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Een lokaal bestuur staat in voor een sterk en vitaal lokaal sportbeleid. 
Focus op sport en bewegen zelf is hierin cruciaal, maar tegelijk is er ook 

een verbreding naar andere thema’s en processen binnen en buiten het 
lokaal bestuur. Dankzij partners uit diverse domeinen wint sport en bewegen 

vandaag aan belang. Vertrekkende vanuit competenties zoals ondersteunen, 
faciliteren en coachen worden medewerkers van het lokaal sportbeleid 

breder én op andere domeinen ingezet.  

Voor die brede inzetbaarheid en nodige polyvalentie verdien jij alvast 
een medaille. Tegelijk dwingt het ons om keuzes te maken en de juiste 

focus te leggen. Wie krijgt de tijd van de sport- en vrijetijdsdienst? 
Slaag jij er in om jouw tijd efficiënt en zinvol in te vullen? 

Spar hierover op Congres Lokaal Sportbeleid 2022 
en maak zo opnieuw van lokaal sportbeleid 

een prioriTIJD!

08u45    17u45 Doorlopend beursbezoek 

08u45    09u45 Onthaal

10u00    12u00 Plenum - Panel Sport

12u00    14u00  Lunch doorlopend  
 JE KIEST ZELF JE LUNCHMOMENT

13u30    17u00  Doorlopend keuzesessies

17u00    17u45  Slotdrink

18u15    18u45  Onthaal Netwerkavond

18u45    01u00  Netwerkavond

08u45    16u30 Doorlopend beursbezoek 

08u45    09u45 Onthaal

10u00    11u10 Plenum - Openingslezing

11u20    15u30  Doorlopend keuzesessies

12u00    14u00  Lunch doorlopend  
 JE KIEST ZELF JE LUNCHMOMENT

13u30    15u30  Doorlopend keuzesessies

15u40    16u30 Plenum - Slotlezing

16u30 Slotdrink
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Verwelkoming

• Cindy Winters 
Voorzitter Netwerk Lokaal 
Sportbeleid 

• Habib El Ouakili 
Schepen van Sport 
Stad Hasselt 

Sport-talkshow met 
Ruben Van Gucht

• Peter Cousaert

• Tomas Van Den Spiegel

• Anouk Doore
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Een nieuwe adviesraad in de praktijk

Work-lifebalance, meer dan 
‘Sporten op het werk’

Netwerkcarroussel Sportpromotie 
en Beheer

Green Deal Sportdomeinen: 
efficiënt watergebruik 

Getting Things Done

Trage wegen, sportieve kansen

De kracht van vechtsport als middel 
in jouw gemeente

Bezoek aan zwembad Kapermolen 
(! 13u30 - 15u15)

Lumosa Touch - Een intuïtieve 
manier om uw verlichting aan 
te sturen (! 13u30 - 13u50)

13u30 14u30 14u45 15u4510u00 12u00 16u00 17u00
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Je kan de bedrijvenbeurs doorlopend bezoeken van 08u45 tot 17u45.

Een plaats voor sociaal-
sportieve praktijken

Tijd voor topsportbeleid

Circulair bouwen is focussen 
op de toekomst

Nieuwe pakketten voor jouw 
sportactiviteiten 

Getting Things Done

Clubgrade versterkt je sportclub

Urban sport

Hahbo bouwt nieuwe  
circulaire jeugdokalen  
(! 14u45 - 15u05)

Lovanhop - Robotmaaien 
op GPS op sportvelden  
(! 15u15 - 15u35)

Regiovorming in wording

Exit verenigingswerk: wat nu?

Van calistenicspark tot mobiele 
sportcontainer

Subsidiereglementen over 
diensten heen

Mediagebruik inzetten voor  
16- tot 23-jarigen

Je zwembad in de markt zetten!

Tools en projecten veilig en 
gezond sporten

Signify – Comfortabel en veilig 
sporten! (! 16u00 - 16u20)

WaterVision - Optimale sfeer 
door licht boven en onder 
water (! 16u30 - 16u50)
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De impact van (top)sport-
evenementen: WK Wielrennen

Buurtsportscholen in Hasselt, van 
samenwerking tot vernieuwing

Van bike park tot technisch 
fietsparcours

Jouw zwemschool succesvol  
en kwaliteitsvol

Zwem- en recreatieactiviteiten in 
open water

Sportwijken stellen zich voor

Federaties mikken op 
een breder publiek

Lumosa Touch - Een intuïtieve 
manier om uw verlichting 
aan te sturen (! 14u30 - 14u50)

Signify – Comfortabel en veilig 
sporten! (! 15u00 - 15u20)
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Breng jouw vrijwilligers 
na corona terug in beweging

Grensoverschrijdend gedrag 
in zwembaden

Burgerinitiatief bij vraag naar 
kleine investeringen

De lokale vrijetijdsmonitor en de 
Vlaamse sportparticipatie Index, 
een data driven lokaal beleid? 

