB met eigen middelen in de uitbouw van het team en de
aanstelling van een extra stafmedewerker, zodat het bestaande team naast een directeur
nu bestond uit twee stafmedewerkers en drie projectmedewerkers.
Met het afsluiten van de beheersovereenkomst met de Vlaamse overheid groeide het team
in 2008 tot drie stafmedewerkers en een vaste themamedewerker naast de twee
secretariaatsmedewerkers, twee ondersteunende medewerkers en een directeur.
Sindsdien wordt de directiefunctie ingevuld door David Nassen.
De voorbije vijf jaar werd het team uitgebreid met projectmedewerkers voor opdrachten
voor de Vlaamse Overheid of derden (sport na school secundair, openstellen
schoolsportinfrastructuur, CATCH …). Vanaf 2017 investeerde ISB ook in een extra fulltime
junior staffunctie voor de coördinatie van bepaalde diensten en de uitbouw van ISB als
kenniscentrum. Het organogram geeft ook plaats aan twee externe medewerkers gelieerd
met ISB: Bart Verschueren (coördinator EU Sport Link vzw) en Philippe De Witte (project
Active Local Europe stad Leuven).
De meest recente wijziging aan het organogram gebeurde in het voorjaar van 2019. Jan
Inghels werd toen medewerker organisatie en events. Na het pensioen van administratief
medewerker Rony Pawlowski, geeft Rozemarijn Van Meirvenne een nieuwe invulling aan
de functie van onthaal – dienstverlening – administratie.
Vanaf 1 november 2019 neemt directeur David Nassen afscheid van ISB. In het najaar zal
de directiefunctie in onderstaande organogram opnieuw ingevuld zijn. Op het moment van
schrijven van dit document is de procedure lopende.
Organogram – Onderstaand organogram werd geïmplementeerd in mei 2019, samen met
de bijhorende functiebeschrijvingen:
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Figuur: Organogram ISB-team 2019
Personeel – Volgende personeelsleden zijn anno 2019 actief bij ISB:
Directeur:

David Nassen

Stafmedewerker:

Marjolein van Poppel

Stafmedewerker:

Lien Van Belle

Stafmedewerker:

Kevin Buydts

Stafmedewerker:

Hanne Neirynck

(Master L.O. – Sportmanagement – Bedrijfseconomie – In dienst sinds 2001)
Afscheidnemend vanaf 1 november 2019

(Master L.O. – Sportmanagement – ids 2006)
(Master L.O. – Fysieke Fitheid – VTS-cursus Sportfunctionaris – ids: 2006)
(Master L.O. – Sportmanagement – ids 2014)
(Master L.O. – Sportmanagement – ids 2016)

Coördinator Buurtsport en CATCH:

Piet Van der Sypt (CATCH tot 31.12.19)
(Graduaat Orthopedagogie–VTS-cursus Sportfunctionaris–ids 2009)

Projectcoördinator Naschoolse Sport / Ondersteuning Buurtsportbeleid:
Roel Noukens (project tot en met zomer 2021)

(Master Communicatie – ids 2017)
Klaas Verstraete (halftijds tot 31.12.19 (tot einde CATCH)
(Bachelor L.O. – ids 2016)

Medewerker Sportparticipatie

Medewerker Redactie/Communicatie:

Lore Michiels
(Master Communicatie – ids 2018)

Boekhouding – Administratie:

Debby van den Eede

Medewerker Onthaal - Dienstverlening:

Rozemarijn Van Meirvenne (4/5de VTE)
(Graduaat Communicatie – ids 1996)

ISB ontvangt in 2019 0,57 VTE (Debby Van den Eede) een personeelssubsidie via de
Sociale Maribel. ISB ontvangt ook een personeelssubsidie in het kader van DAC (Derde
Arbeidscircuit) a rato van 1 VTE (Rony Pawlowski – op pensioen vanaf juli 2019) en 1 x
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0,5 VTE (Rozemarijn Van Meirvenne). De Vlaamse regering besliste in 2012 om de DACsubsidiëring te laten uitdoven op termijn. De verworven VTE’s blijven gesubsidieerd totdat
de werknemer uit dienst gaat (ontslag neemt/krijgt, pensioen …). De niet-verworven tot
2014. Hierdoor verloor ISB de voorbije jaren 0,5 VTE subsidie voor de functie van
communicatie/redactie en 1 VTE in 2019 met het pensioen van Rony Pawlowski.
ISB werkt volgens PC 329 (socio-culturele sector) en is aangesloten bij Sociare.
De organisatie krijgt ook VIA-middelen voor managementondersteuning, tussenkomst
eindejaarspremie en oude werknemers.

1.1.2 Aanbod, dienstverlening en activiteiten
De situatieschets op het vlak van aanbod, dienstverlening en activiteiten bij de opmaak
van dit beleidsplan is gestructureerd op basis van de geherformuleerde kerntaken voor
2020-2025. De beschrijving per kerntaak is nog in de terminologie en visie van 2019.
Lobby vanuit ISB: kansen creëren voor een sterk lokaal sportbeleid
ISB probeert vanuit de praktijk en deskundigheid van de lokale sport- en recreatiesector
te wegen op het beleid van de andere overheden met betrekking tot sport. Het wil ook een
spreekbuis zijn en een forum bieden aan de sector. Steeds met de blik op de toekomst,
voor een sterk lokaal sportbeleid.
Enkele feiten:
•
•
•

•

•
•
•
•

•

•

De voorbije vijf jaar was ISB actief in ongeveer 45 overlegorganen en platformen met een
dertigtal actieve leden (o.a. Vlaamse Sportraad en Sportwerk Vlaanderen) en het ISB-team.
In 2014 (voor de Vlaamse Regering) en in 2019 (voor de Vlaamse, Federale en Europese
verkiezingen) maakt ISB een memorandum of ambitienota. De ambitienota’s hadden een brede
kijk op sport en waren gericht aan de volledige regering en meerdere ministers.
In 2016 deed ISB een voorstel van actualisering van haar beheersovereenkomst n.a.v. de
evolutie van het Decreet Lokaal Sportbeleid. In 2016 deed ISB ook een voorzet rond
bestuurskrachtige gemeenten en een sterk regionaal sportbeleid, n.a.v. de afschaffing rond de
provinciale taken rond sport.
ISB volgde in 2014 en 2015 de plannen voor de inkanteling van de sectormiddelen in het
gemeentefonds op. De organisatie beschouwde dat als een logische stap naar meer autonomie
en volwassen worden van de sector. En het gegeven van gelijke spelregels voor alle sectoren,
in combinatie met erkenning van ondersteuning van de lokale sportsector.
In het najaar 2017 lanceerde ISB de brochure 5 Bouwstenen voor een Sterk Lokaal Sportbeleid
(in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018).
ISB voerde in 2013 een nulmeting buurtsport uit, in 2016 een tussentijdse en in 2018 een 2meting over buurtsport in Vlaanderen. In 2015 verscheen een basisrapport en eind 2019 wordt
een rapport over de 2-meting voorbereid.
In 2015 gaf ISB input en ondersteuning bij de opmaak van het Globaal Sportinfrastructuurplan
en maakte ISB een visienota rond openstellen van schoolgebouwen naar aanleiding van een
oproep van toenmalig minister van Onderwijs Hilde Crevits.
In 2015 deed LNE een rondvraag naar veiligheid in zwembaden. ISB richtte een
Overlegplatform Veiligheid Zwembaden op, wat leidde tot een nota. In 2018 voerde ISB na
deelname aan een aanbesteding een TWOL-studie uit rond veiligheid en risicoanalyse in
zwembaden. Dat resulteerde in een rapport van 142 pagina’s met een EU-inventaris van
wetgeving, een leidraad voor risicoanalyse en voorstel herformulering Vlarem.
Naar aanleiding van het slotevent van het onderzoekssteunpunt sport in 2016 gaf ISB de
aanbeveling om o.a. in te zetten op onderzoek naar sportparticipatiecijfers, richtinggevende
normen voor planning van sportinfrastructuur en sport als middel en de maatschappelijke
meerwaarde van sport.
ISB onderschreef in 2016 de Campagne Top in de Sport en is lid van de algemene vergadering
van ICES.
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•
•
•

Sinds 2017 is ISB actief in een VVSG-werkgroep rond naschoolse opvang en vrijetijd. In 2019
werd het decreet hieromtrent concreet en werd met de vrijetijdsactoren een lerend netwerk
opgestart.
ISB ondersteunde zwembaden en lokale besturen omtrent lichaamsbedekkende kledij.
ISB participeert regelmatig aan het lerend netwerk van vrijetijdscoördinatoren bij VVSG.

