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VOORONTWERP VAN BESLUIT TEWERKSTELLING IN DE SPORTSECTOR
Advies van de Vlaamse Sportraad

Vlaams minister Philippe Muyters vroeg de Vlaamse Sportraad op 8 november 2013 om advies over
het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het decreet
van 8 november 2013 houdende het stimuleren, het coördineren en het subsidiëren van de
tewerkstelling in de sportsector.
De Vlaamse Sportraad had op 21 november 2013 een gesprek over de tekst met Sylvie Decanniere
van Bloso, Hilde De Ridder en Marita Creyelman van het departement CJSM en met Leon
Vanderstraeten, huidige voorzitter van Vlabus.
De Vlaamse Sportraad bracht op zijn plenaire vergadering van 21 november 2013 het volgende
advies uit.

Op 23 mei 2013 gaf de Vlaamse Sportraad een uitgesproken positief advies over het voorontwerp
van decreet houdende het stimuleren, het coördineren en het subsidiëren van de tewerkstelling in
de sportsector.
Het voorontwerp van besluit, dat uitvoering geeft aan het decreet van 8 november 2013, krijgt van
de Vlaamse Sportraad een gunstig advies mits enkele bedenkingen en technische opmerkingen:

Een evenwichtig takenpakket voor Vlabus

In zijn advies van 23 mei 2013 oordeelde de Vlaamse Sportraad positief over de uitbreiding van het
takenpakket van Vlabus. Met name de inzet op sportondersteuners is een belangrijke uitdaging die
beantwoordt aan de noden van de sportsector.
Met de bijkomende opdrachten wordt de lat zeer hoog gelegd. Dit mag niet ten koste gaan van de
dienstverlening en de basisopdracht van Vlabus als centrum voor tewerkstelling in de sportsector.
Het bewaken van de kwaliteit van de lesgevers en begeleiders blijft prioritair. Samen met het feit
dat sportclubondersteuners vanaf 2014 ook via Vlabus kunnen tewerkgesteld worden.
Ter herinnering herhaalt de Vlaamse Sportraad zijn bedenking uit het advies van 23 mei 2013 bij
het voorontwerp van decreet:

“De vraag overtreft ruimschoots het aanbod. Voldoende gekwalificeerde mensen vinden om
de taken uit te voeren en de juiste link te leggen tussen gekwalificeerde mensen en
opdrachtgevers, daar zal het op aankomen. Als Vlabus hét centrum van tewerkstelling
wil/moet worden, dan zal er moéten bekeken worden op welke manier er beter met
gemeenten, provincies, federaties, clubs kan worden samengewerkt. Momenteel mist het
Vlabus daar nog kansen – aangezien er in de meeste gevallen NIET met hen wordt
gewerkt.”
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Aandacht voor doelgroepen

Art.4 van het voorontwerp van besluit bepaalt het volgende:

“Om in aanmerking te komen voor subsidiëring, moet de organisatie voor de coördinatie en
de tewerkstelling van een pool van sportbegeleiders en sportondersteuners zich bij de
uitvoering van de opdracht betreffende de bijscholing en begeleiding van de pool van
sportbegeleiders en ondersteuners, vermeld in artikel 7, §1, tweede lid, 5°, van het decreet
van 8 november, in het bijzonder richten op de volgende doelgroepen: personen met een
handicap, etnisch-culturele minderheden, kansarmen en de leeftijdsgroepen senioren en
jongeren. (…) ”

De Vlaamse Sportraad vindt aandacht voor doelgroepen belangrijk. Gezien de grote vraag naar
sportbegeleiders en –ondersteuners in de sportsector en het feit dat er nog heel wat andere
bijscholings- en begeleidingsbehoeften zijn, is het echter aangewezen om de opdracht niet te
beperken tot bepaalde doelgroepen en de passage in Art.4 te wijzigen naar “onder andere” (in
plaats van “in het bijzonder”). Ook in de verwoording “met bijzondere aandacht voor” zou de
Vlaamse Sportraad zich kunnen vinden.

Bijlage over minimale kwalificatie en competenties sportbegeleiders

De Vlaamse Sportraad merkt op dat de toegevoegde bijlage bij het voorontwerp van besluit
‘Minimale kwalificaties en competenties waaraan de sportbegeleiders van de gesubsidieerde
organisatie voor de coördinatie van de tewerkstelling in de sport moeten voldoen’ detaillistisch is
opgesteld. Tijdige bijsturing, in overleg met de sportsector en het onderwijsveld, moet mogelijk
blijven. Niettemin geven deze richtlijnen een zekere garantie op kwaliteitsbewaking (link met VTS
kwalificaties), wat de leden zeker toejuichen.
De Vlaamse Sportraad stelt een aantal wijzigingen voor:

Verduidelijken dat het gaat om de kwalificatie professionele en academische bachelor
lichamelijke opvoeding (de opleiding ‘bachelor LO en bewegingswetenschappen’ bestaat niet).

Verduidelijken dat de bewegingsanimatoren uit de categorie Sportbegeleider/lesgever in de
breedtesport ook een duurzaam aanbod kunnen begeleiden (en niet enkel eenmalige
sportactiviteiten).

De categorieën G-sportlesgever/trainer in een bepaalde sporttak, G-sportbegeleider/lesgever
in de breedtesport en G-sportbegeleider/lesgever voor kleuters vereisen een bachelor in de
revalidatiewetenschappen en kinesitherapie. Aandacht voor sport en beweging voor personen
met een handicap behoort echter niet tot het basiscurriculum van de bachelorsopleiding. Het
is vaak een specialisatie waarvoor studenten bewust kiezen.

Indexering

De Vlaamse Sportraad vraagt om de indexering van alle loonsubsidies te garanderen en om deze
garantie expliciet op te nemen in het uiteindelijke uitvoeringsbesluit.
Het gaat hier o.a. over:
 De jaarlijkse subsidie die wordt besteed aan het ter beschikking stellen van een pool van
sportbegeleiders en sportondersteuners in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, zoals
dit werd vastgesteld in artikel 3 van het voorontwerp van besluit.
 De uitbetaling van de subsidiebedragen die zal stijgen door het vrijkomen van de DACmiddelen. In artikel 5 van het voorontwerp van besluit werd voor de toepassing van artikel
8, eerste lid, 3°, van het decreet van 8 november 2013 het minimale bedrag per VTE “vanaf

de beëindiging van de subsidiëring van de loonkosten van een werknemer met verworven
rechten bij zijn uitdiensttreding, pensionering of overlijden” vastgesteld op 50.000 euro.
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De Vlaamse Sportraad oordeelt dat het voorontwerp van besluit de geest van het decreet is
gevolgd. De leden uiten dan ook geen fundamentele bezwaren ten opzichte van dit voorstel, wel
een aantal aandachtspunten en bedenkingen.
Zo mag de uitbreiding van het takenpakket van Vlabus niet ten koste gaan van haar corebusiness
als centrum voor tewerkstelling in de sportsector. Bovendien is aandacht voor doelgroepen
belangrijk, maar zijn kwaliteitsgarantie en afstemming op lokale noden prioritair. In het licht
daarvan, wordt de bijlage over minimale kwalificatie en competenties van sportbegeleiders best
herbekeken. De Vlaamse Sportraad vraagt ten slotte om de indexering van de loonsubsidies in het
definitieve uitvoeringsbesluit te garanderen.
Frank Bulcaen, voorzitter van de Vlaamse Sportraad
Sophie Cools, ondervoorzitter
Nai Han Lau, secretaris
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