Move070: een app voor de 
ongebonden sporter in Den Haag

Uitwisseling sportkampen

Start to TikTok!
(! 13u20 - 15u30)

Visie op skaten in Hasselt: bezoek 
en toelichting 
(! 13u20 - 15u30)

WaterVision - Optimale sfeer 
door licht boven en onder
water (! 13u20 - 13u40)

11u20 12u20 13u20 14u20 14u30 15u3010u00 11u10
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DONDERDAG

28.04

8
Be

dr
ijf

st
af

el

6

Be
dr

ijf
st

af
el

3

Th
em

at
af

el

7

Be
dr

ijf
st

af
el

Je kan de bedrijvenbeurs 
doorlopend bezoeken van 
08u45 tot 16u30.
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Het tijdperk van het 
introspectrum 
Herman Konings

Duurzaam samenwerken 
offline en online 
Isabel De Clercq

Schoolzwemmen ondersteunen

Nieuwe pakketten voor jouw 
sportactiviteiten

Sport in Europa - Een blik op de 
toekomst en de impact

Bezoek tennis- en padelclub Tenkie
(! 11u20 tot 12u50)

Sportclubondersteuningsprojecten

Lovanhop - Robotmaaien op GPS 
op sportvelden (! 11u20 - 11u40)

Hahbo bouwt nieuwe circulaire 
jeugdlokalen (! 11u50 - 12u10)

Geluk is een keuze 
Niek van den Adel
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Peter Cousaert

Peter Cousaert is meer dan zestien jaar actief bij 
de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten 
(VVSG) en heeft een voorliefde voor het lokale 
niveau. Hij werkte de voorbije jaren sterk rond breed 
lokaal sociaal beleid, in verbinding met belendende 
beleidsdomeinen. Als diensthoofd van de dienst 
Samenleven en Beleven heeft hij de kans om deze 
verbindingen nog sterker te leggen. 

Peter verdiepte zich de voorbij jaren in de wijze 
waarop organisatienetwerken kunnen helpen bij 
het aanpakken van complexe maatschappelijke 
vraagstukken. Hij bracht de theorie samen met 
lokale besturen in de praktijk en zette in op de 
rol van de lokale besturen in de genetwerkte 
samenleving.

Tomas Van Den Spiegel

Tomas Van Den Spiegel is sinds 2018 CEO van 
Flanders Classics, een belangrijke organisator 
van wielerwedstrijden. Hij is voormalig Belgisch 
professioneel basketbalspeler en is ambassadeur 
voor de Special Olympics. Als Slimste Mens 
ter Wereld 2012 en met een intermezzo in de 
digitale sportmarketing kan je van hem zeker een 
boeiende bijdrage verwachten in ons panel.Sportjournalist Ruben Van Gucht gaat met drie boeiende 

gasten in gesprek. Elke gast belicht vanuit zijn of haar 
invalshoek verschillende thema’s rond lokaal sportbeleid. 
Bovendien vertalen we deze thema’s naar de context van 
lokale besturen, zodat jij geïnspireerd wordt en ermee aan 
de slag kan gaan!
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Anouk Doore

Anouk Doore is één van de weinige landgenoten 
die ski-alpinisme beoefende op een hoog niveau, 
letterlijk en figuurlijk. Ski-alpinisten beklimmen 
bergen en skiën ze af.

Anouk inspireert en geeft inzicht in de raakvlakken 
tussen sport & business en tussen lichaam & 
geest. Ze kent zowel de sport- als de bedrijfswereld 
aangezien ze wedstrijdsport en een professionele 
job bijna continu gecombineerd heeft. Beiden 
hebben veel gemeen, denk maar aan het geven 
van feedback, leren uit fouten, vertrouwen, focus op 
doelen, teamwork ... Beweging is ook cruciaal voor 
de werking van onze hersenen. Lichaam en geest 
zijn volledig verweven. 

Anouk zal je inspireren en inzichten delen, maar ook 
praktische tips geven die je zelf kan toepassen in 
je carrière en je leven. Krijg een boost om de beste 
versie van jezelf te worden!
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Work-lifebalance, meer dan 
‘Sporten op het werk’
PRAKTIJKVOORBEELDEN + UITWISSELING

Sportregio Antwerpse Kempen werkt 
samen met “Fitbees” aan een beter jaar. 
Met het project “Investeer in jezelf” 
maken ze tijd voor een betere levensstijl. 
Gezond@Brasschaat legt dan weer 
de focus op de fysieke en mentale 
gezondheid voor iedere werknemer, bouwt 
een welzijnsbeleid verder uit en zorgt 
ervoor dat het Globaal preventieplan en de 
gerelateerde jaaractieplannen up-to-date 
blijven. 
Een beleidsmatige visie voor een 
work-lifebalance OP het werk. 
Wissel mee uit over hoe jouw gemeente 
hier verdere stappen in kan ondernemen.

Getting Things Done
LEZING

Mensen hebben tegenwoordig erg veel aan 
hun hoofd. Efficiënte tijdsbesteding wordt 
daarom steeds belangrijker. Tijdens deze 
sessie neemt Maarten De Block je mee in de 
wondere wereld van Getting Things Done. 
Aan de hand van tips en tricks leer je de 
focus in je werk te bewaren. 

— Dit is dezelfde sessie als sessie 13.

Een nieuwe adviesraad 
in de praktijk
PRAKTIJKVOORBEELDEN

Advies- en sportraden zijn nog vaak 
ouderwetse structuren. In deze sessie 
laten we twee gemeenten aan het woord 
die hun adviesverlening en betrokkenheid 
van hun burgers in vraag hebben gesteld. 
Beide gemeenten hebben hun sportraad 
vernieuwd en hervormd. 
Zit jij met gelijkaardige uitdagingen?
Kom dan zeker luisteren hoe andere 
gemeenten hiermee aan de slag zijn 
gegaan.