ISB als ontmoetingsplatform: collegiale ontmoeting binnen ISB
Sportambtenaren, buurtsportprofessionals, iedereen in de gemeente bezig met sport
(ruimtelijke planners, sociaal werkers, ...) schepenen van Sport, beheerders van
sportcentra, zwembaden en recreatiedomeinen en andere professionals actief in en
betrokken bij lokaal sportbeleid ontmoeten elkaar binnen ISB. Zij wisselen ervaringen uit
en werken in een aangename collegiale sfeer. Het 2-daags ISB-Congres is hét jaarlijks
ontmoetingsmoment. ISB biedt ook een platform aan bedrijven in de sport- en
recreatiesector.
Enkele feiten:
•
•

•
•
•

Het ISB-Congres is hét jaarlijkse ontmoetingsmoment van en voor lokaal sportbeleid met
ongeveer 1.000 deelnemers actief in lokaal sportbeleid.
Sinds 2014 organiseerde ISB samen met VSF 7 platformen sportclubondersteuning. In 2016 en
2017 liep een project rond monitoring rond sportclubondersteuning (met steun Sport
Vlaanderen). ISB volgde toen negen gemeenten op, wat leidde tot een inspiratiegids en
leidraad. Bij de uitvoering van het project Clubgrade (sinds 2018) door VSF was ISB actief als
klankbord en werd gezocht naar samenwerking.
In samenwerking met het Risicovechtsportplatform werden in 2015-2016 intervisies met
gemeenten georganiseerd en in 2016-2019 begeleidingstrajecten. ISB is medeoprichter van
het platform.
ISB organiseert onder meer ook diverse gerichte intervisie voor schepenen, centrumsteden
(twee keer per jaar sinds 2015) en grotere gemeenten (sinds 2018), een zomertreffen
buurtsport (sinds 2016).
Jaarlijks zijn er provinciale ontmoetingsmomenten i.s.m. de provinciale ISB-afdelingen, die
evolueerden naar samenwerkingsbanden met Sport Vlaanderen en MOEV.

ISB als vormingsaanbieder en kenniscentrum: leren met en van elkaar
ISB is een kenniscentrum voor beleid, beheer en promotie op het vlak van sport, bewegen
en recreatie. De lokale sport- en recreatiesector vindt bij ISB relevante en praktijkgerichte
informatie en duiding. Het Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer, de ISB-Kennisbank en de
ISB-website zijn daarbij belangrijke instrumenten. Via onderzoek willen we bijdragen aan
het voeren van een gefundeerd beleid.
Enkele feiten:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Het aantal dagelijkse bezoekers op de website ging van 347 (2014) naar 361 in 2018. Ook het
dagelijks gemiddeld aantal bezoekers op de ISB-Kennisbank steeg van 16 (2014) over 18
(2016) naar 22,4 (2018)
ISB bouwde themapagina’s uit rond buurtsport op de website en op de ISB-Kennisbank.
ISB heeft een tweemaandelijks vaktijdschrift met een oplage van 1250. Sinds 2019 werd
overgestapt naar een driemaandelijks blad, plus een speciaal congresverslagnummer.
Jaarlijkse krijgt ISB bijna 300 inhoudelijke vragen.
ISB is actief op social media: facebook (415 vind-ik-leuks (2014) naar 1043 (2019) en twitter
(502 volgers (2014) naar 823 (in 2019).
Met de steun van de Vlaamse Overheid is er een tweejaarlijkse Trefdag Sportinfrastructuur.
ISB ontwikkelde in 2014 de tool Mijn Sportindicatoren voor de monitoring van de indicatoren in
het Decreet Lokaal Sportbeleid en benchmarking voor gemeenten. Een 94-tal gemeenten
gebruikte die tool. Eind 2018 werd dit stopgezet, wegens de parallelle ontwikkeling van de
gemeente-indicatoren en de vrijetijdsmonitor (waarvoor ISB samen met VVSG het klankbord
was sinds 2016).
In 2014 en 2015 was er het project EcoSportief met de steun van de Vlaamse Overheid LNE. In
2015 werden elf instrumenten gedeeld.
ISB ontwikkelt sinds 2015 expliciet een aanpak en visie op kennismanagement en het delen
van kennis met en van leden. Er werd geïnvesteerd in de ontwikkeling van methodieken en
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•
•
•
•
•
•

•

vaardigheden van medewerkers en actieve leden. Ook de ISB-Kennisbank werd verder
uitgebouwd.
In 2016 deed ISB 31 op maat sessies voor sportraden en bereikte zo 68 gemeenten. Op basis
van die input en ervaring werd in 2017 de online tool Ik Kies voor Advies gemaakt (met 151
gebruikers in 2017).
In 2016 werd een Handboek Sport & Ruimte gerealiseerd (samen met Kind & Samenleving).
Die vormde de basis voor latere begeleidingstrajecten.
In 2016 en 2017 voerde ISB met de VUB onderzoek ter voorbereiding van een visietool
buurtsport, die werd gerealiseerd in 2018. In 2017 reikte ISB al acht bouwstenen aan voor een
buurtsport-beleid.
In 2017 werd de Sportkamptool.be gelanceerd voor ondersteuning in eigentijdse sportkampen.
In 2017 werd gestart met kennisontwikkeling rond brede sportclubondersteuning door
gemeenten met o.a. praktijkverhalen via filmpjes met gemeenten en een visiefilmpje en tekst
i.s.m. Brug 8 rond het versterken van het bestuurlijk vermogen van sportclubs.
In 2017 werd gestart aan de opmaak van Tendensenfiches Lokaal Sportbeleid (n.a.v. het
komende planningsjaar 2019 (en de voorbereiding in 2018) op lokaal vlak. De tendensfiches
(print – video – experten – animaties) werden aangeboden in 2018.
In 2018 lanceerde ISB een uitgebreide pagina op de ISB-Kennisbank rond
sportclubondersteuning met een brede range van ondersteuningsvormen en een visiekader
rond thema’s voor ondersteuning.

ISB is het belangrijkste vormingscentrum voor de lokale sport- en recreatiesector met een
uniek vormingsaanbod op maat van de sector. Het vormings- en bijscholingsaanbod gaat
van management- en beleidsgerichte studiedagen, over technische beheersaspecten, tot
bijscholingen op maat van alle profielen van medewerkers in lokale besturen,
sportinfrastructuren en zwembaden.
Enkele feiten:
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•

Sinds 2014 is er een tweejaarlijkse Trefdag Sportinfrastructuur. De jaren waarin die niet
georganiseerd wordt, is er een Trefdag Zwembaden met 250 tot 300 deelnemers.
In 2015 zijn er jaarlijks een 70-tal vormingsmomenten met meer dan 1.500 deelnemers (excl.
Congres en trefdagen). In 2017 waren er 80 momenten met meer dan 1.900 deelnemers en
een 10-tal regionaal aangeboden opleidingen (via regio’s en burensportdiensten). In 2018
werden 17 opleidingen regionaal georganiseerd (o.a. rond subsidiereglementen,
intergemeentelijke samenwerking, …).
Sinds 2014 is er tweejaarlijks een Trefdag Sportparticipatie rond buurtsport en sport en
kansengroepen (met de steun Vlaamse Overheid). Ongeveer 250 deelnemers en in
samenwerking met het werkveld en diverse partners georganiseerd.
Permanent worden nieuwe vormingspakketten ontwikkeld op basis van projecten,
kennisontwikkeling: sport en armoede, sport en ruimte, ecosportief, samenwerking sportclubs,
kunstgras (2017).
ISB werkt mee aan een herziening van de cursus bewegingsanimator. Als coördinator voert ISB
permanent bijsturingen door.
In 2016 werd een overleg opgestart rond een ‘opvolger van de cursus sportfunctionaris’ in de
vorm van een Master Class Lokaal Sportbeleid. In 2018 was er een tweedaagse als piloot met 9
deelnemers. In 2019 was de eerste echte editie (driedaagse) samen met VVSG en Sport
Vlaanderen met 12 deelnemers.
In 2016 werd gestart met de inhoudelijke hervorming van de cursus zwembadcoördinator. In
2017 werd die gelanceerd.
ISB geeft regelmatig gastcolleges rond lokaal sportbeleid of buurtsport op universiteiten of
hogescholen.
In 2017 ontwikkelde ISB i.s.m. het Vlaams Netwerk tegen Armoede een online opleiding Sport
en Armoede. Die werd in 2018 gelanceerd en bereikte in dat jaar meteen 100 geregistreerden.
Er werd ook een workshop gegeven voor hogescholen om de online vorming te implementeren
in de opleidingen lichamelijke opvoeding.
In 2018 volgden 11 gemeentelijke sportclubondersteuners een opleidingstraject rond het
versterken van bestuurskracht in clubs (ISB in samenwerking met Brug8)

ISB als ondersteuner en dienstverlener: samen aan de slag
ISB vervult een rol als helpdesk en geeft vorm aan concrete begeleidingstrajecten voor en
met de leden. Via Ethias wordt een polis aangeboden voor de verzekering van
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gemeentelijke sportactiviteiten. Bijzondere aandacht gaat sinds het ontstaan naar de
promotie van het zwemmen en zwembadbezoek via het aanbieden van zwembrevetten.
Enkele feiten:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•

