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Structurele Partner Beheersovereenkomst 2014-

2019 met de Vlaamse 
Overheid voor ondersteuning 
lokale besturen, provincies en 

VGC i.k.v. Decreet Lokaal 
Sportbeleid 

Expertisecentrum Buurtsport 
i.o.v. de Vlaamse Overheid 

294
 

294 gemeenten en steden als lid 
5 provinciale sportdiensten + VGC 
66 andere organisaties en 
infrastructuren 

waaronder: 
+/- 180 publieke zwembaden waarvan 10 PPS 

35 recreatiedomeinen 
10 sportcentra hogescholen en universiteiten O
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 Het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB) is de 

ledenvereniging en dienstverlenend kenniscentrum voor het lokaal en 
regionaal sport-, beweeg- en recreatiebeleid in Vlaanderen en Brussel. 
 

We gaan voor een kwaliteitsvol sport-en beweegbeleid als 
waardevolle lokale kerntaak als doel op zich. Dit binnen een vrijetijds- en 
gezondheidsbeleid en met kansen voor sport als middel binnen een integraal 
lokaal beleid. 
 

Onze leden kunnen steeds met kennis van zaken aan de slag. En worden 
gestimuleerd om te gaan voor kwaliteit en om permanent van elkaar 
te leren. 
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 1. Werken vanuit de basis, dichtbij en in co-creatie met de leden 

2. Autonoom vanuit de eigen missie handelen 
3. Streven naar deskundigheid en kwaliteit 
4. Betrokken, kritisch, constructief gaan voor resultaat 
5. Gaan voor samenwerking 
6. Oog voor maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen 
7. Zorgen voor zichtbare meerwaarde 

 

 



 
ISB als belangenbehartiger, spreekbuis en vertegenwoordiger van de leden 
 

Jaarverslag 2016 l 21.05.17 

 
 
 

Strategische Doelstelling 1 
Door belangenbehartiging en vertegenwoordiging van ISB is lokaal sportbeleid in gemeenten en bij andere overheden 
kwaliteitsvol aanwezig en wordt het gewaardeerd als doel op zich en als middel in een integraal beleid. 
Strategische Doelstelling 2 
ISB is als open netwerkorganisatie een spreekbuis voor de leden, zodat vanuit praktijkgerichte expertise kan gewogen worden 
op het beleid en de leden zichtbaar de voordelen ervaren.   

Actief in 43 overlegorganen, platformen, 
advies- en werkgroepen met 30-tal actieve leden 

en ISB-team voor de leden 
 

 

ISOC l Klankbordgroep Dynamoproject l Denkcel Redden VTS l 
Denkcel Sportfunctionaris – Zwembadcoördinator VTS l 
Opleidingsforum Recreatieve Sportbeoefening VTS l Provinciale 
Sportraad Antwerpen l Provinciale sportraad West-Vlaanderen l Raad 
van Bestuur - AV – Sportwerk Vlaanderen l Sportraad VGC l Vlaamse 
Sportraad  l Project Sociale Voetbalclubondersteuning l EU-Sport Link 
l Focusgroepen Werkpakketten Steunpunt Sport (o.a. competentie-
tool jongeren) l Denktank Sportclubondersteuning l Stuurgroep BOV-
project l Netwerk Sport Vlaanderen KICS l Strategische Adviesraad 
Ruimtelijke Ordening (SARO) l Commissie Sport en Bewegen 
(Vlaamse Ouderen Raad) l Strategische Cel - Etnisch Culturele 
Minderheden l Strategische Structuur Seniorensport l Opvolggroep 
Multimove l Risicovechtsporten Platform l Stuurgroep Vlaamse 
Veldloopweek l Stuurgroep Week van de Sportclub l SVS - Raad van 
Bestuur  l Strategische Cel – Armoede l Werkgroep Voeding en 
Beweging l ICES - Algemene Vergadering en Raad van Bestuur l 
Jeugdsportfonds – Federatiedecreet l Lerend Netwerk Ethiek l Vlaams 
Bureau Schoolsport l Stuurgroep UIT-pas l Opvolggroep Project 
Actieve Kinderopvang l Stuurgroep Buitenspeeldag l vzw Toeristische 
Attracties l Blauwe Vlag l Groene Sleutel l Platform Leerlijn Zwemmen 
l Vlaams Overleg Sportpromotie l Project Verenigde Verenigingen 
Openstellen schoolgebouwen l Project Sport en Mobiliteit (Oost-
Vlaanderen l AV Sportimonium l Speelom (ingekanteld in Kind en 
Samenleving) l G-Sport Vlaanderen 

speerpunt 1 
Kennismaking nieuwe ISB-voorzitter en kabinet en Sport Vlaanderen 

 

In september 2016 was er een kennismakingsgesprek van Cindy Winters als nieuwe 
ISB-voorzitter met het kabinet van minister Muyters en daarnaast met Sport 
Vlaanderen. O.a. de regiowerking, de rol van KICS, het versterken van lokale 
sportbeleidskracht, sportinfrastructuur, sportclubondersteuning, 
begeleidingsopdrachten ISB en aanpassing beheersovereenkomst ISB in de 
toekomst kwamen aan bod. Eind 2016 bezorgde ISB aan Sport Vlaanderen een 
voorstel tot actualisering van de beheersovereenkomst die ISB heeft. Deze 
is momenteel nog gebaseerd op het Decreet Lokaal Sportbeleid dat verdween. 
Kernelementen van het voorstel: behouden wat is, verbreden thema’s Decreet 
Lokaal Sportbeleid, rol in regiowerking en een ‘raamcontract’ voor projectwerk. 
 

speerpunt 2 
Regiowerking - Burensportdiensten 

 

N.a.v de afschaffing van de provinciale taken op vlak van sportbeleid wordt ook de 
regio- en burensportdienst-werking herbekeken. ISB nam initiatief in deze 
bespreking met als doelstelling : bestuurskrachtige gemeenten en een sterk 
regionaal sportbeleid. Coachen en faciliteren van regionale samenwerking en 
ondersteunen van de regio’s en gemeenten waren de voorzetten die we gaven.   