Green Deal Sportdomeinen: 
efficiënt watergebruik
LEZING

Water is een hoofdthema van de Green 
Deal Sportdomeinen. Terecht. Een goede 
waterhuishouding vormt de basis van 
een degelijk sportdomein, op en naast 
het veld. Je krijgt voorbeelden en tips voor 
innovatieve ingrepen voor de aanleg en 
beheer van sportdomeinen beter bestand 
te maken tegen droogte of overvloedig 
regenweer.

Netwerkcarroussel 
Sportpromotie en Beheer
UITWISSELING

Sportdienst zoekt sportieve collega’s 
(m/v/x) voor uitwisseling goede praktijken! 
Uitwisselen van informatie met je collega’s 
kan een aanzet zijn tot een blijvend sterk 
netwerk van nieuwe contacten en kan 
je blik verruimen. Benieuwd naar nieuwe 
mogelijkheden en nieuwe collega’s binnen 
de sport? 
Kom dan zeker naar dit netwerkmoment! 
Zowel voor starters als seniors!

Trage wegen, sportieve 
kansen
LEZING

Talloze trage wegen wachten op sportieve 
kansen. Trage wegen bieden gezonde, 
actieve verplaatsingsmogelijkheden in de 
stad en op het platteland. Wat kan je als 
gemeente doen met deze (verborgen) 
wirwar? Trage wegen vzw vertelt je hoe ze 
samen met verschillende lokale overheden 
aan de slag gingen.

Bezoek aan 
zwembad Kapermolen
BEZOEK

Hasselt opende in 2016 een nieuw 
zwembad. Een Design & Build opdracht 
met nadien een keuze om het beheer in 
eigen handen te houden. Een bezoek aan 
het zwembad toont jou hoe het zwembad 
gerund wordt en wat de voor- en nadelen 
zijn van een dergelijke structuur. 

— Verplaatsing te voet.

De kracht van vechtsport als 
middel in jouw gemeente
LEZING + UITWISSELING

Tijdens deze interactieve sessie gaan we in 
op het gebruik van vechtsport als middel 
en de toepassing ervan zoals we deze 
nu zien binnen het vechtsportlandschap. 
Je krijgt een preview van het 
begeleidingstraject rond deze thematiek, 
waarin vechtsportclubs worden begeleid 
bij het uitwerken en uitdiepen van hun 
‘vechtsport als middel’ visie.

1 2 5 6Sessie Sessie Sessie Sessie

3 4 7 8Sessie Sessie Sessie Sessie
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1Bedrijfstafel

Tijd voor topsportbeleid
LEZING + UITWISSELING

Topsport een plaats geven in een lokaal 
beleid is niet altijd eenvoudig. Een beleid 
naar een bepaalde elite in een stad of 
gemeente wordt afgewogen ten opzichte 
van een groot aantal mensen in beweging 
zetten. Kortrijk maakte een duidelijke 
keuze om o.a. via clubondersteuning een 
doorgedreven topsportbeleid op te zetten. 
We wisselen ook uit over de inspanningen 
in jouw gemeente richting topsportclubs of 
-infrastructuur.

Een plaats voor sociaal-
sportieve praktijken
LEZING

Sport als doel of sport als middel? 
Een eindeloze discussie. Maar heel wat 
initiatieven hebben een duidelijke extra-
sportieve meerwaarde. Hoe kan je als 
lokaal bestuur hierop inspelen, er een 
kader voor creëren en andere diensten 
erbij betrekken? 

Circulair bouwen is focussen 
op de toekomst
LEZING

Een lokaal bestuur wil toekomstgericht en 
dus circulair bouwen. In de praktijk blijkt 
dat een moeilijk vraagstuk. 
Waar zitten kansen om kleine stappen 
te zetten of hoe aan te pakken bij grote 
projecten? Vanuit het project Circularia 
geven we inzichten samen met de sector 
van ingenieurs- & adviesbureaus.

Nieuwe pakketten voor jouw 
sportactiviteiten
(INTER)ACTIEVE SESSIE

Sportwerk Vlaanderen heeft een aantal 
leuke activiteiten voor sportkampen of 
sportdagen. In deze sessie hoor je de 
aanpak naar sportdiensten en ga je 
ook zelf aan de slag. Een sessie waar je 
aan den lijve kan ondervinden hoe fijn 
sommige activiteiten zijn zonder je al te 
veel in het zweet te werken. 

— Dit is dezelfde sessie als sessie 22.

9

11
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10

Sessie

Sessie

Sessie

Sessie

Getting Things Done
LEZING

Mensen hebben tegenwoordig erg veel 
aan hun hoofd. Efficiënte tijdsbesteding 
wordt daarom steeds belangrijker. 
Tijdens deze sessie neemt Maarten 
De Block je mee in de wondere wereld 
van Getting Things Done. Aan de hand van 
tips en tricks leer je de focus in je werk te 
bewaren.

— Dit is dezelfde sessie als sessie 5.

13Sessie

Clubgrade versterkt je 
sportclub
LEZING

De sportclub is een plek waar mensen 
elkaar ontmoeten, waar iedereen zich 
thuis voelt en zich kan ontplooien. 
Zo’n omgeving ontstaat niet vanzelf, 
want een sportclub besturen vraagt 
veel vaardigheden. Niet alleen een club 
managen, maar ook intermenselijke 
thema’s kunnen voor uitdagingen zorgen.  
Hoe kan je de sportclubs in jouw buurt 
helpen om een sterke basis neer te zetten 
voor de toekomst zodat ze zich kunnen 
klaarstomen voor de uitdagingen van 
morgen? We leggen het je graag uit!