•

•
•
•
•

•

•
•

Van 2011 tot 2014 gaf ISB invulling (samen met VSF) aan het project Multimove. ISB
begeleide 29 lokale settingen en verspreide een publicatie met 7 goede praktijken. Het concept
werd overgenomen door Sport Vlaanderen bij de inkanteling van Multimove.
Van 2011 tot 2014 begeleidde ISB in het project Street Action (via Coca-Cola Foundation) 23
lokale buurtsportsettingen (www.streetaction.be)
Een Toolbox/Spel Iedereen kan-spelen werd ingezet (11 – 5 - 4)
ISB-Sportverzekering 2014 : 281 gemeenten maken hier gebruik van)
Tussen 2011 en 2014 leidde ISB samen met VDAB 131 deelnemers naar de cursus Hoger
Redder (70,89 % vond effectief een job)
In 2014 stopte ISB met de Zwembaddagen (opvolger van de Vlaamse Zwemweek) en met het
opzetten van promotiecampagnes. ISB legt de focus op inhoudelijke ondersteuning.
In 2014 werd met diverse partners door ISB de basis gelegd voor de nieuwe Leerlijn
Zwemmen. Dat resulteerde in nieuwe zwembrevetten in 2015.
Op basis van cases en begeleidingstrajecten ontwikkelde ISB diverse stappenplannen,
checklists … zoals Start to Buurtsport (2015), Checklist Street Action, Start to Swim, een
handleiding ‘Sportraad als uitwisselingsforum Sportclub’ (2015), een infografiek Ouderen In
Actie (2015) op basis van een traject met 9 gemeenten en een handboek Noodprocedures in
Zwembaden (2015).
In 2015 werd een traject gestart met 10 sportambtenaren om in hun gemeente een traject op
te zetten rond samenwerking tussen sportclubs (met de focus op procesbegeleiding)
Van 2015 tot 2017 gaf ISB invulling aan een project rond sport en bijzondere jeugdzorg en de
CANO-voorzieningen (met de steun van Sport Vlaanderen en samen Departement
Gezondheid). In 2017 kwam er daarrond een stappenplan als instrument en valorisatie. ISB
ontwikkelde ook een online opleiding ‘Omgaan met opvallend gedrag’.
Sinds 2015 steeg de aandacht voor de link met Europa en werden de gesprekken opgestart om
samen met VSF EU-Sport Link verder te zetten (na einde steun Vlaamse Overheid). In 2016
werd EU Sport Link vzw opgericht door ISB en VSF.
In 2016 deed ISB in opdracht van Sport Vlaanderen begeleiding van gemeenten bij de
aanvraag voor subsidies voor zwembaden (in dit kader werden ook filmpjes van goede
praktijken gemaakt). Een 35-tal projecten kreeg begeleiding. Er waren o.a. workshops en
begeleiding van 14 buddy’s (ervaren projecten) voor 21 projecten.
Van 2016 tot voorjaar 2019 was er begeleiding bij de subsidieoproep van ministers Muyters en
Crevits voor de opstelling van schoolsportinfrastructuur. Er werden modelovereenkomsten en
een juridische QuickScan ontwikkeld. In 2018 werden een handboek en een website opgeleverd
rond openstelling van schoolsportinfrastructuur.
Van 2016 tot 2019 liep het CATCH-project met steun van Vlaio als Strategisch Basisonderzoek.
ISB was valorisatiepartner van VUB en UGent in dit project rond buurtsport en maatschappelijk
kwetsbare jongeren. Op basis van 9 praktijken werden programmatheorieën ontwikkeld die
door ISB vertaald werden in een Impact Wizard en publicatie samen met de
onderzoekspartners.
In een beurtrol met VVJ/Bataljong ondersteunt ISB gemeenten bij de organisatie de
Buitenspeeldag.
Sinds 2017 heeft ISB een licentie op de Impact Wizard. ISB geeft opleiding en gebruikt de tool
in diverse projecten of begeleidingen.
In 2017 werden met steun van minister Muyters 14 buurtsportwerken ondersteund rond
toeleiding van kansengroepen en empoweren van jongeren, wat leidde tot allerlei
kennisdocumenten.
In 2017 werden ook 5 lokale besturen met steun van minister Muyters begeleid rond het
beweegvriendelijke maken van publieke ruimte of het meer publiek maken van hun
sportcentrum. In 2018 leidde dat tot diverse stappenplannen, tips voor participatietrajecten en
fiches van goede praktijken rond sport en ruimte.
In 2017 en 2018 was ISB partner in het European Youth Health Champions project
(Erasmus+). Er wordt een online opleiding ontwikkeld voor peer education en
buurtsportjongeren van Mechelen en Kortrijk gingen in de zomer 2018 naar Engeland voor een
opleidingsweek.
In 2017 startte ISB met het opzetten van een EU netwerk van ISB-achtigen. Dat resulteerde
sinds 2018 in het project Active Local Europe met steun van Europa.
Sinds 2017 heeft ISB trajecten lopen rond masterplanning van sportinfrastructuur. Bijna 20
gemeenten namen al deel in 2017-2018 en 2019.
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•
•

In samenwerking met Demos werden in 2017 en 2018 een 20-tal gemeenten begeleid rond
sport/vrijetijd en armoede n.a.v. middelen van minister Homans.
In 2018 en 2019 loopt een traject rond redders met de VDAB, RedFed en de Vlaamse
Trainersschool, waarbij vooropleidingen en opleidingen op maat worden aangeboden. In 2019
lopen 7 trajecten.

1.2

Interactief planningsproces en noden en behoeften

1.2.1 Kerngroep en proces Beleidsplan 2020 - 2025
Onder aansturing en toezicht van de raad van bestuur werd een kerngroep opgericht om
het beleidsplan te realiseren.
De kerngroep bestond uit de leden van het dagelijks bestuur, enkele vertegenwoordigers
van afdelingen/commissies/werkgroepen, de drie stafmedewerkers en de directeur als
coördinator:
• Dagelijks bestuur: Cindy Winters, Stijn Werbrouck, Joris Lambrechts, Sam Janssens,
Johan Van Dijcke en Jordi Cooman
• Uit commissies/afdelingen: Heidi Trio (ISB-West-Vlaanderen/Commissie Zwembaden),
Katrien Van Dessel (Commissie Sportinfrastructuur) en Bart Van Dijck (ISB-Antwerpen)
• Team: David Nassen, Marjolein van Poppel, Lien Van Belle en Kevin Buydts.
De kerngroep kwam vier keer samen
20.02.18:
12.04.18:
26.07.18:
29.08.18:

Verzamelen meningen en vaststellingen op basis van SWO-ART-kader
Collectieve ambitie en waarden
Gegevensanalyse via SWO-ART
Finaliseren beleidsuitdagingen

De raad van bestuur
planningsproces:
08.10.18:

werd

tweemaandelijks

permanent

meegenomen

in

het

Uitgebreide bespreking tijdens denkdag van de voorbereide
beleidsuitdagingen met de volledige raad van bestuur en goedkeuring
hiervan.

Op 24.05.18 was er interactie met de leden van algemene vergadering rond drie issues
(op basis van een bevraging van alle leden) :
- kwaliteit en deskundigheid als USP van ISB,
- communicatie
- maatwerk/begeleidingstrajecten.
Ook het ontwerp van collectieve ambities en waarden werd afgetoetst.
Op de algemene vergadering van 28.05.19 werden de finale beleidsuitdagingen van dit
beleidsplan voorgelegd en goedgekeurd.
Als kader voor de gegevensverzameling en als instrument
gegevensanalyse werd het model van de SWO-ART gebruikt:

voor

de

effectieve

14

Bron : Socius.be
1.2.2 Input van de leden
Interactieve bevraging – Via de jaarvergaderingen/algemene vergaderingen van de
provinciale ISB-afdelingen gebeurde een interactieve bevraging van de ISB-leden in het
voorjaar van 2018. 200 leden werden zo bevraagd.
Profiel van de respondenten

15

AL = Actief Lid (commissie, werkgroep, bestuur …) – L = gewoon Lid
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Volgende vragen werden gesteld:
1. Welke twee of drie dingen zou je missen als ISB er niet meer zou zijn ?
2. Stel, ISB krijgt van een mecenas elk werkjaar 150.000 euro extra. Wat zouden we
als ISB daarmee moeten doen in onze werking of hoe moeten we die middelen
inzetten in onze dienstverlening ?
3. Met welke twee of drie tendensen (op bestuurlijk, maatschappelijk, sportief of ander
vlak, gemeentelijk of Vlaams of …) moeten we als ISB de komende jaren rekening
houden in onze werking ?
Resultaten
Wat zou je missen als ISB er niet was? Op 1 …
•
•
•
•
•
•

> 5 jaar ervaring: kennis – vorming – ISB-Congres (15%)
6-10 jaar ervaring: uitwisseling collega’s (20%) – netwerk
11-20 jaar ervaring : netwerk – informatie
> 20 jaar ervaring : congres !!! - netwerk – kennis
Generatie Y: congres (20%) - … - vormingen – uitwisselen collega’s
Generatie X: congres – netwerk – kennis en informatie

Wat zou ISB extra of meer moeten / kunnen doen ?
•
•
•
•
•
•
•

Begeleiding op maat 37#
Vormingen 26#
Ondersteuning 21# (waarvan 7# voor kleine gemeenten)
Ondersteuning regio’s 12#
Automatisatie 7#
…
6-10 jaar en 11-20 jaar ervaring : begeleiding en ondersteuning % nog meer dan
bij <5 jaar ervaring (andere – vorming)