 
 

 2 Platformen Buurtsport 
 Buurtsport als kernthema mee op de Trefdag Sportparticipatie 2016 
 ‘Zichtbaarheid’ creëren voor CATCH-project 



 

speerpunt 3 
Veiligheid in recreatiedomeinen 

 

Recreatiedomeinen worden geconfronteerd met complexe veiligheidsuitdagingen. 
In het najaar 2016 was er in Leuven een intervisie met alle domeinen omtrent 
dit thema. Via een bevraging werden diverse aspecten (toegangscontrole, 
integraal beleid, reglementen, …) in kaart gebracht met oog op het aanmaken van 
een platform met ondersteuningsmateriaal en overleg met hogere overheden. 

speerpunt 4 
Veiligheid in zwembaden 

 

Er werd in 2015 hiervoor een ‘Overlegplatform 
Veiligheid Zwembaden’ opgericht in de schoot van ISB 
met vertegenwoordigers van publieke en PPS 
zwembaden, baden recreatiedomeinen, 
vakantieparken en grote onderwijsinstellingen. Dit 
overleg leidde tot een nota met 3 basisprincipes: 

1. Autonomie voor de exploitant via een toezichtsplan 
2. Realistische inspanningen-mix in verhouding tot 

controleerbaarheid van de diverse risicosoorten 
3. Gedeelde verantwoordelijkheid (exploitant – 

bezoeker) 
Deze nota werd in 2016 voorgelegd en besproken met LNE 
(in het kader van wijzigingen in Vlarem). De Vlaamse 
Overheid zal een TWOL-studie laten doen. Op het ISB-
Congres werd er een sessie gewijd aan risico-analyse. Er 
werd ook een kader gemaakt voor risico-analyses. 

 

   

 
 

 

 

 
 

Duiding bij gebruik drenkelingdetectiesystemen in zwembaden 
 04.11.16: ISB gaf op Radio2 vanuit De Nekker in Mechelen mee duiding bij het gebruik van 

drenkelingsdetectiesystemen. Dit n.a.v. een verdrinking in een Brussels zwembad. 
 

Start to Swim   
 ISB adverteerde met partner Ethias in Libelle-magazine van 16 juni. Libelle heeft 900.000 lezers 

via een oplage van ongeveer 200.000 exemplaren. 
 

Handboek (Buurt-)Sport en Ruimte met minister Muyters 
 Juli 2016 overhandigde ISB en Kind&Samenleving het eerste exemplaar aan de minister. 10.10.16 

was er een persmoment in het Caputsteenpark in Mechelen met reportages via sociale media en 
De Streekkrant. 
 

Rellen in het zand, zo 2011 
 22.07.16 berichtte De Morgen over maatregels omtrent rellen in recreatiedomeinen. Naast een 

interview met diverse beheerders wordt verwezen naar het initiatief van ISB / VIR om hier 
ondersteuning en overleg met hogere overheden rond te voorzien (zie speerpunt 3) 

 

Sporter zoekt onderdak 
 06.09.16 gaf de Standaard een pagina aandacht aan een BMS-rapport van de KU Leuven. ISB gaf 

via Cindy Winters duiding bij de noden op vlak van sportinfrastructuur in Vlaanderen. 
 

Buitenspeeldag  
 13.04.16 was er Buitenspeeldag. ISB was vanuit het Expertisecentrum Buurtsport partner met 

Nickelodeon, Ketnet, VTM-K-zoom en Studio 100 met media-aandacht via alle deze kanalen. 
 

Week van de Sportclub 
 ISB is partner van Bloso  in de campagne ‘Week van de Sportclub. Het ISB-Lgoo wordt vermeld in 

o.a. de promotiespotjes op TV ( één en Canvas) tijdens en in aanloop. 
 

ISB verspreidde ook een persbericht n.a.v. het ISB-Congres 2016 

Nog enkele andere opgevolgde thema’s: Rubberinfill 
kunstgras, inschaling redders beroepskwalificatie, Bewegen op 
Voorschrift, Samenwerking VIGEZ, Decreet Sportfederaties, 
onderzoeksvoorstel zwembrevetten en zwemonderricht (i.s.m. VUB 
voorgelegd aan kabinet), onderzoek visie sportinfrastructuur en 
alternatieve financiering in opdracht van minister Muyters, 
Samenwerking RedFed, voorstel verfijning beleidsveld sport in BBC, 
de boerkini in zwembaden en tekenen Bos-Forum charter. 
Op het slotevent (02.02.16) van het Onderzoekssteunpunt 
Sport schoof ISB volgende onderzoekslijnen naar voor voor 
de toekomst: 

- Sportparticipatiecijfers (en tools voor lokaal) 
- Zwemonderricht en zwembrevetten 
- Sportinfrastructuur richtinggevende normen voor planning 
- Sport als middel en maatschappelijke meerwaarde sport 

Er was ook medewerking (met VVSG) aan het project 
Lokale Monitoring in vrijetijd van de Vlaamse overheid. Er 
werd input gegeven over mogelijke indicatoren voor de 
monitoring. Er werd ook gewaakt over de autonomie en 
haalbaarheid voor gemeenten en de lokale sportsector; en 
het belang van de BBC als centrale instrument. 



