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ledenvereniging
kenniscentrum

287 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 9
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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.”



ISB-Ambitienota 
#Verkiezingen2019
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ISB-Congres 2019
Tour en Taxis Brussel

Samen zijn wij sport

4 keynotes en sporttalkshow

38 sessies

4 x 5 praktijktafels

3 plaatsbezoeken

1e X ISB’s got talent

alle presentaties

796 deelnemers en sprekers

205 bedrijfsafgevaardigden

58 bedrijfsstanden

Parallelprogramma’s: Slotsymposium 
CATCH en EYHC

“Elk jaar merk ik wel 
verandering/verbetering dus altijd 

verfrissende ideetjes en uiteindelijk haal je 
er zelf uit wat je wil!”
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Elke Geraerts – “Het nieuwe mentaal: 
Focus op de olifanten, niet op de 

konijntjes.” 

http://www.isbvzw.be/congres


ISB-Kennisbank

www.isbkennisbank.be

stijging gemiddeld 

aantal bezoekers / dag

21,7

ISB-Website

www.isbvzw.be

368 gemiddeld aantal 
bezoekers / dag

Vlaams Tijdschrift voor 
Sportbeheer

1152 

lokale sportprofessionals 
ontvangen ons tijdschrift 
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http://www.isbkennisbank.be/
http://www.isbvzw.be/


VTS
- 4 nummers

- 1 extra nummer met 
congresverslag
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Voorbereiding vernieuwde 
Online Aanwezigheid
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9 tendensen in lokaal sportbeleid 
+ aanvulling
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CATCH
Community sport for AT-risk youth: Innovative strategies for 
promoting personal development, health and social CoHesion

Ontwikkeling Buurtsport Impact Wizard

4e (en laatste) jaar van dit boeiende project

Slotsymposium tijdens ISB Congres 2019 in Brussel 
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http://www.isbvzw.be/nl/671/papers/434


Meer dan 3000 contacten via vormingen 
en uitwisselingsmomenten
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Meer dan 50 aanvragen 
voor opleiding op maat én 

begeleidingstrajecten 
binnen de eigen gemeente 

/ door de 
regiosportdiensten



Online Opleiding  
www.isbvzw.be/sportenarmoede

Blijvend actueel

Meer dan 500 geregistreerden in 
2019
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http://www.isbvzw.be/sportenarmoede


Trefdag Zwembaden 2019

• 22 sessies – 250 
deelnemers

• Evaluatiescore: 
7,7/10
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Master Class Lokaal Sportbeleid
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12 deelnemers

Tevredenheid 8/10

Op drie dagen tijd heb ik meer 
inzicht, kennis en heb ik mijn visie 
kunnen verruimen en dat is waar ik 

voor gekomen ben. Alles waar ik 
voor gekomen ben was aanwezig in 

de Master class!"



project redders gezocht

5 redderstrajecten
(62 kandidaten – 30 geslaagd – 20 

aan het werk als redder)

Nieuw was de kijk- en doe 
stage = enorme 

meerwaarde!

35 unieke zwembaden 
boden een stageplaats (en 
het merendeel is bereid dit 

opnieuw te doen)
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Project redders gezocht
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“Ik wil jullie bedanken voor het zinvolle VDAB-project “Opleiding 
redders” dat in 2019 in Leuven is doorgegaan. Onze hopeloze 

zoektocht naar een redder werd dankzij dit project opgelost. Onze 
stage-redder nam deel aan het examen voor redder in ons zwembad 

en kwam er als primus uit. Intussen is hij als vaste redder in ons 
zwembad aangesteld en ik heb het gevoel dat hij met veel plezier 

komt werken. De opleiding die hij genoot is door ons alvast positief 
onthaald en kan zeker herhaald worden.”