Tendensen die worden ervaren ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

fusies #19 (10%)
digitalisering #15
vrijetijdsdiensten #9 neutraal en #6 negatief
besparingen #10 (5%)
privatisering #9
sociale media #9
vrijetijdsdiensten – neutraal #9
minder aandacht sport #8
samenwerkingen andere beleidsdomeinen #7
…
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1.2.3 Rondvraag bij afdelingen, commissies/werkgroepen en ISB-team
Afdelingen – Commissies - Werkgroepen
Stramien – In bijna elk afdelingsbestuur en in elke werkgroep/commissie werden volgens
eenzelfde stramien in het voorjaar meningen verzameld als input voor het opmaken van
het plan. Volgende drie vragen waren de leidraad bij elke bespreking (ifv een algemene
SWO-ART):
1. Sterktes van ISB en dingen waar je als actief lid goesting in hebt?
2. Waar zou ISB beter in moeten/kunnen zijn en/of wat zijn mogelijke bedreigingen
die van buiten de organisatie op ons afkomen?
3. Wat zijn kansen die (van buiten onze organisatie) op ons afkomen en die ISB zou
kunnen benutten en/of welke behoeften/verwachtingen horen we bij onze leden?
ISB-team 02.02.18
Op 02.02.18 was er een denkdag met het volledige team. Op 07.05.18 was een
tussentijdse bespreking. In september 2018 was er een uitgebreide bespreking van de
beleidsuitdagingen. Op 18.01.19 werden de beleidsuitdagingen besproken en vertaald
naar werkpakketten.
1.2.4 Noden en behoeften i.f.v. lokaal sportbeleid in relatie met Vlaams
sportbeleid
Volgende samenvattende aandachtspunten kunnen worden genoteerd:
Algemeen
- Nood aan een heldere visie en begripsbepaling lokaal sportbeleid als kapstok en
houvast in tijden van evolutie naar een integraal en transversaal lokaal beleid
(door ISB in 2018-2019 geboden via de 5 Bouwstenen voor een sterk lokaal
sportbeleid)
Sportinfrastructuur en sportieve ruimte
- Ondersteuning duurzame en energiezuinige bouw en exploitatie
- Ondersteuning toepassing slimme technologie
- Richtinggevende normen sportinfrastructuur
- Ondersteuning in participatie van clubs en samenwerking tussen clubs
- Ondersteuning intergemeentelijke en bovenlokale samenwerking
Brede
-

sportclubondersteuning
Ondersteuning eenvoudige en gerichte subsidiereglementen
Aanpakken en ondersteunen clubs en maatschappelijke uitdagingen
Versterken van bestuurskracht van clubs
Sportclubs als partners betrekken in maatschappelijke uitdagingen

Nabije en dichtbij sportstimulering
- Ontwikkelen aanbod op maat van doelgroepen
- Ondersteuning inpassen sportbeleid in breed lokaal beleid
Co-creatie en burgerparticipatie
- Ondersteuning bij faciliteren burgerinitiatieven
- Ontwikkelen echte open inspraakstructuren en –vormen
- Ondersteunen in projectwerk in samenwerking met sportclubs
Sportbeleidskracht en sportdeskundigheid
- Ondersteuning van sport zichtbare beleidslijn houden/maken
- Versterken sportbeleidskracht lokaal
- Versterken sportdeskundigheid in beheer en sportstimulering
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1.3

Relevante trends voor ISB

Op basis van bevraging leden, gesprekken met commissies en afdelingen én op basis
literatuur detecteerden en selecteerden we volgende trends:
1.3.1 Trends op vlak van sportbeleid
Gebaseerd op de brochure 5 bouwstenen voor een sterk lokaal sportbeleid
• Evolutie van een eng naar een breed sportbegrip in sportbeleid
• Evolutie naar beleid omtrent sport als middel naast sport als doel-beleid
• Aandacht voor duurzaamheid
• Opkomst slimme technologieën
• Druk tot / vraag naar samenwerking tussen sportclubs en partnership tussen lokale
besturen en sportclubs
• Ruimtelijke ontwikkelingen: clustering, herbestemming, gedeeld medegebruik, …
• Verzakelijking en meer samenwerking met private sector
• Sportclubs die meer en meer worden geconfronteerd met maatschappelijke
uitdagingen
• Blijvende/groeiende kloof tussen kansrijk en minderkansrijke burgers
• Groeiende private sportmarkt (aanbieders) en ontstaan burgerinitiatieven
• Onder druk staan klassieke adviesraden
• Ontstaan sociaal-sportieve praktijken en sportclub die maatschappelijke rol opnemen
• Evolutie van sportbeleidsplan naar integraal meerjarenplan en inkanteling sectorale
middelen in het gemeentefonds
• Fusie OCMW en gemeentebestuur
1.3.2 Lokale bestuurlijke trends
ISB lijstte 9 tendensen voor lokaal sportbeleid op: bestuurlijke, maatschappelijke
tendensen die op lokaal vlak de komende jaren zullen aanwezig zijn en dit een
vertaalslag/link naar sportbeleid vragen/inhouden.
Meer info op www.isbvzw.be/tendensen.
1. Sport in een gemeente die het verschil wil maken
- Met o.a. linken naar de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen
2. Sport in een gemeente waar iedereen telt
- Over gelijke kansen en aandacht voor minderkansrijke doelgroepen
3. Sport in een mensgerichte gemeente met oog voor goed management
4. Sport in een gemeente met betrokken burgers
- Over burgerparticipatie en co-creatie
5. Sport in een gemeente met aantrekkelijke publieke ruimtes
6. Sport in het gemeentebreed beleid
- Over integraal lokaal beleid
7. Sport en de gemeente in zijn regio
8. Sport in een duurzame gemeente
9. Sport in een wendbare gemeente
- Over wendbaarheid, innovatie, …
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1.3.3 Trends in vak-verenigingsmanagement
Voor een analyse van ISB als ledenvereniging/sectororganisatie baseerden we ons op het
model van Vereniging 3.0:

Ontwikkelingen:
- Spanningsveld tussen ‘what’s in for me’ als lid en het collectief
- Sectorvervaging en opnemen van rol in de bredere keten van het lid
- Digitalisering en online-toepassing
- Informatie-overload
- Evolutie naar projectmatig werken

1.4

Partnerships overheid en verwante actoren

ISB is actief in een uitgebreid netwerk van partnerorganisaties zowel binnen als buiten de
sportsector. Dit blijkt o.a. uit een eerder gegeven overzicht van vertegenwoordigingen in
overlegstructuren. Hieronder wordt een overzicht gegeven van een selectie van relevante
partnership en overleggen met verwante actoren in functie van de opmaak van dit
beleidsplan en de werking de komende 5 jaar.
Beheersovereenkomst – Voor de periode 2014 – 2019 had ISB een
beheersovereenkomst met de Vlaamse Overheid. ISB had volgende opdracht:
Omtrent de 4 Vlaamse Beleidsprioriteiten Sport volgende taken invullen:
1. Actieve kennisverzameling en ontwikkeling
2. Informatie en kennis actief ter beschikking stellen
2.a helpdeskfunctie
2.b vormingen, studiedagen, intervisie, actieve begeleidingstrajecten
2.c vertalen BPS’n via goede praktijkvoorbeelden
2.d rechtstreekse communicatiekanalen opzetten
ISB kreeg hiervoor 150.000 Euro. Deze opdracht ligt vast in het decreet lokaal sportbeleid
van 2012 en het bijhorende uitvoeringsbesluit. Via programmadecreet werd in het najaar
2013 hieraan de opdracht van Expertisecentrum Buurtsport toegevoegd met een extra
budget van 50.000 Euro. Deze bedragen werden jaarlijks geïndexeerd. Anno 2019
bedraagt de toelage 212.000 euro
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In de periode 2016-2019 was er overleg tussen ISB en Sport Vlaanderen over herziening
van de opdracht, gezien niet meer van toepassing zijn van het Decreet Lokaal Sportbeleid
op de lokale besturen.
Anno 2019 en bij de opmaak van deze beleidsnota 2020-2025 is voorgaande regelgeving
nog steeds van toepassing. De gesprekken voor aanpassing zijn lopende.
Buurtsport – ISB heeft in voorgaand vermelde opdracht ook een taak als
Expertisecentrum Buurtsport. Invulling de komende legislatuur zal gebeuren op basis van
de 2-meting buurtsport die begin 2019 gebeurde.
Diverse opdrachten voor Sport Vlaanderen en de Vlaamse Overheid
- Sport en Ruimte en Buurtsport
- Openstellen van Schoolsportinfrastructuur
- Begeleiding Bovenlokale Sportinfrastructuur Subsidie
- Project Sport na de Bel – Secundair
- Sportwijk X
- …
Vrijetijdssector – ISB werkt nauw samen met VVSG en de andere actoren op
vrijetijdsvlak (Bataljong, CultuurConnect en Publiq, …). ISB is ook regelmatig aanwezig op
het overleg van de vrijetijdscoördinatoren van VVSG.
Gezondheid – ISB is lid van de commissie Voeding en Beweging en heeft regelmatig
overleg met VIGez o.a. i.f.v. projecten (Bewegen op Verwijzing, …). Structurele
samenwerking in het kader van Vlaams Gezondheid- en Sportbeleid was de voorbije
legislatuur zeer beperkt.
Sportfederaties – ISB heeft regelmatig overleg met de Vlaamse Sportfederatie o.a. in
functie van samenwerkingsverbanden. In 2013 werd gezamenlijk ook een Platform
Sportclubondersteuning opgericht. Er is ook samenwerking rond het Dynamoproject.
Vlaamse sportlandschap – ISB is formeel betrokken bij diverse overlegstructuren in het
sportlandschap
Tewerkstelling – ISB is ook in overleg met Sportwerk Vlaanderen en via
vertegenwoordigers van steden en gemeenten is er betrokkenheid in het bestuur van
Sportwerk via hun nieuwe opdracht vanaf 2014.
Integraal beleid en samenwerking – ISB is de laatste jaren steeds meer in overleg met
organisaties of overheden in andere beleidsdomeinen. We sommen enkele op: leefmilieu
(i.f.v. Vlarem), ruimtelijke ordening en planning (Kind&Samenleving, Departement R.O.,
VRP …), groen (VVOG,…), afvalverwerking (Fost-Plus), milieu (Ecolife, …), technologische
ontwikkeling (VITO, …), Socio-Culturele Sector (ISOC), Armoede (Vlaams Netwerk
Armoede), kinderopvang (Kind&Gezin, …), integratie (De8, Kruispunt Migratie-Integratie,
…), jeugdwelzijnwerk (JES, Uit De Marge, …), vrijetijdsparticipatie (Demos, …), …
Zwembadactoren – ISB faciliteert het Vlaams Platform Leerlijn Zwemmen sinds 2012. In
dit
overleg
zijn
de
onderwijsnetten,
sportfederaties,
onderzoeksinstellingen,
opleidingsaanbieders, … in overleg rond de afstemming van zwemonderricht in Vlaanderen.