14Sessie

Urban sport
UITWISSELING

Onder andere door corona kreeg het 
outdoor sporten een boost, en het urban 
sporten in het bijzonder. Gemeenten 
zoeken naar een goede aanpak en 
inrichting, federaties geven het een plaats 
in hun werking en bedrijven kijken hoe ze er 
kunnen op inspelen.

1Thematafel

Lumosa Touch - Een intuïtieve 
manier om uw verlichting aan 
te sturen

Lumosa Touch is een interactieve 
webapplicatie om de LED-verlichting van 
Campo Sportivo op een eenvoudige, snelle 
en gebruiksvriendelijke manier aan te 
sturen. In één oogopslag ziet u uw gehele 
sportpark met corresponderende velden 
via een duidelijke overzichtskaart. Door 
middel van eenvoudige handelingen regel 
je de verlichting over dit specifieke veld.

Aan de bedrijfstafels geven bedrijven 20 min. 
toelichting. Daarna heb je tijd om de beurs te 
bezoeken.
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Hahbo bouwt nieuwe 
circulaire jeugdlokalen

Via een Design & Build-aanbesteding 
realiseerde Hahbo met haar modulair 
houtbouwsysteem het prachtige 
greenfield-project. De keuze van de 
materialen en technieken; gecombineerd 
met de unieke look & feel, maken het tot 
een zeer duurzame, praktische en mooie 
oplossing!

Lovanhop - Robotmaaien op 
GPS op sportvelden

Sinds 2021 heeft Belrobotics een nieuwe 
robotmaaier op GPS! Graag geven we u 
wat meer uitleg over de grote voordelen 
en de nieuwe manier van maaien op 
sportvelden. 

2 3

Aan de bedrijfstafels geven bedrijven 20 minuten toelichting. Daarna heb je tijd om de beurs te bezoeken.

Bedrijfstafel Bedrijfstafel

Exit verenigingswerk: wat nu?
LEZING

Na de vernietiging van het Grondwettelijk 
Hof in 2020 was het niet meer mogelijk 
om belastingvrij bij te verdienen in 
de sportsector. Ook aan de tijdelijke 
oplossing, beter bekend onder de naam 
verenigingswerk, kwam eind 2021 een 
einde. Vanaf 1 januari 2022 is er een nieuwe 
regeling in voegen. Als specialist sociaal 
recht neemt Joris Dewortelaere tijdens 
deze sessie samen met jou een duik in de 
nieuwe wetgeving voor verenigingswerk.

Regiovorming in wording
LEZING

Wat gebeurt er allemaal rond de regio’s 
en hoe ent de sportsector zich hierop? 
Waar liggen de kansen en de valkuilen? 
Wie neemt welke rol op? Vele vragen waar 
je aan de hand van enkele voorbeelden 
een antwoord op krijgt. (i.s.m. VVSG)

15 16Sessie Sessie

Van calistenicspark tot 
mobiele sportcontainer
PRAKTIJKSPREKERS

Buiten fitnessen. We brengen je het 
succes van de mobiele sportcontainer 
van Hasselt en de interessante groei 
van calistenicsparken. Veel nieuwe 
buitensportmogelijkheden, en alles met 
aandacht voor een veilige aanpak en 
inrichting.

Subsidiereglementen over 
diensten heen
PRAKTIJKSPREKERS

Subsidiereglementen kunnen ons 
heel wat tijd kosten, maar kunnen ook 
een grote steun zijn om eenvoudig 
en gericht te ondersteunen. Wat als 
subsidiereglementen over de diensten 
gelijk lopen? In Oostkamp benadrukken 
de kernbegrippen ‘verbondenheid’, 
‘betrokkenheid’ en ‘toegankelijkheid’ het 
belang van alle verenigingen als partner in 
het sociaal weefstel. Net als in Brecht waar 
de subsidies binnen domein sport, cultuur, 
jeugd en senioren op elkaar afgestemd 
zijn.

17 18Sessie Sessie

Mediagebruik inzetten voor 
16- tot 23-jarigen
LEZING

Howest zoekt samen met o.a. de stad 
Brugge uit wat de brede doelgroep van 
jongeren typeert. Er is immers niet één 
type jongere. Door ze meer op maat te 
benaderen en inzicht te hebben in hun 
drempels tot sportbeoefening kunnen 
steden en gemeenten hun communicatie 
en hun promotie-aanbod net voor die 
doelgroep aanpassen.

Je zwembad in de markt 
zetten!
LEZING

Communiceren in en over je zwembad? 
Daar denk je beter twee keer over na. 
Je kan de marketing van je zwembad of 
sportorganisatie naar een hoger niveau 
tillen. Houd de focus op de bezoeker en 
pas enkele eenvoudige principes toe die in 
deze sessie worden uitgelegd.

19 20Sessie Sessie
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Tools en projecten veilig 
en gezond sporten
UITWISSELING

Op het menu: Een overzicht van kant-
en-klare tools rond blessurepreventie en 
EHBO in de sport, hoe inzetten op alcohol- 
en drugspreventie in de sportclub 
met Sportivos, gezonde voeding voor 
tijdens en na het sporten en ethisch en 
verantwoord sporten!