 
ISB als ontmoetingsplatform 
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Strategische Doelstelling 3 
Iedereen actief en betrokken bij lokaal sport- en beweegbeleid kan elkaar ontmoeten binnen ISB, zodat doelgericht kan geleerd 
worden van elkaar in een optimistische en collegiale sfeer en de werking van ISB-gedragen is door de basis. 

Thematische intervisies  
 
 

Centrumsteden // 24.10.16 was er in Leuven een uitwisseling van de 
centrumsteden in Vlaanderen en de VGC. Onderwerpen: sportkampen, 
ondersteunen clubs, Europa en de tussentijdse evaluatie van het 
meerjarenplan 
Barcamp //  16.01.16 in Brussel: 20 deelnemers wisselden uit omtrent 
sportclubondersteuning en subsidiereglementen naar clubs. 
Provinciale overleggen zwembadbeheerders // er waren in 2016 in de 
5 verschillende provincies intervisies voor en door zwembadbeheerders. 
 

 
Vanuit samenwerking VSF en ISB was er op 21.04.16 in de EDUGO-
arena in Oostakker een 5de Platform Sportclubondersteuning 
met 64 deelnemers. Er was speeddating, Pecha Kucha met 5 goede 
praktijken en een lezing van Daniel Klijn van Brug 8 over 
‘Verenigingen Veranderen’.  
Op www.platformsportclubondersteuning.be staan alle presentaties. 

 

 
alle congrespresentaties 

in de ISB-Kennisbank 

ISB-Congres 16 en 17.03 in de 
Limburghal in Genk l 41ste editie met 
de eerste sporttalkshow l 881 
deelnemers l 51 schepenen van 
sport  l 51 bedrijfsstanden en 3 non-
profit l 450 deelnemers 
congresdiner l 33 sessies en 4 
praktijktafels l tevredenheid 
7,4/10 (D1) en 7,5/10 (D2) l 83% 
vd deelnemers vond de 
sporttalkshow goed tot zeer goed. 
 
 

Plenum en Grote lezingen: Wim Verstraeten:  
Vertrouwen & Verantwoordelijkheid l Frans 
Reichard: Blaffende burgers l Sporttalkshow 
met Ruben Van Gucht, Patrick Janssens, 
Karel Van Eetvelt en Tinne Hens l Hilde 
Mariën: Kiezen & Beslissen l Guido Everaert:  
Storytelling 

Actief Online ISB-forum voor vraagstelling onder collega’s met 751 
gebruikers en gemiddeld 44 bezoeken per dag. 
Het ISB-forum wordt via een samenwerkingsovereenkomst met VVSG ook 
gebruikt voor het VVSG-netwerk van vrijetijdscoördinatoren. 

6 Peter/Meterschappen: een ervaringen sportambtenaar wordt 
via ISB gekoppeld aan een starter, deze krijgt een starterspakket, 
een kennismakingsgesprek en een collegiale hulplijn. 
5 voorjaarsvergaderingen en 3 najaarsvergaderingen van de 
provinciale ISB-Afdelingen en Vlaanderen is Recreatie 

60 bedrijfspartners : 46 Master-Partners l 5 Supporting Partners l 6 active advertisers l 3 architecten – studiebureau’s l 4 Losse Congres Major Sponsors 



 
ISB als kenniscentrum en vormingsaanbieder 
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Strategische Doelstelling 4 
ISB is een praktijkgericht kenniscentrum voor beleid, beheer en promotie van lokaal sport-, beweeg- en recreatiebeleid met een 
toegankelijke helpdeskfunctie en dit op basis van performant kennismanagement. 
Strategische Doelstelling 5 
ISB is een praktijkgericht vormingscentrum met een vraaggericht en actueel opleidings- en bijscholingsaanbod op maat van de 
diversiteit van medewerkersprofielen actief of betrokken in de sector. 

Je ‘sportbeleidsupermarkt’: 
www.isbvzw.be   en de ISBzine 

Zoek op: 
www.isbkennisbank.be 

Vaktijdschrift en Ledenblad: 
Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer 

Volg,like en #snelopdehoogte 
Facebook/ISBvzwB en @isbvzw 

In 2016: 137.030 bezoekers l 
374 bezoekers gemiddeld per 
dag l 44 % terugkerende 
bezoekers l 2’12” gemiddelde tijd  
od website 
 

Top nieuwsberichten ‘16 bekeken: 
 Mooiste atletiekpiste (18.01): 2086x 
 Nieuwe brevetten (07.10.15): 1444x 
 Schrijf in congres (02.02): 840x 
 Nieuwe voorzitter (16.06): 788x 
 Oproep schoolsportinfra (20.10):714x 
 

Top pagina’s/dossiers bekeken 
Vacatures 
ISB-Congres  
Buitenspeeldag 
Webshop Zwembrevetten 

43 997x 
14 285x 
6 815x 
6 227x 

…  … 
Subsidie Schoolsportinfra 1 330x 
Subsidie Zwembaden 1 148x 
Trefdag Sportparticipatie  1 007x 

 

In 2016: 6.541 bezoekers l 
gemiddeld iets meer dan 18 
bezoekers per dag l bijna 
12.000 records 
 

2016 was het eerste volledige 
werkjaar met de toepassing 
IGUANA waarmee de info 
op maat van profielen en 
interesse kan aangeboden 
worden. 
 