Europa – Er is regelmatig overleg en uitwisseling met Nederlandse partner of
zusterorganisaties: Vereniging Sport en Gemeente, Mulier-Instituut, … Sinds 2019 is ISB
betrokken bij Active Local Europe, een netwerk van 13 steden en 4 ISB-achtigen. ISB en
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VSF zijn ook oprichter en trekker van EU Sport Link sinds 2016. ISB nam ook deel aan een
Erasmus+project Active Local Europe en was 2x spreker op de EU Comité of the Regions.
Input uit al deze overleggen en partnerships werd meegenomen bij de opmaak en
uitvoering van dit beleidsplan.
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2. Collectieve ambitie, visie en waarden
2.1 Onze collectieve ambitie
ISB formuleert als ledenvereniging/sectororganisatie geen missie, die eerder een
‘corporate’-karakter heeft, maar wel een collectieve ambitie die we hebben samen vanuit
zowel de organisatie, medewerkers, bestuurders en actieve leden; als vanuit alle leden.

Samen voor een sterk lokaal sportbeleid
voor en met sport,
leren met en van elkaar,
kansen creëren
en aan de slag gaan.

2.2

Onze visie op een sterk lokaal sportbeleid

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2018 presenteerde ISB
vijf bouwstenen met concrete suggesties voor een sterk lokaal sportbeleid. Stuk voor
stuk sluiten ze aan bij actuele bestuurlijke, maatschappelijke en sportieve tendensen.
De bouwstenen kunnen de basis vormen voor het luik sportbeleid in het bestuursakkoord
of voor het meerjarenplan van je gemeente. Tegelijkertijd bieden ze je de ruimte om ze
volledig op maat van de eigen situatie in te vullen.
23

Sport interpreteren we in deze brochure steeds vanuit een breed begrip: het gaat zowel
over competitie- en prestatiesport als over recreatieve sportbeoefening, bewegen,
sportieve recreatie en spel. Sport als doel én sport als middel hebben beide een evidente
plaats binnen een integraal lokaal beleid en binnen het vrijetijds-, welzijns- of
gezondheidsbeleid in het bijzonder.
Want hoe je het ook draait of keert: sport brengt mensen samen en dat draagt
ongetwijfeld bij aan de verbindende rol van een sterk lokaal beleid.
1. Sportinfrastructuur en Sportieve Ruimte

2. Brede Sportclubondersteuning
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3. Dichtbije en nabije sportstimulering

4. Co-Creatie en Burgerparticipatie
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5. Sportbeleidskracht en sportdeskundigheid

2.3

Onze visie op toekomstig verenigingsmanagement

Onze kijk op ISB als ledenvereniging en kenniscentrum:
We zetten verder in op onze sterkten als vereniging 2.0 en pakken toekomstige
uitdagingen aan als vereniging 3.0 (zie schema bij situatieschets):
- Vanuit de leden en hun belangen die centraal staan leggen we de focus op
ontwikkeling van de sector en onze maatschappelijke bijdrage.
- We zorgen voor een stevige basis van dienstverlening op maat van types leden.
En daarnaast zijn we in co-creatie met leden en belanghebbenden voortrekker in
de vernieuwing en innovatie van de sector.
- Via een sterk kernbestuur zorgen we voor beleidsvoering vanuit wat leeft bij leden
met de focus op ontwikkeling van de sector en onze maatschappelijke bijdrage.
Inhoudelijke ontmoeting staat centraal in co-creatie met onze actieve leden.
- We werken vanuit een hybride (verschillende bronnen) financiering. Het
professionele bureau zorgt voor kwalitatieve dienstverlening, beleidsvoorbereiding
en faciliteert verbinding tussen leden en met stakeholders en maatschappij.
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2.4

Onze waarden

#checks #criteria in wat we doen en hoe we werken als organisatie ISB om collectieve
ambitie waar te maken vanuit onze visie op lokaal sportbeleid en verenigingsmanagement.
1. Vanuit basis l Open Ledennetwerk l Co-Creatie met gedeelde verantwoordelijkheid
(intern verbinden)
2. Autonoom vanuit de collectieve ambitie (en op financieel vlak)
3. Samenwerking met partners (incl. partnerorganisaties, experten, andere overheden),
binnen én buiten sector (extern verbreden voor de sector)
4. Oog voor maatschappelijke, bestuurlijke tendensen, … innovatief. In alle domeinen,
op alle niveaus van intergemeentelijk tot EU
5. Met impact (concreet verschil maken in actie(s)) door kwaliteit en deskundigheid
6. Zichtbaar l Trots
7. Wendbaar l Faciliterende organisatie
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3. Gegevensanalyse – beleidsuitdagingen
Op basis van een SWO-ART-analyse per kernthema werden beleidsuitdagingen- en opties
geformuleerd.
Deze vormen de motivatie voor de doelstellingen en het plan van aanpak en handelen
over de totale werking van ISB vzw (en niet enkel de opdracht voor de Vlaamse
overheid)
3.1

Collegiale ontmoeting

Congres voor en na
benutten

1 // Het ISB-Congres is een topontmoeting van ISB. We zetten
deze sterkte in om leden die we niet of niet ‘juist’ bereiken te
bereiken. Het ISB-Congres leeft en de aanwezigen zijn ‘er graag
bij’. We benutten deze ledentrots voor en na het congres (bv.
verzamelen gegevens in aanloop van, delen van goede
praktijken, congresverslag als specifieke congrespublicatie i.p.v.
tijdschrift, digitaal delen, …)

Ledenambassadeurs
in regio’s

2 // We zetten ons sterk en betrokken ledennetwerk in om via
de regiowerkingen/burensportdiensten laagdrempelig en
dichtbij (ook ifv druk verkeer) contact te houden. Actieve en
trotse leden zijn onze beste ambassadeurs naar andere leden.
(Bv. via vertegenwoordigers vanuit afdelingsbesturen als
‘bruggenbouwer’)

Inzetten provinciale
ontmoetingsdagen

3 // Vanuit sterkte van ledennetwerk en vanuit eigenheid
afdeling zetten we meer gecoördineerd in op de provinciale
jaarvergaderingen/ontmoetingsdagen om alle leden te
bereiken en ifv bereikbaarheid (verkeer) (bv. ondersteuning
communicatie, landelijke thema’s, …)

Persoonlijk contact

4 // Zowel team als kernleden zijn bewust van de troef van
persoonlijke contact, we zetten de goesting in en maken tijd
om hier (terug – nog) meer op in te zetten op alle vlakken
(algemeen onthaal, naar vanuit staf/directie naar
commissies/bestuur, helpdesk(-rol), …) ifv openheid naar alle
leden

Communicatie
vanuit ledentrots

5 // Door meer en beter in te zetten op communicatie spelen
we de ledentrots uit (er bij horen (community)) om goede
praktijken/kennis te delen met gelijken en leden met
betrokkenheid (zelf als lid kunnen (lokaal) uitpakken laten met
ISB.

Communicatie –
Sport-identiteit

6 // Door een sterkere communicatie en onze ledennetwerk
versterken we de leden in hun sport-identiteit. Dit vanuit
de bouwstenen lokaal sportbeleid met een breed sportbegrip
(een ‘gelaagde’ sport-identiteit) en ingebed in een integraal
lokaal beleid (een ‘meervoudige’ sport en lokaal beleididentiteit). We geven leden zo vertrouwen in VUCA-tijden en
spelen in op de kansen van de maatschappelijke en sociale rol
van sport.

Bedrijven in
netwerkbeleving

7 // We betrekken bedrijven actief in de netwerkbeleving van
ISB naar leden (bv. aangepast bedrijfspartnership).
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Op bezoek bij
nieuwe leden

8 // In de nieuwe beleidsperiode gaan we vanuit staf in combi
met actief lid op bezoek bij nieuwe medewerkers
(sportfunctionaris/diensthoofd, medewerker sport, (zwembad)beheerder, …) bij leden ifv ‘er bij horen’ en goed beeld krijgen
van ondersteuning ISB.