461 nieuwe downloads 
handleiding lesgevers in 2019

(sinds 2015 al 3516x)

Meer dan 22.000 bezoekers voor 
de website Start to Swim

33.957 totaal aantal bezoekers 
voor Fred Brevet Website (flinke 

stijging)

• Clipboards 

• 3 gratis opleidingen 

• Begeleidingstraject met 7 West-
Vlaamse zwembaden

• Focus op onderwijs 
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Openstellen Schoolsportinfrastructuur

www.isbkennisbank.be/schoolsportinfrastructuur
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http://www.isbkennisbank.be/schoolsportinfrastructuur


losse artikels  publicatie ‘sport 
en bewegen in publieke ruimte’

Uitbreiding van de documenten 
met richtlijnen voor een poen 

sportsite
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Instagramaccount

Zomertreffen in Antwerpen

4 organisatievormen

Aan de slag met de visietool
ism Vrije Universiteit Brussel
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http://isb.colo.ba.be/iguana/www.main.cls?surl=search#RecordId=2.12142
http://isb.colo.ba.be/iguana/www.main.cls?surl=search#RecordId=2.12078


2 Trajecten Master Planning opgestart

“De snelheden voor het master 
plan zijn overal verschillend, 
maar het is leerrijk om van 

elkaar te horen hoe de stappen 
verlopen.”

22



2 regio’s bepaalden een nieuwe 
toekomstvisie na een intensief 

begeleidingstraject
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Regiosportdienst Zuid-Oost-Vlaanderen

Burensportdienst Vlaamse Ardennen



85 gemeenten volgden het begeleidingstraject ‘Brede kijk 
op sportclubondersteuning’
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Project naschools sporten en bewegen in 
de 1e en 2e graad secundair onderwijs 

- Procesbegeleiding en 
coaching aan 31 lokale 
en/of regionale 
netwerken.

- 11 Intervisiemomenten

- 18 Plaatsbezoeken

- Samenwerking met VSK 
(leerlingenparticipatie) en 
Mediaraven 
(jongerencommunicatie)

“Het intervisiemoment biedt de vrijheid 
om in dialoog te treden met de andere 
projecten en zo inzichten te krijgen hoe 
zij het hebben aangepakt.”
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Begeleidingstraject Subsidie-Oproep
Bovenlokale sportinfrastructuur 2019

7 workshops rond innovatie, businessplanning, 
projectplanning en beoordelingscriteria

Gemiddelde score 

voor de workshops: 8.2/10

“Ons project heeft echt een meerwaarde 
gekregen door de input van ISB en mijn 
deelname aan alle workshops.” 
Steven, Wielsbeke 26



Meer Vlamingen in Europe l Meer Europa in Vlaanderen
EU Sport Link l
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Project European Youth Health Champions
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• 6 free and open-access interactive e-learning modules

• Multiplier events:
– Kennisdeling met internationale sprekers tijdens ISB-Congres 2019

– Vlaamse buurtsportwerkers delen hun ervaringen in het buitenland



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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https://ec.europa.eu/sport/calls/eac-s14-2018_en
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the European network
of cities and municipalities

on sport and movement

2019-2020

de ISB’s in de 27 EU lidstaten zijn bekend

platform voor ‘e(u)-communities’ staat online

praktijkbijeenkomsten Den Haag & Bergamo

aanspreekpunt EU instellingen

inbreng bij EU beleidsvorming



ISB-Bedrijfspartnership

73 bedrijfspartners in 2019

56 Master Partners + 4 
losse sponsors

Vernieuwing partnership meer op 
maat van bedrijven

1e bedrijvengids

“Vandaag de ISB bedrijvengids 
mogen ontvangen. Heel erg handig 

om snel iets op te zoeken en ook om 
de bedrijven beter te leren kennen 

(heb voor mezelf nog een paar 
interessante nieuwe ontdekt zonet). 
Komt heel goed van pas.” Rika Rits
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ISB-team l ISB-Bestuur l Werking

Algemene Vergadering –

Ontmoetingsdag

28.05.19 l De Werf Aalst

Teamdag in Gent

7.10.19

Klaas en David verlaten het ISB-
team

Rony gaat op pensioen
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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

@ISBvzw

volgen en liken : Facebook/isbvzwB

: ISB vzw
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