 

In 2016 verschenen 6 nummers 
met een oplage van 1300 
exemplaren. Coverartikels: 
 

 Genaratie Y over nieuwe autonomie 

 PPS in sport is volwassen 

 Sport en vluchtelingen 

 4 gemeenten over buurtsport 

 Drenkelingendetectiesystemen 

 Renoveren van grasvelden 

 Dany Punie blik terug op 30 jaar ISB 

 Faciliteer samenwerking tussen clubs 

 Maak kennis met Cindy Winters 

 Kengetallen Zwembaden 2013-2015 

 Sportkampen van Ingelmunster tot Gingelom 

 Besparen door groepsaankopen 

 Brede visie beweegvriendelijke ruimte 

 Wat geven gemeenten uit aan sport? 

 Promoot sporten in het bos 

 UITPas in beweging 
 
 

Alle artikels in PDF te raadplegen. 

Facebook: 744 vind-ik-leuks  
 

Topberichten (aantal x geklikt) 
 Foto’s ISB-Congres 14.321x 
 Foto’s Trefdag SportP’ciptie 2.583x 
 … 
 

Topberichten (bereik) 
 Foto’s ISB-Congres 5.762 pers. 

… 
 Johan&Dieter Congres 3.821 pers. 
 Teamdag ISB Orkabrevet 3.178 

pers. 
 Subsidie Schoolsportinfra 3.827 

pers. 
 Groen bad in Rio 4.075 pers. 
 … 
 
 
 

Twitter: 688 volgers en 796 
tweets. Toppers: Congresmagazine 
artikels 1422 views / Proficiat Cindy 
1237 views / Sportinfra Patrick Janssens 
ISB-congres 1116 views / … 

269 vragen ISB-helpdesk (e-mail, telefoon) l 45% over zwembaden en 25% over sportinfrastructuur l Meer dan 35 % komt van sportdiensten 



  

 

 
 
 
 
 

 

WEB- en THEMAPAGINA BUURTSPORT 
 

In 2016 werd de webpagina 
http://www.buurtsport.vlaanderen gelanceerd en 
een themapagina Buurtsport op de ISB-Kennisbank 
gemaakt.  
En er was een aanbod van Buurtsport-logo’s op 
maat voor 7 gemeenten/werkingen. 
Er was een opleiding Buurtsport op Papier met 3 
deelnemers (7,7/10). Er was een Zomertreffen met 
17 deelnemers van 7 ervaren gemeenten (7,25/10). 
En 1 Start to Sessie voor 2 gemeenten.

 

2de Trefdag Sportinfrastructuur  
16.06.16 Wetteren in De Warande  

meer dan 300 deelnemers l 8,3 / 10   
i.s.m. de Commissie Sportinfrastructuur 

 

Met als thema: ‘Voor elk talent op de werkvloer’ op maat programma 
voor zaalwachters/technisch personeel (BA4), voor administratie- en 

baliemedewerkers, voor schoonmaakpersoneel en beheerders. Plenair was 
een theatervoorstelling rond communicatie met moeilijke klanten. 

Vorming Sport en Armoede. 02 en 23.02.16 was er in Lier en 
Antwerpen een 2-daagse opleiding in samenwerking Vlaams Netwerk 
waar Armen het woord nemen. Er waren 20 deelnemers. 
 

Vorming Sport en Ruimte. 27.09.16 was er een opleiding met Kind 
& Samenleving op basis van het handboek Sport en Ruimte. Er waren 
22 deelnemers die een score van 7,77 op 10 gaven. 

 

ISB is een netwerk van  
‘kennis-communities’  

met kenniscoördinatoren 
In overleg met de ISB-Community 
Kennismanagement en een expert werden  in 
elke provinciale ISB-Afdeling een 
kenniscoördinator aangesteld in het bestuur. 
Er werd voor hen een interne opleiding/kick-off 
en intervisie georganiseerd op 14.06 en 
methodieken en leidraden aangeboden.  

 

235 deelnemers 
tevredenheid: 7,76 / 10 

20 sessies 
X – leert l X – vertelt l X – helpt 

 
Parallelprogramma 

CATCH en CANO-project 

5de Trefdag  
Sportparticipatie  

01.12.16 Sint-Niklaas in het Bauhuis 
i.s.m. Werkgroep Sportparticipatie 

 
 

Sportparticipatie en BuurtSport  
Buurtsport l Risicovechtsporten l 

Anderstaligheid l Speelstraten l Sociale 
sportclubondersteuning l Nieuwkomers en 

vluchtelingen l EU & sport l Vindplaatsgericht 
werken l UiTPAS l Sport en ruimte l collega's 

in beweging l Sport en armoede l 
Stadsvernieuwing door sport l Buitenspeeldag 

l Kwaliteitsvolle sportkampen l Drop-out l 
Vrijetijdsdiensten meerwaarde voor sport l … 

Alle presentaties

+/- 70 vormingsmomenten met meer dan 1.000 deelnemers (excl. congres): gecommuniceerd via een voorjaars- en najaarsbrochure: 
Barcamp, 2 vormingen voor sport- en integratie-ambtenaren, sport en armoede, tips Excel, schoonmaak, klantvriendelijkheid, workshops ecosportief, 
aquafitness, communicatie, studiedag veiligheid, communiceren met anderstaligen in het zwembad en aanbod op maat. Via een samenwerking met SVS werden 
via 5 provinciale bijeenkomsten meer dan 200 sportfunctionarissen bereikt (Sport in het Bos als thema). Er waren bijna 30 bijscholingen hoger redder. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meer ‘Groene’ kennis via stappenplannen, checklisten, infografieken, … 
 