Kerncommissies
maken met een
flexibele wolk

9 // Rond een kleine(re) kern van commissie/werkgroepleden een open en flexibele ‘wolk’ (met ev. verschillende
werkvormen/instrumenten) van actieve leden vorm geven met
oog op ‘what’s in for us’ (i.p.v. for ‘me’ (alleen). (bv: evolutie
DB als kernbestuur en 2-maandelijkse RVB, kort op de bal
spelen bij lobby-vragen met beschikbare kerngroep commissie,
ruimte en openheid voor uitwisseling – input ruimere groep,
adhoc-groepen, … We creëren zo ook ‘interne mobiliteit’ voor
actieve leden in werkgroepen/commissies.

Jaarlijkse AV wordt
echt
ontmoetingsmoment

10 // We gaan er voor om de jaarlijkse landelijke AV uit te
bouwen tot een echt ontmoetingsmoment voor alle actieve
leden uit afdelingen, commissies, werkgroepen, … waar deze
leden echt met ISB aan de slag kunnen en we inzetten op de
trots er bij te zijn en horen.

Passende werkvorm
recreatiedomeinen

11 // In samenspraak met VIR bestuur zoeken we een
passende toekomstige werkvorm om verwachtingen van VIRleden eigentijds en passend in te vullen. Afgestemd op de
ambitie van het VIR bestuur en stijgend maatschappelijke
belang van recreatie bieden we ‘shared services’ als
sectororganisatie voor de recreatiedomeinen.

3.2

Belangenbehartiging – Spreekbuis zijn – Vertegenwoordiging

Impact-gerichte
vertegenwoordiging

12 // We kijken kritisch naar (en gaan schrappen in) onze
vertegenwoordiging in diverse platformen en overleggen
in functie van de beoogde impact (actief richting geven
spreekbuis zijn, vertegenwoordigen, …). We benutten hier ons
ledennetwerk én expertise en ervaring van team. We leggen
focus op beoogde impact (bv. extra ondersteunen
vertegenwoordigers in Sportwerk, …) en maken waar mogelijk
ruimte ten voordele van concrete ondersteuning van leden en
meer persoonlijk contact met (kern-)leden. En we houden zo
steeds wat ‘wit-ruimte’.

Impact-gerichte
samenwerkingen
met gedeelde
ambities

13 // We kiezen (in beleidsplan, jaaractieplan, …) om gerichte
samenwerkingen met gedeelde ambitie en met impact uit
te bouwen waar we onze reputatie positief kunnen inzetten
(VVSG (formele samenwerking), Zwembrevetten, EU, bij nietsportactoren (integraal lokaal beleid – randvoorwaarden voor
sportbeleid) en decretale opdracht Sport Vlaanderen en met de
nieuwe afdelingshoofden van Sport Vlaanderen (via
begeleidingsopdrachten/projecten en pro-actieve lobby)). We
houden dialoog, en maken impact-gerichte keuzes in
samenwerkingen met VSF, federaties en Gezond Leven.
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Visie-voeding

14 // We kiezen ervoor om beschikbare gegevens of toegang tot
gegevens van leden nog beter te benutten via aandacht voor
onderzoek en zetten in op visieontwikkeling. Dit o.a. in
samenwerking met uniefs en hogescholen en i.f.v. lobby 3.0 om
visie-voeding te geven aan hogere overheden (o.a. voor
projecten en met bijzondere aandacht voor de maatschappelijke
rol van (buurt)sport).

Aan de slag met
koplopers

15 // Vanuit onze autonome basis, ervaren team en betrokken
netwerk en expertise in methodieken/formats zetten we vanuit
deze sterkten proactief in op aan de slag gaan met
koplopers om bottom-up wat leeft op de agenda te zetten van
andere overheden/stakeholders (bv. veiligheid zwembaden,
traject Brug8, …)

3.3

Kenniscentrum en vormingsaanbieder

Communicatie

16 // We zetten voluit in op communicatie. We maken alle
communicatie herkenbaar en to the point zodat we
perceptie van een overaanbod vermijden en diverse
subgroepen gericht antwoord krijgen op hun verwachting
(bv. via thema nieuwsbrieven, push bericht,…)

Impact helder maken

17 // We hebben radicaal aandacht om de beoogde impact
helder te maken/op te volgen van initiatieven en aanbod. Dit
om verkeerde verwachtingen te vermijden en gedragenheid
te bewaken.

Regionaal aanbieden
thematische expertise

18 // We benutten de kansen van het regionaal
samenkomen van gemeenten, schaalvergroting en de
tendens tot intergemeentelijke samenwerking om ons
aanbod aan te bieden. (bv. regionaal aanbod > landelijk
gepland)
19 // We zetten expertise en huidige capaciteit van het team
gericht en thematisch in via sessie op regio’s en
burensportdiensten om zo dichtbij (verkeer) – efficiënt –
onder collega’s - kennis- en vorming aan te bieden (bv.
vorming op maat/vraag van regio i.p.v. landelijke planning)

In ontwikkeling zijnde
kennis delen

Leden-types

20 // We zetten onze expertise in om ‘in ontwikkeling
zijnde kennis’ permanenter te delen. Dit vanuit de visie
‘kennis wordt samen gemaakt – wordt samen opgedaan’
(met ervaren teamleden – betrokken leden die samen met
ISB aan de slag willen) om onbekendheid tegen te gaan en
om in VUCA-tijden (volatiel – complex) leden wendbaar
(direct te gebruiken) te laten meedenken in het proces. (bv.
een blog/social media/forum bij een begeleidingstraject,
OneNote bij een publicatie/tool, …)
21 // We delen de leden (nog) meer op in types en maken
onze sterke formats/methodieken nog meer afgestemd op
subgroepen van leden of bouwen dit verder uit ifv
aansluiten verwachtingen (bv. Trefdagen Sportinfra,
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Zwembaden en Sportparticipatie uitbouwen, thematische
nieuwsbrieven, webpagina’s, …). Ook ifv delen met ‘gelijken’.
Richten op breder
lokaal publiek

22 // We willen een breder (andere diensten, actoren, …)
publiek lokaal bereiken (sport in integraal lokaal beleid) en
houden rekening met evoluties (PPS-sportcentra, …). We
gaan hier voor door onze reputatie als kenniscentrum en
vormingsaanbieder in te zetten via partnerships (VVSG (ifv
MAT, VT, …), …)

Extra capaciteit
events/organisaties

23 // We investeren vanuit onze solide financiële basis in
meer capaciteit (1 VTE medewerker organisaties) voor de
organisatie van onze ‘events’ (congres, trefdagen uitbouwen,
…) om onze reputatie van vormingsaanbieder te benutten en
te kunnen blijven voldoen aan de evolutie verwachtingen van
leden naar een hogere basiskwaliteit en het grootster worden
van de events (bv congres, trefdagen, …).

Helpdesk(-rol)

24 // Vanuit onze kenniscentrumrol werken we aan een
echte helpdeskrol vanuit onze beschikbare expertise en
tools en de goesting om leden persoonlijke te helpen via een
‘juist antwoord te geven op concrete vragen’ en
basisondersteuning (bv. voorbeeldbestekken, …). We
realiseren dit door onze basisprocessen meer af te stemmen
op huidige ontwikkelingen (ondersteuning in organisatie om
ruimte te creëren bij staf- en themamedewerkers) en betere
wissel- en samenwerking in het team. Of via
samenwerkingsverbanden.

Online Forum

25 // We zetten meer actief in op ondersteuning van het
team via het online forum (in combinatie met helpdeskrol,
een invulling geven aan de taak ‘community-manager’ van
het forum) en meer benutten beschikbaar kennis-materiaal)

ISB-Kennisbank
interactiever / op maat

26 // De goede ISB-kennisbank wordt verder gezet en
uitgebouwd ifv ‘juiste antwoorden op concrete vragen’ en
afstemming op specifieke ledentypes (bv. profiel/login,
liken/reacties, … interactieve mogelijkheden van Iguana
benutten). Dit complementair met performant
kennismanagement vanuit visie ‘rode – oranje – groene
kennis’ en met efficiënt beheer kenniscentrum als
noodzakelijke basis.

Mini-studiereizen

27 // We gaan de komende beleidsperiode inzetten op het
format van mini-studiereizen op maat van diverse ledentypes. Dit vanuit onze expertise en ervaring in formats en
mét actieve leden, de vraag naar inspiratie (ook buiten
Vlaanderen) en de kansen in/onze reputatie in netwerk (EU
en EU-beleid)

Sportclubondersteuning
Sportinfrastructuur

28 // We investeren in en benoemen specifiek het thema
sportclubondersteuning in onze werking en laten het
thema sportinfrastructuur nog verder groeien. Naast het
behoud van de thema’s sportbeleid, zwembaden en
sportparticipatie (incl. specifiek buurtsport).
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Kennis bedrijven

3.4

29 // We benutten de expertise van bedrijfspartners in
onze rol als kenniscentrum en concrete antwoorden voor
leden. (bv. nieuwe bedrijfspartnership)

Concrete ondersteuning en begeleiding

Sportverzekering

30 // Met grote zorg en permanente monitoring de ISBSportverzekering blijven aanbieden als concrete en zichtbare
vanuit ISB ondersteuning van de leden

Projectwerk

31 // Vanuit onze financieel stevige basis, ervaren team en
betrokken netwerk en expertise in methodieken/formats zetten we
vanuit deze sterkten proactief in op projectwerk voor concrete
ondersteuning en begeleiding van de leden. We focussen hier
op aan de slag gaan met leden.

