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ledenvereniging
kenniscentrum

294 gemeenten en steden lid

65 
andere 

organisaties en infrastructuren
+/- 180 publieke zwembaden

35 recreatiedomeinen
10 sportcentra hogescholen l uniefs
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nieuwe collectieve ambitie
45 beleidsuitdagingen

20 werkpakketten

ISB-Plant 2019-2023
P l a n n i n g s j a a r  2 0 1 8
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Collectieve ambitie van ISB
ledenvereniging en kenniscentrum voor iedereen actief in lokaal sportbeleid

“Samen voor een sterk lokaal sportbeleid 
voor en met sport,

leren met en van elkaar, 
kansen creëren 

en aan de slag gaan.”



“Aan de slag met de brochure 5 bouwstenen 
voor een sterk lokaal sportbeleid in kader van de 

gemeenteraadsverkiezingen 2018”
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Zelf aan de slag met de 5 bouwstenen



“ISB participeerde 2x aan het Lerend Netwerk 
Vrijetijdscoördinatoren van VVSG met de bouwstenen 

lokaal sportbeleid en de tool #ikkiesvooradvies”
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60 à 70 vrijetijdscoördinatoren bereikt



ISB-Congres 2018
ICC Gent

de verbindende kracht van sport

4 keynotes en sporttalkshow
34 sessies

4 x 5 praktijktafels
2 plaatsbezoeken
alle presentaties

788 deelnemers en sprekers
207 bedrijfsafgevaardigden

58 bedrijfsstanden

“Ik volgde het congres vanuit mijn 
nieuwe functie als coördinator 

Ontspannen en Ontwikkelen … Ik 
kom zelf vanuit cultuur, dus ik wilde 

op het congres inzicht in sport 
krijgen. Ik zag enorm veel linken, 
en zaken die ik als coördinator kan 

gebruiken en stimuleren.”
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“Jitske Kramer is 2 volle dagen (en 
langer) blijven hangen! TOP!”



ISB-Kennisbank
www.isbkennisbank.be

stijging gemiddeld 
aantal bezoekers / dag

17,9 (2017) => 22,4 (2018)

ISB-Website
www.isbvzw.be

361 gemiddeld aantal 
bezoekers / dag

Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer

1168 
lokale sportprofessionals 
ontvangen ons tijdschrift 
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Studie uitgevoerd door ISB in opdracht van 
het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid

- Een rapport van 142 pagina’s met een inventaris van wetgeving 
(EU), een leidraad op basis van risico-analyse en voorstel van 
herformulering Vlarem

- In samenwerking met Envicas, Ethias en LDR Advocaten
- Via een participatief proces met het Overlegplatform Veiligheid 

Zwembaden en 10 testzwembaden

TWOL-studie
Leidraad voor opstellen toezichtsplan 

publieke zwembaden
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9 tendensen in lokaal sportbeleid
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9 fiches
9 experten

9 animatiefilmpjes

www.isbvzw.be/tendensen



CATCH
Community sport for AT-risk youth: Innovative strategies for 
promoting personal development, health and social CoHesion

ISB als valorisatiepartner
Strategisch Basisonderzoek

Begeleiding Fase 2 – 3 cases
Kennisdeling

Zomertreffen Buurtsport l Kortrijk
ISB-Congres l Gent

QuickScan - Tool
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+/- 1500 deelnemers aan onze vormingen
*exclusief het ISB-Congres
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Vanaf najaar 2018 extra focus 
op ‘op maat’ aanbod via regio’s

17 regionaal georganiseerde 
vormingen



Online Opleiding  
www.isbvzw.be/sportenarmoede

Heel mooi uitgewerkt! We nemen 
het op in het vormingsplan 

diversiteit voor de 
medewerkers/lesgevers van de 

sportdienst.
Kim, sportdienst Gent

100 geregistreerden in 2018

workshop op 31.05 
opleidingsdag voor de docenten 
van 8 hogescholen met een LO-

opleiding
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264 deelnemers in 29 sessies
Evaluatiescore 7,8/10

65 beheerders - 150 zaalwachters –
20 administratie - 25 schoonmaak - 4 techniekers

“Dit is de ideale kans om met zaalwachters en 
schoonmaakpersoneel samen een zinvolle 

teamuitstap te maken. En wat een toplocatie!” 
Johan, gemeente Schoten

alle presentaties
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Tevredenheidsscore 7,8/10
+/- 250 deelnemers en sprekers

alle presentaties

“Ik zie dat de trefdag voorbereid wordt in en 
getrokken wordt door een grote groep mensen 
uit het werkveld. Behoud dit vooral en dan ben 

je al een hele stap in de goede richting.” 
(een deelnemer aan de trefdag)
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1ste Master Class Lokaal Sportbeleid
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9 deelnemers
Tevredenheid 8,4/10

"Verrijkend en bruikbaar"
"Kans om vragen te stellen en 
plaats voor persoonlijke cases"
"Veel informatie op beperkte 

tijdsinvestering"



project redders gezocht

6 vooropleidingen 
(110 deelnemers waarvan 
63 kunnen doorstromen)

3 opleidingen hoger redder 
(43 deelnemers) 

Resultaat 2018:
15-tal nieuwe hoger redders
10-tal nieuwe basis redders

7 nieuwe trajecten in 2019
+ stage
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520 nieuwe downloads 
handleiding lesgevers in 2018

(sinds 2015 al 3055x)

4 filmpjes zwemproeven 
zwembadveilig 

op www.vimeo.be/isbvzw

Word/PPT-sjablonen

Oefenstof Baan4 – Lesgeefmap Zwemfed 70 ‘bordkartonnen Fred Brevets’ in 
de Vlaamse zwembaden

191#fredbrevet l 409#zwembrevet

18



Meer dan 21.000 
bezoekers voor 

www.starttoswim.be
in 2018

Nieuw 
animatiefilmpje voor 

zwembaden!