ISB zet in om te komen tot meer ‘groene’ kennis. Kennis die direct en concreet bruikbaar en 
toepasbaar is om over te gaan tot actie. In 2016 werden weer enkele nieuwe kennisdocumenten 
gepubliceerd. Maar 2016 was ook een jaar van ‘under construction’ zijn met het oog op 2017…   

 
 

BEWEGINGSANIMATOR 
ISB nam deel aan toekomstoverleg over deze 
opleiding. We pleiten voor een laagdrempelige 
opleiding voor laagdrempelig/recreatief 
sporten. We linken actief met buurtsport. En 
zoeken koppeling met TSO, BSO of HBO5. 
 

MASTERCLASS LOKAAL SPORBELEID 
ISB nam deel aan toekomstoverleg over deze 
opleiding. We deden een voorstel voor een 
praktijkgerichte 2-daagse opleiding (lokale 
sport – lokaal beleid) voor starters, 
doorgroeiers en vooral ook  instromers (ook 
uit andere sectoren). Het is belangrijk een 
opleiding te hebben voor professionals lokaal 
sportbeleid. 
 

ZWEMBADCOÖRDINATOR 
In 2016 werd gestart met de inhoudelijk 
update van deze cursus en de vernieuwing 
van het docententeam. ISB trekt deze cursus. 
 

In 2016 verscheen een nieuw rapport 
Kengetallen Zwembaden 2013-
2015. Dit rapport maakt ook een 
vergelijking met 2003 en 1993.  

ADVIES SPORTBELEID SPORTRADEN 
ISB deed 31 op maat inspirerende en 
interactieve sessies rond sportraden.  
Er waren 5 regionale sessies 
(regiosportdiensten), 7 Algemene 
Vergaderingen en de rest raden van bestuur. 
68 gemeenten werden bereikt en 
vertegenwoordigers van 555 clubs. 
Op basis van deze sessies wordt een 
online tool rond ‘Advies in Sport’ 
gemaakt voor 2017.  

 
 

Handboek  
Sport en ruimte in beweging 

ISB en Kind & Samenleving maakten een 
handboek om de domeinen sport en 
ruimte samen te brengen: meer 
sport/bewegen in de publieke ruimte; en 
sportcentra/sportruimte meer publiek.  

(via uitgeverij Politeia) 

 
 

 
Brochure met goede 
praktijken, tips en 19  

aanbevelingen 
 

www.ecosportief.be 

Eindrapport 
Ecosportief 

 

Januari 2016 verscheen 
het eindrapport met de 
instrumenten en goede 
praktijken gerealiseerd in 
een project 2014-2015 
tussen ISB en Ecolife. 
 

Workshops 
ISB deed samen met 
Ecolife een sessie voor de 
2 intercommunales 
Leiedal en Interleuven. 

ISB publiceerde in 2016 een kennisdocument (via 
de ISB-Kennisbank) omtrent 
drenkelingdetectiesystemen in 
zwembaden. We maakten een analyse van de 
beschikbare systemen en een leidraad voor 
zwembaden die dit systeem overwegen. De 
opgedane kennis wordt ook meegenomen in overleg 
rond regelgeving omtrent toezicht in zwembaden. 

UNDER CONSTRUCTION voor 2017: toolbox 
sportkampen, toolbox ondersteuning/subsidiëring 
sportclubs, online opleiding ‘ik kies voor advies’, 
toolbox samenwerking sportclubs, … 
 



 

In 2015 gebeurde het 
inhoudelijk samenstellen en 

ontwikkelen van een 
handleiding (Buurt-)Sport 

en Ruimte i.s.m. 
Kind&Samenleving. 

www.MijnSportindicatoren.be voor het bijhouden en benchmarken van 
indicatoren lokaal sportbeleid (sinds 2014). Een 94-tal gemeenten vulden 
reeds data (gemiddeld 9 indicatoren) in.  
 

 
 
ISB deed een analyse van het beleidsveld ‘740’ Sport in de BBC (2014-
2015) via de Analysetool van de Administratie Binnenlands Bestuur (ABB). 
Dit resulteerde in een artikel ‘Wat geven gemeenten uit aan sport?’ in VTS 
256. 

Meer praktijkfilmpjes 
 

Goede praktijkverhalen van collega’s inspireren. Hoe meer hoe liever. Wat is 
er makkelijker dan vanachter je bureau deze te bekijken … ISB zet vanaf 
2016 extra in op praktijkfilmpjes 
 
 

ZWEMBADEXPLOITATIE 
i.k.v. de begeleiding zwembaden werden 5 praktijken gefilmd 

 

 
 

NIEUWE ZWEMBREVETTEN 
Een 5-tal zwembaden die werken met de nieuwe brevetten werden 

in beeld gebracht (o.a. via facebook gedeeld) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OPMAKEN VISIE-TOOL BUURTSPORT 
via MAPPING PRAKTIJKEN 

In 2015 realiseerde ISB de infografiek ‘Start to 
Buurtsport’. Vanuit het Platform Buurtsport en 
vanuit het werkveld (ervaren werkingen) 
kwam het signaal dat er nood is aan 
eigentijdse visie en definiëring van Buurtsport. 
 