2Thematafel

Signify – Comfortabel en 
veilig sporten!

Ontdek hoe Signify met slimme LED- 
oplossingen het comfort van omwonenden 
en spelers kan verbeteren en ook veiliger 
kan maken. In een handomdraai kun je je 
verlichtingsinstallatie duurzamer, flexibeler 
en eenvoudig onderhoudbaar maken. 
Voor optimaal spelplezier, op elk niveau!

Optimale sfeer door licht 
boven en onder water

Licht is een bepalende factor als het 
gaat om het creëren van een optimale 
sfeer. WaterVision zorgt voor licht dat zich 
aanpast aan de omgeving en de activiteit. 
Kom jij ook kijken hoe we dat doen?

4 5

Aan de bedrijfstafels geven bedrijven 20 minuten toelichting. Daarna heb je tijd om de beurs te bezoeken.

Bedrijfstafel Bedrijfstafel

Je kan de bedrijvenbeurs 
doorlopend bezoeken 
van 08u45 tot 17u45.

Het tijdperk van het 
introspectrum
De verhoogde aandacht voor het 
geestelijke controlecentrum van de mens

GAST   Herman Konings

In tijden van aanhoudende prikkels 
wordt het menselijk vermogen om 
geconcentreerde aandacht aan een 
gekozen onderwerp te schenken en 
zaken of gebeurtenissen tot in detail te 
begrijpen en ze zich te herinneren, zwaar 
op de proef gesteld. Ons overvolle leven 
in de 21ste eeuw leek ons onderbewustzijn 
te verstikken, en daarmee ook de 
moederschoot van onze creativiteit en zin 
voor verandering. 

Corona heeft echter voor een nieuwe gevel 
met mogelijkheden gezorgd. Herman 
Konings zal de luiken voor jou openen en 
op een verteerbare wijze nieuwe inzichten 
en scenario’s delen over het veranderende 
gedrag van mensen, in het algemeen, 
en over angsten, onzekerheden, keuzes 
en filters, in het bijzonder.

Duurzaam samenwerken 
offline en online

GAST   Isabel De Clercq

In het debat over de terugkeer naar 
‘het nieuwe normaal’ staan heel wat 
meningen tegenover elkaar. Sommigen 
zien in telewerken de heilige graal, anderen 
pleiten voor een dringende terugkeer naar 
de status quo. Leidinggevenden voelen zich 
onzeker over verworven vrijheden en het 
belang van een klantvriendelijke werking. 
Medewerkers vragen om handvaten 
vanuit gelijkheid en duidelijkheid in de 
verwachtingen. Maar niet iedereen heeft 
dezelfde job. Afspraken maken is nodig, 
maar niet op de oude manier. 

Deze lezing neemt je mee in een verhaal 
van duurzaam samenwerken waarbij de 
doelstellingen van de dienst of organisatie 
het uitgangspunt vormen. De focus niet op 
het ‘waar’ werk ik, maar de focus op het 
‘wat en waarom’, ‘voor wie’ en dan pas het 
‘hoe’. 

1 2Lezing Lezing
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Nieuwe pakketten voor jouw 
sportactiviteiten
(INTER)ACTIEVE SESSIE

Sportwerk Vlaanderen heeft een aantal 
leuke activiteiten voor sportkampen of 
sportdagen. In deze sessie hoor je de 
aanpak naar sportdiensten en ga je 
ook zelf aan de slag. Een sessie waar je 
aan den lijve kan ondervinden hoe fijn 
sommige activiteiten zijn zonder je al te 
veel in het zweet te werken. 

— Dit is dezelfde sessie als sessie 12.

Schoolzwemmen 
ondersteunen
UITWISSELING

Vanaf de opening van het zwembad 
Kapermolen Hasselt in 2016, geeft de stad 
zwemlessen volgens de nieuwe leerlijn 
van Fred Brevet. Waarom overgeschakeld 
naar deze manier van lesgeven? 
Wat houdt deze leerlijn precies in? 
Hoe verliep de overgang van het oude 
systeem naar het nieuwe? Wat zijn de 
voor- en nadelen? Op welke manieren 
zorgt de stad voor een continuïteit en 
eenvormigheid binnen de zwemlessen? 
Deze en andere vragen bespreken we in 
deze sessie.

Sport in Europa - Een blik op 
de toekomst en de impact
TOELICHTING

In 2024 wordt België voorzitter van de
Raad van de EU. In de eerste helft van dat 
jaar zullen heel wat congressen, infosessies 
en gala-events die gelinkt zijn met het 
EU-werkplan voor sport plaatsvinden in 
België. Maar waaruit bestaat het 
EU-werkplan sport eigenlijk?

Bezoek tennis- en padelclub 
Tenkie
BEZOEK

Tenkie groeide uit van een kleinschalige 
recrea-tennisclub tot één van de 5 
grootste tennis - en padelclubs van 
Vlaanderen. Met meer dan 1.000 leden 
bieden ze een scoop aan van G-tennis 
over recreatief tot competitief en 
topsporttennis en padel aan. Een bezoek 
aan hun infrastructuur, gekoppeld aan 
een toelichting van de werking met 
noodzakelijke investeringen voor indoor en 
outdoor. 

— Verplaatsing per bus.
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Sportclubondersteunings-
projecten
UITWISSELING

Verschillende partnerorganisaties 
stellen hun project naar ondersteuning 
voor sportclubs voor. Denk hierbij aan 
tiener drop-out (Sport Vlaanderen), 
ondersteuning sportclubs (Sportwerk), 
het verenigingsloket, of een specifiek 
samenwerkingstraject: De Kempense 
Sportacademies.