Sport als middel
Buurtsport

32 // Vanuit onze expertise in methodieken en formats investeren
we in het inzetten op projecten (externe financiering/subsidie)
omtrent sport als middel, buurtsport en de sociale rol van
sport. (o.a. met extra/meer ruimte voor beleidsmatige opvolging
in team/directie van dit thema en projectuitvoering (bv. CATCH, …)

Partnerships

33 // Vanuit onze financieel stevige basis investeren we (verder) in
partnerships met betrouwbare partners met gedeelde ambities
(bv. zwembrevetten, …)

Zwembrevetten

34 // We blijven investeren in de zwembrevetten (ondersteuning
van de sector) in samenwerking met het netwerk en inspelend op
de maatschappelijke waarde er van (ondersteunen leden naar
publieke opinie (ouders, scholen, …).

Beschikbaar
materiaal voor
breder publiek

35 // We bieden onze sterke – beschikbare producten aan een
ruimer (relevant) publiek aan. (bv. signalisatiebordjes naar
scholen, publicaties, tijdschrift-abo, … naar sportcentra, …) via een
toegankelijke webshop en evolutie naar meer dienstverlenend
onthaal.

Begeleiding op
maat

36 // We zetten nog meer in op maat (type/groepje leden)
begeleiding en ondersteuning en begeleidingstrajecten
omdat leden dit verwachten en met ISB aan de slag willen (ev. met
extra betaling) en omdat we als ISB-team hier goesting in hebben.
Voorwaarden: actieve ledenbetrokkenheid en faciliterende rol team
(ISB is geen adviesbureau), collegiale uitwisseling (minstens enkele
leden) en deelbaar naar andere leden. We benutten hier regionale
samenwerkingen. En houden focus op dat lid lokaal het verschil kan
maken met onze ondersteuning.
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3.5

Performante sectorvereniging

De uitdagingen in deze rubriek zijn aanvullend – versterkend aan de uitdagingen onder
noemer 1. collegiale ontmoeting rond werking commissies, besturen, afdelingen, team, …
Communicatie

37 // We zetten voluit in op communicatie. We pakken aan dat
we niet alle leden bereiken en onze communicatie niet altijd to the
point is en een herkenbare lijn heeft. Zo werken we onbekendheid
of een verkeerd beeld weg bij niet-kernleden (o.a. via het voorzien
van extra capaciteit en expertise in het team hiervoor).

Vertrouwen en
inzicht geven in
VUCA-tijden

38 // We zetten radicaal in op communicatie in VUCA-tijden. We
houden onze werking en leden wendbaar in volatiele tijden, we
werken aan vertrouwen geven (geen zekerheid) in onzekere tijden
en geven duiding en inzicht (geen kant-en-klaar antwoord) in
complexe uitdagingen. Dit vanuit een helder visie op lokaal
sportbeleid (5 bouwstenen lokaal sportbeleid).

Impactgericht

39 // We denken op bestuurs- en managementvlak
impactgericht voor ons aanbod, diensten en lobby-initiatieven.

Financieel lange
termijn beleid

40 // We maken tijd en houden/creëren capaciteit voor financieel
lange termijn beleid om onze sterkte van diverse
inkomstenbronnen proactief in te zetten in vanuit onze eigen
collectieve ambitie, rekening houdend met de hogere overheid
(Sport Vlaanderen, …)) en steeds meer (kansen tot) projectmatig
werken. (bv. boekhoud-tijd, voorraadbeheer, ruimte bij directie en
kernbestuur, …)

Online – Digitaal
Persoonlijke
dienstverlening

41 // We kiezen voor en benutten optimaal online tools (bv.
uitbreiden CRM – online inschrijven, Iguana, …) en digitaal werken
om zo ruimte te maken voor persoonlijke contact (telefoon, mail,
onthaal, …) in onthaal, algemene dienstverlening (bv. door evolutie
functie secretariaat) en basisprocessen afgestemd op nieuwe
werkwijzen (trajecten, maat-projecten, wendbaar, …)

Basisprocessen
actualiseren

42 // We stemmen onze basisprocessen (secretariaat,
administratie, ondersteuning, organisaties, …) meer af op de
actuele werking (trajecten, projecten, …) en hoger verwachte
kwaliteitseisen (bv: meer accent op ledengerichte dienstverlening,
persoonlijk contact en meer capaciteit organisatie events,
duurzaamheid, …). Staf- en thema-medewerkers krijgen zo meer
ruimte voor maatbegeleiding, persoonlijk contact en om
samen met leden aan de slag gaan. En we proberen zo wat ‘witruime’ te houden.

Samenwerking
team

43 // Door meer samen- en wisselwerking zetten we
expertise van teamleden beter in ifv wendbaarheid, hogere
kwaliteitsverwachtingen leden en eigen hogere standaard
(communicatie, organisaties, aanpak begeleidingstrajecten,
vormingsconcepten, …). Dit o.a. door uitbouw functie communicatie
en ondersteuning organisaties en intern advies/begeleiding.

Persoonlijke
ontwikkeling en
groei teamleden

44 // We investeren meer in de medewerkers van het ISB-team op
vlak van persoonlijke ontwikkeling en groei. We spelen hierbij
in op de ontwikkeling en verdere professionalisering van
verenigingsmanagement in Vlaanderen (BSAE).
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Flexibele schil

45 // We zetten bewust en gericht op werken met een flexibele
schil rond het ISB-team om wendbaar en stap-voor-stap te kunnen
inspelen op ontwikkelingen en projecten.
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4. Doelstellingen en plan van aanpak
Onderstaande strategische doelstellingen gelden voor de totale werking van ISB als
ledenvereniging en kenniscentrum ter realisatie van de collectieve ambitie.
ISB vertaalde de beleidsuitdagingen voor de totale werking van ISB (breder) van deze
beheersovereenkomst-Beleidsnota in 20 werkpakketten. De acties en projecten in de
opdracht voor Sport Vlaanderen worden ook ingepast in de werkpakketten:
1. ISB-Congres als de topontmoeting en trots uithangbord / kapstok
2. Communicatie (ISB als organisatie // collectieve ambitie/waarden - lokaal sportbeleid
- aanbod)
3. Verbinden met nieuwe leden (+studenten/toekomstige leden)
4. Ledennetwerk benutten via regio’s/burensportdiensten/samenwerkingen tussen
gemeenten
5. Provinciale afdelingen – decentrale netwerk van ISB
6. Commissies & Werkgroepen – Bestuursorganen – AV/Ontmoetingsmoment
7. Lobby, vertegenwoordigen en samenwerkingen om kansen te creëren
8. Kenniscentrum + kennisdeling/-ontwikkeling + helpdeskrol (incl. tijdschrift, online,
specifieke thema’, …)
9. Onderzoek i.f.v. visie- en sectorontwikkeling
10. Vormings-/leer-/coachingsaanbod i.f.v. leren met en van elkaar
11. Trefdagen
12. Begeleidingstrajecten (concrete ondersteuning/samen aan de slag + met koplopers
sector ontwikkelen)
13. Sociaal Maatschappelijke rol van Sport (incl. Buurtsport)
14. Dienstverlening (incl. webshop, publicaties, signalisatie, …) voor verbreed publiek
15. Leerlijn Zwemmen en zwembrevetten
16. ISB-Sportverzekering
17. Efficiëntie en wendbare werking
18. Bedrijfspartnership i.f.v. inkomsten – kennis - netwerken
19. Financiën beheer en lange termijn (autonomie, subsidies, planning, …)
20. Ontwikkeling team – vrijwilligers
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De operationele doelstellingen en maatregels hier vermeld zijn degene van toepassing op
de opdracht van ISB in het kader van de overeenkomst met de Vlaamse Overheid –
Sport Vlaanderen.
Inhoudelijke invullingen gebeurt steeds vanuit de visie van ISB op een sterk lokaal
sportbeleid, zoals beschreven in de 5 bouwstenen voor een sterk lokaal sportbeleid. In de
jaaractieplannen worden de acties/projecten en budgetten jaarlijks steeds
geconcretiseerd.
De budgettaire planning is opgemaakt op basis van 212.000 euro, zijnde het
geïndexeerde bedrag in 2019.

4.1 ISB als belangenbehartiger – spreekbuis - vertegenwoordiger
Strategische Doelstelling 1
Door lobby van ISB krijgen lokale besturen kansen voor het voeren van een sterk
lokaal sportbeleid voor en met sport in steden en gemeenten en stimulansen van
andere overheden.
Operationele Doelstelling 1.1
Er is afstemming tussen het beleid en aanbod van de diverse actoren in het
Vlaamse sportlandschap; en ISB draagt hier toe bij.
N°

1

Actie / Project

Permanent overleg ISB, Sport Vlaanderen en
overlegplatformen

20

21

22

23

24

25

x

x

x

x

x

x

Strategische Doelstelling 2
ISB is als open netwerkorganisatie een spreekbuis voor de leden, zodat vanuit
praktijkgerichte expertise kan gewogen worden op het beleid, met impact wordt
samengewerkt en met en voor de leden verschil kan worden gemaakt.
Operationele Doelstelling 2.1
In samenwerkingsverbanden voor lokaal sportbeleid wordt de expertise van het
werkveld ingezet om met impact verschil te kunnen maken.
N°

2

Actie / Project

Opzetten en opvolgen samenwerkingsverbanden

20

21

22

23

24

25

x

x

x

x

x

x

Operationele Doelstelling 2.2
De Vlaamse overheid geeft vorm aan beleid op basis van wat leeft in het lokale
sportwerkveld. De interactie wordt gefaciliteerd door ISB.
N°

3

Actie / Project

In samenspraak met Vlaanderen opzetten van
klankbordmomenten met lokale werkveld rond
sportbeleid.