VUB kreeg eind 2016 (loopt verder in 2017) de 
opdracht een mapping te doen van een 
diversiteit van een 10-tal buurtsportpraktijken. 
Onderzoeksvraag is ‘Wat maakt dat 
buurtsport buurtsport is?’. Het onderzoek 
moet bouwstenen van buurtsport zichtbaar 
maken en zorgen voor een begrippenkader 
voor buurtsportwerkers- en beleidsmakers. 
Finaliteit in 2017 is een tool/instrument te 
realiseren waarmee een werking zijn 
eigen definitie of visie op buurtsport kan 
scherp zetten voor buurtsportwerkers en 
beleidsmakers.  



 
ISB als ondersteuner en concrete dienstverlener 
 

Jaarverslag 2016 l 21.05.17 

Strategische doelstelling 6 
ISB heeft een vraaggericht aanbod van diensten op vlak van beleid, beheer en promotie van sport-, beweeg- en recreatiebeleid, 
zodat alle leden concreet ondersteund worden in hun werking. 

BEGELEIDINGSTRAJECT ZWEMBADEN 
 

ISB voorzag in opdracht van Sport Vlaanderen begeleiding voor 
indieners van een subsidiedossier bij de oproep van minister 
Muyters. 35 projecten kregen een vorm van begeleiding: 20 
projecten (gemeenten/exploitanten) gebruiken de 
full-package: workshop, thematische expertbegeleiding en 
procesbegeleiding via buddy of intervisies. 
 

2 x 2-daagse workshop (duurzaamheid, toegankelijkheid, samenwerking en 
exploitatie) met deelnemers uit 67 gemeenten/exploitanten (ook niet 
indieners), 5 filmpjes met praktijkcases, 29 projecten kregen 43 
begeleidingen over 6 soorten (visie, exploitatie, intergemeentelijke 
samenwerking, duurzaamheid, toegankelijkheid en gunningen), 8 intervisies 
voor 21 verschillende projecten en 14 buddies (ervaren collega’s) 
begeleidden 22 projecten. Online dossier. 
 

BEGELEIDNGSTRAJECT SCHOOLSPORTINFRASTRUCTUUR 
 

ISB voorzag in opdracht van minister Muyters begeleiding voor 
scholen en gemeenten bij de indiening van een subsidiedossier voor 
het openstellen van schoolsportinfrastructuur (samenwerking 
minister van sport en onderwijs (Crevits): 

- Algemene helpdesk 
- Sensibilisering en informatieverschaffing 
- Workshops en infomomenten: 5 infomomenten met 125 deelnemers 

uit o.a. 82 scholen. 
- Online dossier met stappenplan en 9 goede praktijken (juridische 

modellen in voorbereiding voor 2017)

 

Project Sport en CANO-voorzieningen (jeugdzorg) 
(met steun van de Vlaamse Overheid van voorjaar ‘15 tot voorjaar ‘17) 

 

ISB ondersteunt 10 CANO-voorzieningen in Vlaanderen om de 
jongeren te laten proeven en aan te zetten tot sportbeoefening, 
competenties te laten ontwikkelen via sport en om duurzame 
netwerken op te zetten met lokale sportactoren.  
In 2016 waren er o.a. intervisies en een ronde langs alle voorzieningen. In 
het najaar werden de eindproducten ontwikkeld (verschijnen in 2017): 
stappenplan en infografiek, online opleiding ‘omgaan met opvallend gedrag’, 
sportdag in februari ’17,en een flankerend onderzoek. 

En ook nog … 
 

 287 gemeenten en de provincie Antwerpen en de VGC maakten 
gebruik van de ISB-Sportverzekering aangeboden samen met Ethias. 
207 gemeenten tekenden ook in op de optie ‘individuele verplaatsing. In 
2016 werd de polis uitgebreid met een dekking voor brilschade. 

 ISB onderzocht met Ethias (en andere actoren) de mogelijkheden 
omtrent een individuele sportverzekering als aanbod van gemeenten 
naar de burgers.  

 Met FOST-Plus bood ISB vuilbakken en sensibiliseringsmateriaal aan 
aan sportcentra én recreatiedomeinen samen met de VIR.



 
 
 
 
 

 
 

 

 

Toolbox l Spel ‘Iedereen Kan-Spelen’ 
 

In 2016 gebruiken 4 gemeenten met begeleiding 
de toolbox en kwamen tot 4 concrete 
actieplannen rond sport en een 
kansengroep. 

 
 

EU Sport Link vzw werd 
opgericht in juni 2016 

als gezamenlijk (ook 
gefinancieerd) initiatief 

van ISB en VSF. 
 

Philippe De Witte (0,5 VTE) 
is de gezamenlijke 

medewerker 
 

Meer lokaal 
sportbeleid in Europa; 
meer Europa in lokaal 

sportbeleid in 
Vlaanderen 

EU Sport Link 
 

EU Sport Link heeft 4 kernrollen: 
1. Verbinden en mensen 

samenbrengen 
2. Belangenbehartiging 
3. Kennis – en informatie 
4. Ondersteunen en begeleiden 

 

Volgende zaken werden o.a. 
gerealiseerd in 2016 voor leden ISB: 
Engelstalige webpagina ISB (477 views), 
sessie op ISB-Trefdag (18 deelnemers) en 
met VLEVA-VVSG (10 gemeenten), 2x jaar 
overleg Sport Vlaanderen, systematisch 
overleg met JINT en EPOS, overleg met 
Marc Tarabella (voorzitter sportcommissie 
EU), voorbereiding TCA met JINT in 
Oostende EU-Sportstad in 2017, 
nieuwsberichten in de ISBzine, in kaart 
brengen lobby-mogelijkheden, 20-tal 
vragen en begeleidingsgesprekken

 

En ook nog : vertegenwoordigers van ISB namen deel aan het Sport in the 
City – congres in Manchester, ISB diende als partner van Street Games een 
Erasmus+ project in (Youth Health), VIR organiseerde een studiereis naar 
Tjechië, ISB gaf support aan kandidatuur Oostende EU Sportstad 2017. 