Hahbo bouwt nieuwe 
circulaire jeugdlokalen

Via een Design & Build-aanbesteding 
realiseerde Hahbo met haar modulair 
houtbouwsysteem het prachtige 
greenfield-project. De keuze van de 
materialen en technieken; gecombineerd 
met de unieke look & feel, maken het tot 
een zeer duurzame, praktische en mooie 
oplossing!

6

7

3Thematafel Bedrijfstafel

Bedrijfstafel

Breng jouw vrijwilligers na 
corona terug in beweging
LEZING

Diverse engagementen werden de 
afgelopen periode omgevormd en 
heruitgevonden vanwege corona. 
Herstarten als vrijwilligersvereniging is 
niet louter de draad terug oppikken van 
de periode voor corona. Verenigingen 
beginnen opnieuw met volle moed, maken 
werk van financiële uitdagingen en maken 
terug plannen. Maar vergeten we niet 
opnieuw te connecteren? In deze sessie 
staat één vraag centraal. Hoe creëer je 
terug verbinding en beweging na deze 
coronaperiode?

25Sessie

Lovanhop - Robotmaaien op 
GPS op sportvelden

Sinds 2021 heeft Belrobotics een nieuwe 
robotmaaier op GPS! Graag geven we u 
wat meer uitleg over de grote voordelen 
en de nieuwe manier van maaien op 
sportvelden. 

Aan de bedrijfstafels geven bedrijven 20 min. 
toelichting. Daarna heb je tijd om de beurs te 
bezoeken.

Aan de bedrijfstafels geven bedrijven 20 min. 
toelichting. Daarna heb je tijd om de beurs te 
bezoeken.
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Grensoverschrijdend gedrag 
in zwembaden
WORKSHOP

In deze workshop maak je kennis met het 
vlaggensysteem voor grensoverschrijdend 
gedrag. Dit op maat van zwembaden.
ICES ontwikkelde immers een aanbod om 
het hele zwembadpersoneel beter te doen 
omgaan met moeilijke situaties.

De lokale vrijetijdsmonitor en 
de Vlaamse sportparticipatie 
Index, een data driven lokaal 
beleid?
LEZING

In maart en april kunnen de lokale sport- 
en vrijetijdsdiensten voor een tweede keer 
hun gegevens registreren in de lokale 
vrijetijdsmonitor. Steden en gemeenten 
kunnen met de sectorspecifieke 
data vergelijkingen maken tussen 
representatieve gemeenten onderling, 
binnen eenzelfde legislatuur en op termijn 
over verschillende legislaturen heen. 
Anderzijds onderzoekt KUL hoe besturen 
hun beleid kunnen versterken a.d.h.v. 
sportparticipatiecijfers.  
De Vlaamse Sportparticipatie Index (VSI)  
en het Vlaamse Raketmodel van de 
Sportdeelname (VRS) geven jouw 
sportbeleid richting!

Burgerinitiatief bij vraag naar 
kleine investeringen
UITWISSELING

Burgerinitiatief juichen we allen toe, maar 
hoe weeg je af of iets ook bij je grotere 
doelstellingen past? Objectief afwegen of 
kleine investeringen echt impact hebben is 
de uitdaging. In Lokeren sleutelden ze aan 
een werkbaar beslissingskader.

2726
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SessieSessie

Sessie

Uitwisseling sportkampen
UITWISSELING

In elke gemeente of stad vormen 
sportkampen een deel van het 
sportaanbod. In eigen organisatie of 
organisatie door derden. Hoe blijf je 
vernieuwend in je kampen? Hoe vergoed je 
lesgevers? Hoe breng je je aanbod aan de 
man? Heel wat zaken waar je vooral leert 
van je collega’s.

Move070: een app voor 
de ongebonden sporter in 
Den Haag
LEZING

Ben jij als lokaal bestuur op zoek naar 
data over de ongebonden sporter in 
jouw gemeente? Gemeente Den Haag 
ontwikkelde samen met Sportunity deze 
Move070-app. Via deze app verkrijgt het 
gemeentebestuur informatie over het 
sportgedrag van hun burgers. 
Tijdens deze sessie kom je te weten 
welke functionaliteiten nog meer in deze 
applicatie zitten. Chester Berkel 
(Den Haag) geeft je een inkijk in dit project.

Start to TikTok!
(INTER)ACTIEVE SESSIE

TikTok wordt steeds populairder en is zelfs 
voor sportclubs of vrijetijdsdiensten niet 
meer weg te denken als social media 
platform. We zetten je op weg en in een 
praktische workshop leer je hoe je een 
account opzet en hoe je dit professioneel 
kan inzetten. Tips over het formaat, de 
lengte en de opbouw van je TikTok-filmpje 
en inspirerende voorbeelden van andere 
sportclubs staan op de agenda.

Visie op skaten in Hasselt: 
bezoek en toelichting
BEZOEK

Het skatepark van Hasselt is één van 
de oudste betonparken in Vlaanderen. 
Vooruitstrevend bij aanvang en wordt 
binnenkort gerenoveerd om een nieuwe 
generatie skaters het hoofd te bieden. 
Een bezoek gekoppeld met bakken 
ervaring van de jeugddienst, een visie 
van de stad naar centrale en decentrale 
skateplekken, een indoorhal, het ontstaan 
van clubwerking en hoe omgaan met 
events.