20

21

22

23

24

25

x

x

x

x

x

x

Operationele Doelstelling 2.3
Er is een actief en transversaal Platform Buurtsport ondersteund en gefaciliteerd
door ISB
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N°

4
5

Actie / Project

Halfjaarlijkse bijeenkomst Platform Buurtsport
Initiatieven nemen om buurtsport in de kijker te
zetten

20

21

22

23

24

25

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

Budget SD 1 en 2

Algemeen
Buurtsport

20
500 €
1000 €

21
500 €
1000 €

22
500 €
1000 €

23
500 €
1000 €

24
500 €
1000 €

25
500 €
1000 €

4.2 ISB als ontmoetingsplatform
Strategische Doelstelling 3
Iedereen actief in en betrokken bij lokaal sportbeleid kan elkaar ontmoeten
binnen ISB, zodat doelgericht kan geleerd worden van elkaar, met vertrouwen
naar toekomstige uitdagingen wordt gekeken en de werking van ISB-gedragen is
door de basis.
Operationele Doelstelling 3.1
Lokale besturen kunnen van elkaar leren en goed praktijken uitwisselen omtrent
lokaal en Vlaams sportbeleid via intervisie-momenten.
N°

6
7
8
9
10

Actie / Project

Organiseren van intervisies en collegagroepen
Intervisies vertaalslag integraal meerjarenplan naar
sport
Intervisies opmaak nieuw lokaal meerjarenplan
Ontmoetingsmomenten schepenen van sport
Online uitwisselingsplatform aanbieden en
modereren

20

21

22

23

24

25

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x
x

Operationele Doelstelling 3.2
Buurtsportwerkingen kunnen van elkaar leren en goede praktijken uitwisselen
omtrent lokaal en Vlaams sportbeleid via intervisie-momenten
N°

Actie / Project

11

Intervisiemomenten en collegagroepen
buurtsportwerkingen

20

21

22

23

24

25

x

x

x

x

x

x

Budget SD 3

Algemeen
Buurtsport

20
6000 €
500 €

21
6000 €
500 €

22
6000 €
500 €

23
6000 €
500 €

24
6000 €
500 €

25
6000 €
500 €
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4.3 ISB als kenniscentrum en vormingsaanbieder
Strategische Doelstelling 4
ISB is een praktijkgericht kenniscentrum voor lokaal sportbeleid met een
toegankelijke helpdeskrol en dit op basis van performant kennismanagement.
(SD4)
Operationele Doelstelling 4.1
Lokale besturen beschikken over praktijkkennis en tools omtrent thema's in
lokaal sportbeleid aansluitend bij Vlaams sportbeleid.
N°

Actie / Project

12

Ontwikkeling en aanbieden kennistools lokaal
sportbeleid
Voeding toekomstvisie lokaal sportbeleid –
Gemeenteraadsverkiezingen 2024
Tools opmaak nieuw lokaal meerjarenplan
Praktijkgericht / practice based onderzoek
Inzetten website en kennisbank voor kennisdeling
Inzetten helpdesk

13
14
15
15
16

20

21

22

23

24

25

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x

x
x

x
x
x

x
x

x
x
x

x
x

Operationele Doelstelling 4.2
ISB is het expertisecentrum Buurtsport in Vlaanderen en Brussel.
N°

Actie / Project

17
18

Ontwikkelen en inzetten van kennistools buurtsport
Inzetten website en kennisbank voor kennisdeling

20

21

22

23

24

25

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

Budget SD 4

Algemeen
Buurtsport

20
18000 €
4000 €

21
18000 €
4000 €

22
18000 €
4000 €

23
18000 €
4000 €

24
18000 €
4000 €

25
18000 €
4000 €

Strategische Doelstelling 5
ISB is een praktijkgericht vormingscentrum met een vraaggericht en eigentijds
opleidingsaanbod, zodat de diversiteit van professionals in lokaal sportbeleid hun
kennis en vaardigheden worden versterkt.
Operationele Doelstelling 5.1
Lokale besturen kunnen vorming volgen omtrent thema's in lokaal sportbeleid
aansluitend bij Vlaams beleid.
N°

Actie / Project

19

Vormingsaanbod aanbieden via landelijk aanbod en
op maat via regionale netwerken
Trefdag Sportparticipatie / Buurtsport
Master Class Lokaal Sportbeleid
Ontwikkelen vormings- of opleidingspakketten i.f.v.
nieuwe concepten/innovatie
Vormingssessies omtrent thema’s lokaal sportbeleid
in relatie met Vlaams beleid gekoppeld aan andere
bijeenkomsten/congressen/trefdagen

20
21
22
23

20

21

22

23

24

25

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x
x

x
x

x

x
x
x

x
x

x

x
x
x
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Operationele Doelstelling 5.2
Buurtsportcoördinatoren en -werkers kunnen vorming volgen,
competenties in het aanbieden van buurtsport versterkt worden.
N°

Actie / Project

24

Vormingsaanbod buurtsport aanbieden via landelijk
aanbod en op maat via regionale netwerken
Trefdag Sportparticipatie / Buurtsport
Coördineren Cursus ‘Bewegingsanimator’
Vormingspakket ontwikkelen (ev. met partners)

25
26
27

zodat

de

20

21

22

23

24

25

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

Budget SD 4

Algemeen
Buurtsport

20
8500 €
6500 €

21
8500 €
6500 €

22
8500 €
6500 €

23
8500 €
6500 €

24
8500 €
6500 €

25
8500 €
6500 €
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4.4 ISB als concrete ondersteuner en begeleider
Strategische doelstelling 6
ISB heeft een vraaggericht dienstverleningsaanbod, zodat alle leden concreet
ondersteund worden in hun werking.
Strategische doelstelling 7
Iedereen actief in lokaal sportbeleid kan bij en met ISB samen aan de slag, zodat
er concrete ondersteuning en begeleiding is en de sector toekomstgericht
versterkt wordt.
Operationele Doelstelling 7.1
Via een aanbod van begeleidingstrajecten worden leden concreet in groep
gecoacht in lokale projecten en worden in co-creatie goede praktijken en kennis
ontwikkeld voor de sector omtrent thema's in lokaal sportbeleid aansluitend bij
Vlaams beleid .
N°

Actie / Project

28

Aanbieden van begeleidingstrajecten met een groep
van 7/8 lokale besturen
Ontwikkelen van nieuwe coachingstrajecten i.f.v.
innovatieve concepten in lokaal sportbeleid
Begeleidingstrajecten van lokale besturen rond
sportclubondersteuning

29
30

20

21

22

23

24

25

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x

x
x

x

Operationele Doelstelling 7.2
Buurtsportwerkingen worden concreet begeleid en ondersteund op het terrein.
N°

Actie / Project

31

Op maat begeleiding van lokale besturen en
buurtsportwerkingen

20

21

22

23

24

25

x

x

x

x

x

x

Budget SD 7

Algemeen
Buurtsport

20
12500 €
2500 €

21
12500 €
2500 €

22
12500 €
2500 €

23
12500 €
2500 €

24
12500 €
2500 €

25
12500 €
2500 €
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4.5 ISB als performante organisatie
Strategische Doelstelling 8
ISB is een vitale organisatie, die financieel gezond is en haar middelen efficiënt
en effectief inzet.
Strategische Doelstelling 9
ISB voert een formeel personeels- en vrijwilligersbeleid, zodat medewerkers en
actieve leden betrokken en resultaatgericht actief zijn en zich kunnen
ontwikkelen.
N°

Actie / Project

32
33
34
35

Finaliseren nieuwe overeenkomst ISB - Vlaanderen
Jaarlijkse opvolging overeenkomst
Hernieuwen overeenkomst
Inzetten geschikte medewerkers voor invulling van
de opdracht:
- Coördinerend directeur (max 15 % VTE)
- Staf kenniscentrum (min 25% VTE)
- Staf vorming (min. 20% VTE)
- Staf thema’s en lokaal sportbeleid (min.
40%)
- Medewerker sportparticipatie (50%)
- Medewerker kenniscentrum – redactie (min
25%)
- Administratief medewerker (max. 10%)
- Coördinator Buurtsport (min. 50%)
- Medewerker Buurtsportbeleid (min 20%)

20

21

22

23

24

25

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

Budget SD 9 (overhead – algemene communicatie)

Algemeen
Buurtsport

20
3500 €
1500 €

21
3500 €
1500 €

22
3500 €
1500 €

23
3500 €
1500 €

24
3500 €
1500 €

25
3500 €
1500 €

21
109000 €
38000 €

22
109000 €
38000 €

23
109000 €
38000 €

24
109000 €
38000 €

25
109000 €
38000 €

Budget SD 9 (personeel)

Algemeen
Buurtsport

20
109000 €
38000 €
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Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw
August De Boeckstraat 1 bus 3
9100 Sint-Niklaas
www.isbvzw.be l secretariaat@isbvzw.be l 03/780.91.00
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