Trainingsfiches
ism

Vlaamse Zwemfederatie
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1100 exemplaren Handboek Openstellen Schoolsportinfrastructuur verdeeld

Alle tools en modellen online via www.isbkennisbank.be/schoolsportinfrastructuur
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5 gemeenten
2 open sportparken

2 beweegvriendelijke pleinen
1 open speelplaats

www.isbkennisbank.be voor stappenplannen, 
projectfiches, participatieproces, … ism VRP.

“We zijn blij verrast dat een project wat 
oorspronkelijk kleinschalig werd opgevat 
via het traject van ISB is opgetild naar 
een heel vraagstuk rond mobiliteit en 

plan voor de hele sportsite.” 
Ann Soin, Denderleeuw
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Workshops in Blankenberge, 
Geel, Brussel-VGC, Gent en 

Kortrijk

Zomertreffen 22.06 in Kortrijk

Kennisdeling 
Begeleidingstraject 2x7 
buurtsportwerkingen:
4 organisatievormen
Sessie op ESF Lerend 
Netwerk Jeugd over 

perspectief via Buurtsport

Aan de slag met de visietool
ism Vrije Universiteit Brussel
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Begeleidingstraject Master Planning
8 gemeenten – 5 sessies

“Zonder dit traject hadden 
Ronny en ik nooit het huiswerk 

kunnen maken dat we nu 
gemaakt hebben. Het is voor ons 
dus zeker en vast erg waardevol 

geweest.” 
Wilfried Ramaekers, 

Herk-de-Stad
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opleidingstraject 
11 gemeentelijke 

sportclubondersteuners
Leuven, Schoten, Mechelen, Hasselt, 

Genk en Heist-Op-Den-Berg

versterken bestuurskracht 
sportclubs

tools sportclubondersteuning
thema’s en 

ondersteuningsvormen
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Bij ISB aan de slag met de Impact Wizard 
van de Sociale Innovatiefabriek

inspiratiesessies 
impactgericht werken

Sessie ISB-Congres (39 dlnmers)

Ontmoetingsdag ISB (50 dlnmers)
kennisdocument
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Meer Vlamingen in Europe l Meer Europa in Vlaanderen
EU Sport Link l project European Youth Health Champions

Ingelmunster en Gent namen deel 
aan Pacte-bijeenkomst in Liverpool
Wim (Lille) nam deel aan EU Sport 

Forum in Sofia

Project Perspectief Ronse goedgekeurd 
voor Erasmus via JINT met score 82/100 

en 27.500 Euro. Ronse was in 2017 
deelnemers aan ISB-Begeleidingstraject

10 buurtsportjongeren 
uit Mechelen en Kortrijk 

volgden peer-to-peer opleiding 
in Engeland via ISB in EYHC-project
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Active Local Europe
project 2018-2020

Active Local Europe becomes a 
platform of cities and 

municipalities, who work 
together across Europe in the 
field of sports and exercise

The project was selected in 
the call 'Promotion of 

European values through sport 
initiatives at the municipal 

level' of the European 
Parliament
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ISB-Bedrijfspartnership vernieuwd
70 bedrijfspartners in 2018

Vernieuwing partnership 
ifv 2019 in overleg met bedrijven

27 bedrijven op partneroverleg in Gent
60 bedrijven op voorstelling in Brussel

ISB-Bedrijvendag 2018 
in Living Tomorrow Vilvoorde

visibiliteit l kennisdeling l netwerking

“ISB gaat mee met z’n tijd. Het zet 
ook ons aan tot nadenken wat voor 
ons het beste is. De optie om onze 
bedrijfsfolder bij te steken bij het 

tijdschrift vinden wij wel interessant.” 
Hilde Claes, OFS
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ISB-team l ISB-Bestuur l Werking
Algemene Vergadering – Ontmoetingsdag

24.05.18 l VUB Brussel

Teamdag #Transfo Zwevegem
13.12.18

Joke Vandermaelen verlaat het ISB-team
Lore Michiels versterkt het team 

op vlak van communicatie
29

Marc Vlogaerts (Bornem), Mieke 
Vandemeulebroecke (Ronse) en

Filip Claes (Bilzen) 
stopten als bestuurders.

Wim Bosschaert (Lille) en Helena 
Van Remoortel (Lokeren) 

kwamen nieuw in het bestuur.



je sportbeleidssupermarkt: www.isbvzw.be 

opzoeken: www.isbkennisbank.be

kijken : www.vimeo.com ‘ISB vzw-kanaal’ met meer dan 
50 filmpjes

uitwisselen en vragen aan collega’s: 
http://forum.isbvzw.be

snel op de hoogte zijn : @ISBvzw

volgen en liken : Facebook/isbvzwB

: ISB vzw
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