— Verplaatsing per fiets.
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Optimale sfeer door licht 
boven en onder water

Licht is een bepalende factor als het 
gaat om het creëren van een optimale 
sfeer. WaterVision zorgt voor licht dat zich 
aanpast aan de omgeving en de activiteit. 
Kom jij ook kijken hoe we dat doen?

8Bedrijfstafel

Aan de bedrijfstafels geven bedrijven 20 min. 
toelichting. Daarna heb je tijd om de beurs te 
bezoeken.
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De impact van (top)
sportevenementen: 
Case WK Wielrennen 
in Vlaanderen
LEZING

In de nazomer van 2021 vond het 
WK Wielrennen in Vlaanderen plaats. 
Ondanks dat er geen Vlaming als eerste 
over de meet reed, kan je wel zeggen 
dat het WK een overwinning was voor 
heel Vlaanderen. Tijdens deze sessie 
wordt er dieper ingegaan op de impact 
die dit evenement had op de bevolking 
van de stad Leuven en wordt er een licht 
geworpen op de duurzaamheid van het 
event.

33Sessie

Buurtsportscholen in Hasselt, 
van samenwerking tot 
vernieuwing
PRAKTIJKSPREKERS

Hasselt zet sterk in op wijkwerking en 
buurtsport. In verschillende wijken werd 
er een buurtsportschool opgericht met 
een laagdrempelig sportaanbod voor 
verschillende doelgroepen. Samenwerking 
met lokale clubs, interne en externe 
diensten vormt een steunpilaar van dit 
project. Kom te weten hoe we inzetten op 
vernieuwing, uitbreiding van de bestaande 
werkingen en de kruisbestuivingen tussen 
de doelgroepen en wijken.

Van bike park tot technisch 
fietsparcours
PRAKTIJKSPREKERS

Fietsen is in Vlaanderen zowat de 
populairste sport. Ook de jeugd kruipt 
meer en meer de fiets op. Het specifiek 
inrichten van fietsinfrastructuur is dan 
ook een wens van vele sporters. 
Het gaat om de kleine en grote bike parks 
of technische mountainbikeparcours. 
Cycling Vlaanderen geeft inspiratie 
gecombineerd met kleinere lokale zaken.

Jouw zwemschool succesvol 
en kwaliteitsvol
PRAKTIJKVOORBEELDEN

Om je jongste inwoners waterveilig te 
maken, neem je als gemeente zelf de 
leiding? Of zet je een samenwerking op 
met een club of partner? Luister naar twee 
voorbeelden met elk hun uitdagingen en 
kansen.

Zwem- en recreatie-
activiteiten in open water
LEZING + PRAKTIJKSPREKERS

Een toelichting van de vergelijkende 
studie die de behoeften en knelpunten 
van het Vlaamse sportlandschap m.b.t. 
de huidige wetgeving in kaart brengt en 
vergelijkt met andere Europese lidstaten 
in oppervlaktewater en groen-blauwe 
netwerken. Verder stellen we ook Mechelen 
(Keerdok) en Brugge (Coupure) als 
praktijkvoorbeelden voor. Wat zijn de 
mogelijkheden en wat komt hierbij kijken?

34
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Sportwijken stellen zich voor
PRAKTIJKSPREKERS

Sportclubs laten samenwerken kan op 
veel manieren. Sportwijk Schotte laat de 
inwoners samen sociaal sporten, sportwijk 
Mechelen focust zich in eerste instantie 
op een sporttechnische samenwerking. 
Ontdek welke stappen de sportwijken 
namen en leer mee uit de ervaringen van 
dit boeiende project.

38Sessie

Federaties mikken op een 
breder publiek
UITWISSELING

Federaties stellen je voor hoe zij in de 
toekomst een breder publiek willen 
bereiken. Naast de reguliere clubsport 
komt er nu ruimte voor andere verfrissende 
ideeën. Word wijzer in de wereld van o.a. 
MIXAR, Kopvrouwen en andere projecten.

4Thematafel 9Bedrijfstafel

Lumosa Touch - Een intuïtieve 
manier om uw verlichting aan 
te sturen

Lumosa Touch is een interactieve 
webapplicatie om de LED-verlichting van 
Campo Sportivo op een eenvoudige, snelle 
en gebruiksvriendelijke manier aan te 
sturen. In één oogopslag ziet u uw gehele 
sportpark met corresponderende velden 
via een duidelijke overzichtskaart. Door 
middel van eenvoudige handelingen regel 
je de verlichting over dit specifieke veld.

Aan de bedrijfstafels geven bedrijven 20 min. 
toelichting. Daarna heb je tijd om de beurs te 
bezoeken.

DONDERDAG 28.04 DONDERDAG 28.04
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Signify – Comfortabel en veilig 
sporten!

Ontdek hoe Signify met slimme LED- oplossingen 
het comfort van omwonenden en spelers kan 
verbeteren en ook veiliger kan maken. In een 
handomdraai kun je je verlichtingsinstallatie 
duurzamer, flexibeler en eenvoudig onderhoudbaar 
maken. Voor optimaal spelplezier, op elk niveau! 

10

Aan de bedrijfstafels geven bedrijven 20 min. toelichting. 
Daarna heb je tijd om de beurs te bezoeken.