 

PROJECT MONITORING SPORTCLUBONDERSTEUNING 
(met steun van de Vlaamse Overheid l 2016-2017 l VSF en ISB) 

Verschillende vormen van sportclubondersteuning door gemeenten 
en sportfederaties worden onderzocht in hun effectiviteit. Er wordt 
ook begeleiding voorzien voor de onderzochte cases en 
succesfactoren in kaart gebracht. Line Declercq (Coach to Competence) 
voert dit onderzoek uit. Antwerpen, Bonheiden-Putte, Halle, Lede, 
Ingelmunster en Kasterlee – Dessel – Retie zijn de 9 gemeenten die 
worden gevolgd. 

 

 
 
 

 

CATCH 
Community sport for AT-risk youth: Innovative strategies 

for promoting personal development, health and social 
CoHesion 

 

ISB is valorisatiepartner in dit Strategisch 
Basisonderzoeksproject van U Gent en VUB. Wat 
zijn de werkzame factoren van een buurtgebonden 
sportaanbod die bijdragen tot sociale inclusie van jongeren 
in maatschappelijk kwetsbare situaties (14-25 jaar), en op 
welke wijze kunnen deze toegepast worden binnen 
bestaande buurtsportpraktijken? In 2016 werden er 9 
buurtsportwerkingen als community sport lab 
bestudeerd. 

 

 
 
 
 
 
 

 

RISICOVECHTSPORT 
PLATFORM 

Het RSVP verzelfstandigde in 2016 tot 
een apart vzw. VSF, VUB en ISB zijn 
de stichtende leden en vormen het 

bestuur 
 

Er waren in 2016 diverse 
sessies rond dit onderwerp op 
ISB-activiteiten. Er startte ook 
een begeleidingstraject met 5 
steden.  

(MINI-)BEGELEIDINGSTRAJECTEN: Er waren eind 2016 2 sessies van 
een mini-traject rond Ouderen in Actie met 2 gemeenten. Een traject rond 
‘samenwerking tussen sportclubs’ zal in 2017 herhaald worden (geen tijd bij gemeenten 
in 2016). Een traject rond sport en armoede werd eind 2016 niet opgestart, wegens 
begeleiding projecten subsidie Homans in 2017. Rond noodprocedures in zwembaden 
loopt een online aanbod bij de publicatie die in 2015 uitgebracht werd. 



 

 
START TO SWIM 

In oktober 2015 lanceerde ISB een publiekswebsite 
www.starttoswim.com met steun van Ethias. Er is koppeling met 
Uit in Vlaanderen, zodat gemeenten hun aanbod breder kunnen 
bekend maken. Een 40-tal zwembaden stonden in 2016 vermeld 
met een aanbod. Zwembaden kregen ook een stappenplan en 
waterbestendige trainingsfiches. Er was ook divers 
promotiemateriaal (T-shirts, diploma’s, …) beschikbaar. 
 
ISB bood in 2016 algemene ondersteuning in zwempromotie. 11 
zwembaden organiseerden een Zwemathon. Zwevegem werd de 
winnaar. 

 

ISB-Zwembrevetten 
 

In 2015 werden met WASA (waterveiligheid), de Vlaamse Zwemfederatie 
(expertise en link naar zwemclubs) en Stichting Vlaamse Schoolsport 
(verdeling naar scholen) en Baan Vier (Leerlijn Zwemmen) de nieuwe 
zwembrevetten gelanceerd.  
Vanaf dan waren de nieuwe brevetten beschikbaar. Wat was nieuw: 

1. Eén brevettenlijn in Vlaanderen  
2. Een eerste focus op waterveiligheid 
3. Afstandszwemmen gekoppeld aan sleutelelementen zwemstijlen. 

2016 was het eerste nieuwe werkjaar met de nieuwe zwembrevetten. ISB 
zette in op het ondersteunen van de zwembaden om de nieuwe lijn te 
implementeren. Alle info : www.zwembrevetten.be ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Een nieuwe printtool voor 
het digitaal en online invullen 
en printen van brevetten werd 
gelanceerd. 

 ISB was aanwezig op de SVS 
Slotaptheose en bereikte meer 
dan 1000 leerkrachten op 
beurs en via een workshop 

 De cursus initiator zwemmen 
werd geactualiseerd met de 
nieuwe leerlijn en de brevetten 
i.s.m. de VZF en VTS 

 Zwembrevetten op maat zijn 
mogelijk 

 De linnen kentekens en de 
brevetten 
baantjeszwemmen werden 
vernieuwd. 

 De Facebookpagina van 
Fred Brevet werd actief 
gebruikt met een 7-tal filmpjes 
(o.a. van Pieter Timmers en de 
Antwerpse Zwemschool) 

 Er werd een overeenkomst 
gemaakt met GSF. 

 We maakten een nieuwe 
affiche met Pieter Timmers. 

