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DAG 1

DAG 2

08u45  ⁄⁄⁄  17u45 Doorlopend beursbezoek

08u45  ⁄⁄⁄ 09u45 Onthaal

10u00  ⁄⁄⁄   12u00 Plenum - Panelgesprek 
   ‘Spring met focus’

12u00  ⁄⁄⁄   14u00 Lunch doorlopend
   Je kiest zelf je lunchmoment

13u30  ⁄⁄⁄   17u00 Doorlopend keuzesessies

17u00  ⁄⁄⁄   17u45 Slotdrink

18u00  ⁄⁄⁄  01u00 Netwerkavond
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Uitdagingen en crisissen volgen elkaar in 
sneltempo op. Ook de sportdiensten komen heel wat 

hindernissen tegen onderweg. De impact op het uittekenen 
van een duurzaam lokaal sportbeleid is groot. 

Toch slagen we er keer op keer in om daar een antwoord op te bieden. 
Om die verschillende hordes met brio te nemen.

Congres Lokaal Sportbeleid 2023 
neemt actuele uitdagingen onder de loep. 
Samen staan we sterk om de uitdagingen 

aan te gaan en te springen. 

Spring met focus!

De gezondheidscrisis vergrootte 
het draagvlak voor meer sport en 
bewegen, als deel van de oplossing. 
Intussen kruisen andere, nieuwe én 
oude, uitdagingen rond energie, 
klimaat, tewerkstelling, infrastructuur, 
financiën, opvang … ons pad. 
Ze dagen het lokale sportbeleid 
verder uit.

Met de juiste competenties, 
voorbereiding en netwerk is de 

sportdienst klaar om elke uitdaging 
het hoofd te bieden. Lokaal 
sportbeleid als een obstacle run, 
als een duursport met verschillende 
fases en een eindmeet die tegelijk 
een nieuwe start blijkt te zijn. 
Gemotiveerd staan we er telkens 
opnieuw om ons doel te bereiken, 
hindernissen te overwinnen en waar 
nodig ons lokaal sportbeleid te 
heroriënteren en de juiste focus te 
leggen. 

DONDERDAG ⁄ 09.03
08u45  ⁄⁄⁄  16u30 Doorlopend beursbezoek

08u45  ⁄⁄⁄  09u45 Onthaal

10u00  ⁄⁄⁄   11u10 Plenum - Openingslezing 
   Steven Vos

11u20  ⁄⁄⁄    12u20 Doorlopend keuzesessies

12u00  ⁄⁄⁄   14u00 Lunch doorlopend
   Je kiest zelf je lunchmoment

13u30  ⁄⁄⁄   15u30 Doorlopend keuzesessies

15u40  ⁄⁄⁄   16u30 Plenum - Slotlezing 
   Wouter De Jong

16u30   Slotdrink
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Marc Noppen - Gezondheidspreventie 
en crisismanagement 

Sportpark De Gulden Kamer 

Beter en leuker zwemmen? 

60 jaar Buurtsport 

Netwerktafel sportpromotie

8 1
Verwelkoming

• Voorzitter Wendy Mortelmans 
   en directeur Jeroen Vanderputte

• Franky Demon
   Schepen van Sport 
   Stad Brugge

Sport-talkshow met
Ruben Van Gucht

• Heidi Rakels

• Marijn De Vries

• Rocky Hehakaija

Intermezzo's van:

• Thijs Zonneveld

• Amir Bachrouri

Gezonde lucht, niet alleen in tijden van 
crisis

Vrouwen in de sport & gendersensitief 
communiceren

Sport Vlaanderen, Sportinnovatie-
campus en Sportscube Active Gaming

Vooruitblik verkiezingen 2024: sport op 
de lokale beleidsagenda

Creatieve openwaterplekken in Brugge 

Inclupas, sociale inclusie in Europese 
gemeenschappen  

Motiveren van externe medewerkers

LumosaTouch

MySueno - strategisch onderbouwde 
communicatie 

13u30 ⁄⁄⁄ 14u30
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Je kan de bedrijvenbeurs doorlopend bezoeken van 08u45 tot 17u45.

PROGRAMMA WOENSDAG 08.03

Duurzame en circulaire sportdomeinen

Placemaking For Active Recreation Kit 
(PARK)

Fieldtrip sport en bewegen in 
de openbare ruimte 

Beleid uitwerken rond grensoverschrijdend 
gedrag in de sport 

Beter save than sorry, energiebesparing in 
zwembaden 

Zorgzame buurten in jouw stad 
of gemeente 

Prioriteiten van sportclubondersteuning 
als lokaal bestuur

Een nieuwe dimensie in het robotmaaien 
dankzij Lovanhop

Verbod op TL vanaf 2023: wat is de juiste 
omschakelstrategie?