Bedrijfstafel

Geluk is een keuze

GAST   Niek van den Adel

Waarom lijkt de één te dansen in het leven 
en blijft de ander bij de pakken zitten? 
Waarom floreert de ene dienst en gaat 
een andere organisatie ten onder?  
Hoe ontwikkel je eigenlijk veerkracht? 
Niek van den Adel deelt zijn verhaal 
en geeft praktische tips en skills hoe 
we omgaan met tegenslag en hoe we 
wendbaar blijven. In deze tijd, maar 
ook in tijden waar alles goed lijkt te 
gaan. Het maakt namelijk niet uit of het 
gaat om een verandering op je werk 
of in je thuisomgeving. Veerkracht, het 
meebewegen met verandering, is een 

spier die je kan 
trainen. Onder het 
motto “Geluk is een 
keuze” beloven 
we dat je met 
nieuwe inspiratie 
ons congres verlaat.

Niek van den Adel vertelt in een bevlogen 
betoog hoe op 28-jarige leeftijd alles 
veranderde. Hoe geef je vorm aan een 
nieuwe werkelijkheid waarin alles, maar 
dan ook álles anders is. Met een lach 
en een traan maakt hij gebruik van zijn 
eigen ervaringen. Een inspirerend verhaal 
met lessen uit zijn professionele en 
persoonlijke leven over hoe om te gaan 
met verandering. 

3Lezing

Trixxo Arena Hasselt
Gouverneur Verwilghensingel 70
3500 Hasselt

Kom met het openbaar vervoer

Trein en bus

Het station van Hasselt is vlot te bereiken via verschillende steden en 
gemeenten in Vlaanderen. Trixxo Arena Hasselt is te voet bereikbaar 
vanuit het station (ongeveer 40 min. wandelen - 3.1 km) of je kan 
gebruikmaken van het openbaar vervoer van De Lijn, van onze 
pendelbussen of je kan aan het station gebruikmaken van Blue-bikes. 
Meer informatie hierover vind je op onze website.

Toch liever met de auto?

Dat kan! Trixxo Arena Hasselt beschikt over ruime parkeerterreinen. 
Geef in je gps ‘Trichterheideweg’ als bestemmingsadres in. Je parkeert  
op Parking A.

Je bereikt Trixxo Arena Hasselt het vlotst via de afrit 29 (Hasselt-Oost).

Neem bij het binnenrijden een ticket aan de slagbomen. Je parkeerticket 
(5 euro) betaal je aan de automaten in de toegangshal. Betalen 
kan zowel voor als na of zelfs tijdens het evenement. Je betaalt per 
parkeerbeurt. Meer informatie op onze website.

Meer informatie over de bereikbaarheid en hotelaccommodaties:
www.lokaalsportbeleid.be/congres.

Je kan de bedrijvenbeurs 
doorlopend bezoeken 
van 08u45 tot 16u30.
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Gemeenten & non-profitorganisaties

Bedrijven

Inschrijven

August De Boeckstraat 1 bus 3
9100 Sint-Niklaas
T 03 780 91 00
M 0477 09 26 86 (gsm enkel tijdens congresweek)
info@lokaalsportbeleid.be
www.lokaalsportbeleid.be/congres

Netwerkavond* 

€ 65 voor leden
€ 130 voor niet-leden

Netwerkavond* 

€ 130 voor (Master) Partners
€ 185 voor niet-Partners

Congrespakket**

€ 225 voor leden
€ 450 voor niet-leden

Congresdag

€ 90 voor leden
€ 180 voor niet-leden

Congresdag

€ 90 voor Master Partners
€ 180 voor Partners
€ 270 voor niet-Partners

Alle tarieven zijn inclusief 21% btw.
* Eten en netwerken in een aangename sfeer (drank inbegrepen tot 20u30).
** Twee congresdagen en de netwerkavond.
*** Bezoek de bedrijvenbeurs op donderdagnamiddag 28 april 2022 van 13u30 tot 16u30. 
   Je kan dan niet aansluiten in de sessies.

Schrijf in via www.lokaalsportbeleid.be/congres

Schrijf in 
vóór 15 april 2022! 

Vanaf 16 april 2022 worden € 10 extra 
administratiekosten aangerekend. 

Uiterste inschrijvingsdatum: 20 april 2022. 
Verwittig tijdig bij annulering, 

zo beperk je de annuleringskosten 
van de deelnemersbijdrage 

(50% tot 15/04 – 100% tot 27/04 
of bij no-show).

Congres Lokaal Sportbeleid 2022 vindt plaats volgens de dan geldende corona-
maatregelen. Indien de organisatie van het congres zou wijzigen omwille van een 
bepaalde coronamaatregel, zullen we dit zo snel als mogelijk communiceren naar 
alle betrokkenen. 

In geval van coronabesmetting of verplichte quarantaine, check onze website voor maatregelen 
en annuleringsvoorwaarden. Alle zaken i.v.m. de organisatie van Congres Lokaal Sportbeleid en 
corona, vind je op www.lokaalsportbeleid.be/congres.

Beleef het congres mee via
#CongresLokaalSportbeleid

Nodig ook collega’s van andere gemeentelijke diensten uit voor 
Congres Lokaal Sportbeleid!

Beurspas op donderdagnamiddag***

€ 15 voor leden en niet-leden
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Master Partners 
Netwerk Lokaal Sportbeleid 

& Standhouders

Met de steun van

VZW

T R I B U N E 