 

 

13.04.16: Buitenspeeldag.ISB 
– Expertisecentrum Buurtsport 
was het secretariaat in 2016 

(beurtrol met VVJ). 240 
gemeenten deden mee met 
382 verschillende locaties. 

 

ISB onderschreef in 2016 de 
campagne Top in de Sport van 
ICES. ISB is ook lid van de AV 

van ICES en het lerend netwerk 
Ethiek. 



 
ISB als performante organisatie 
 

Jaarverslag 2016 l 21.05.17 

 
 
 
 
 
 
 

Strategische Doelstelling 7 
ISB is een vitale organisatie, die financieel gezond is en haar middelen efficiënt en effectief inzet.  
Strategische Doelstelling 8 
ISB voert een formeel personeels- en vrijwilligersbeleid, zodat medewerkers en actieve leden betrokken en resultaatgericht 
actief zijn en zich kunnen ontwikkelen. 

WERKING RAAD VAN BESTUUR 
De Raad van Bestuur bestond uit 15 bestuurders, waarvan 6 rechtstreeks 
verkozen door de Algemene Vergadering (in 2014 voor 3 jaar), 6 jaarlijks 
aangeduid door de provinciale afdelingen en de VIR en 3 bestuurders 
voorgedragen door commissies/werkgroepen. Dany Punie nam na 30 jaar 
ontslag als bestuurder. Johan Van Dijcke kwam (in navolging van de 
verkiezingen in 2014) als rechtstreeks verkozene in het bestuur. Erik 
Blondeel (Nijlen) kwam als vertegenwoordiger van de afdeling Antwerpen in 
het bestuur (ter vervanging van Johan Van Dijcke). En Sam Janssens 
(Zaventem) verving Luc Boni voor de afdeling Vlaams-Brabant en Brussel. 
 

Cindy Winters (Leuven) werd de nieuwe voorzitter vanaf juni. Stijn 
Werbrouck en René Schreurs zijn ondervoorzitters. Marc Vlogaert 
(secretaris), Johan Van Dijcke en Mieke Vandemeulebroeke vervolledigen 
het nieuwe Dagelijks Bestuur. Jordi Cooman volgt Luc Boni op als 
penningmeester. 
 
 

ISB-TEAM 
In februari 2016 startte Klaas Verstraete als medewerker sportparticipatie 
(0,5 VTE). Piet Van der Sypt is vanaf dan full-time bezig op buurtsport 
(Expertisecentrum en CATCH-Project). Vanaf oktober ging Klaas full-time 
aan slag (0,5 VTE voor project schoolsportinfrastructuur tot eind 2018). 
Hanne Neirynck verving vanaf september Marjolein van Poppel tijdens haar 
zwangerschap als stafmedewerker. Eind 2016 werd de overeenkomst met 
Hanne als stafmedewerker verlengt voor een jaar met het oog op ISB als 
kenniscentrum en naar aanleiding van nieuwe projecten voor de bestaande 
medewerkers. ISB schakelde over naar een nieuw boekhoudpakket (Exact 
Online). 

Afscheid Dany Punie na 20 jaar voorzitterschap 
Cindy Winters nieuwe ISB-voorzitter 

 

Op het ISB-Congres in Genk kondigde Dany zijn afscheid aan als 
bestuurder en voorzitter van ISB (sinds 1996). Op de Algemene 
Vergadering 23.05 in Gent werd hij bedankt met een dankboek met 
dankwoorden van vertegenwoordigers uit het Vlaamse 
sportlandschap en actieve leden en (oud-)medewerkers van ISB. 
Cindy Winters wordt de nieuwe voorzitter van ISB. 
 

 



 
 

ORGANOGRAM ISB vzw 
beleidsvoerend en voorwaardenscheppend bestuur 

ondersteund en gefaciliteerd door een professioneel team 

 Er was co-creatie met actieve leden in volgende commissies en 
werkgroepen: jong-ISB, commissie PR, commissie Zwembaden, commissie 
Sportinfrastructuur, werkgroep Zwempromotie, werkgroep Sportparticipatie, 
community Kennismanagement en commissie Vorming  

 In 2016 werd administratieve ondersteuning (voeren van de 
boekhouding) van de afdelingen door het landelijk secretariaat 
operationeel. Alle vzw’s van de afdelingen werden stopgezet en de 
rekeningen werden, met budgethouderschap en analytisch onderscheid, 
overgedragen naar ISB vzw. Dit werd formeel bekrachtigd op de AV in 
Gent. 

 Op 24.05.16 was er in het VAC in Gent een Algemene Vergadering 
met voordrachten over trends in verenigingsmanagement voor 
sectororganisaties en een workshop onderhandelen. 

 ISB-Bedrijvendag in Red Star Line Antwerpen op 25.10.16 
 ISB-teamdag in augustus in Deinze 

contact en communicatiekanalen 
 
Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw 
August De Boeckstraat 1 bus 3 9100 Sint-Niklaas l www.isbvzw.be 
David Nassen l directeur ISB – Cindy Winters l voorzitter ISB 

 

je sportbeleids-speciaalzaak: 
www.isbvzw.be  

 

 
 

 

al wat je nodig hebt: 
www.isbkennisbank.be  

 

 
 
 

 

 

bekijk: https://vimeo.com/user9037721ISB-
kanaal 

 

 
 

vraag aan collega’s: http://forum.isbvzw.be 
 

 

volg en like: Facebook/isbvzwB 
 

 

snel op de hoogte: Twitter @isbvzw 
 