DAG 1
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14u30 ⁄⁄⁄ 15u3013u20 ⁄⁄⁄ 14u20

C
ongres Lokaal Sportbeleid 2023

Karel Joos - De meest gemaakte 
lobbyfouten

Een Europees project dat verbindingen maakt 
tussen jeugd, sport en non-formeel leren

De sportinfrastructuur van morgen 

Brugge fiets- en wielerstad: 
topsportevenementen als katalysator

Netwerktafel zwemmen

26 3Sport voor iedereen, van Kopenhagen 
tot Berlijn

BOA: samenwerking tussen lokale 
besturen en verenigingen

Meisjes en vrouwen bij de inrichting 
van publieke ruimte 

Vooruitblik verkiezingen 2024: 
sport op de lokale beleidsagenda  

Inzicht in (gewelddadige) radicalisering 
en de rol van sportbeleid   

Publieksonderzoek Zwem22 

Tewerkstelling in de sportsector 

Netwerktafel sportbeheer

Verbod op TL vanaf 2023: wat is de 
juiste omschakelstrategie? 

Een nieuwe dimensie in het 
robotmaaien dankzij Lovanhop

11u20 ⁄⁄⁄ 12u20
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DONDERDAG

09.03

Steven Vos - Balanceren 
tussen koersvastheid en 
verandering: dilemma 
of kans voor lokale 
sportbesturen?

182

Je kan de bedrijvenbeurs doorlopend bezoeken van 08u45 tot 16u30.
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Creatieve invulling van bestaande 
infrastructuur

Energiebewust ver(w)armen en verlichten  

Campagne #OnzichtbarePrestaties zet 
sociaal sportief in de kijker  

Urban Sports @ stelplaats De Lijn 

Hoger springen met het nieuwe decreet

De maatschappelijke impact van sport 
en bewegen in de gemeente 

Zet jouw medewerkers duurzaam 
in beweging 

Noodprocedures in theorie en praktijk

MySueno - strategisch onderbouwde 
communicatie  

LumosaTouch

15u40 ⁄⁄⁄ 16u30

le
zi

ng Wouter De Jong - Mindgym4

PROGRAMMA DONDERDAG 09.03DAG 2
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MARIJN DE VRIES

Journaliste en historicus Marijn de Vries 
begon bij wijze van experiment op haar 
dertigste met wielrennen. Al snel werd 
haar talent opgemerkt. Tot en met 2015 
was Marijn internationaal actief in het 
professionele vrouwenwielrennen. 

Tegenwoordig is Marijn te zien als 
wieleranalist bij de NOS, is ze actief lid in 
het hoofdbestuur van de KNWU, schrijft 
ze wekelijks een column voor Trouw en 
heeft ze het populaire wielerboek voor 
beginners Vrouw&Fiets uitgebracht.

HEIDI RAKELS

Als jong meisje was Heidi Rakels een 
turnster, maar na een zwaar ongeval 
schakelde ze over op judo. Ze won een 
bronzen medaille op de Olympische 
Spelen van Barcelona (1992) en in Sydney 
(2000) behaalde ze de vijfde plaats. 
Ze haalde ook medailles op Europese 
kampioenschappen en werd elf keer 
Belgisch kampioen. 

Tijdens haar judocarrière behaalde Heidi 
het diploma van Burgerlijk Ingenieur 
Computerwetenschappen. In 2014 richtte 
ze met haar partner Eric Lafortune het 
cybersecuritybedrijf Guardsquare op dat 
in korte tijd de marktleider werd voor het 
beveiligen van mobiele applicaties. In 
2019 werd Heidi ICT-women of the Year 
en Guardsquare Scale-up of the Year. Nu 
helpt ze jonge softwarebedrijven zodat ze 
sneller internationaal kunnen groeien.

WOENSDAG 08.03DAG 1

Sportjournalist Ruben Van Gucht gaat 
met drie boeiende gasten in gesprek. En 
op deze Internationale Vrouwendag zijn 
dat drie sterke vrouwen. Elke gast belicht 
vanuit haar invalshoek 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.

Tijdens het panelgesprek bellen we ook 
nog twee extra gasten in. Nederlands 
sportjournalist en wielrenner Thijs 
Zonneveld en Amir Bachrouri, 
voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad, 
lichten hun visie op lokaal sportbeleid 
toe. Een vat vol extra insteken zorgt er 
ongetwijfeld voor dat jij met heel wat extra 
sportbeleidskracht opnieuw het veld wordt 
ingestuurd. 

PLENUM - 
PANELGESPREK 

‘SPRING 
MET FOCUS’ 

ROCKY HEHAKAIJA

Als klein meisje droomde de Nederlandse 
Rocky Hehakaija van één ding: voetballen 
in uitverkochte stadions. Ze schopte 
het tot Jong Oranje en verdiende ook in 
het straatvoetbal haar sporen. Op haar 
achttiende reisde ze naar Rio de Janeiro 
en belandde in een favela. Een wijk vol 
armoede en geweld. Maar op het moment 
dat de bal begon te rollen, ontstond er 
plots blijdschap en verbinding. De kracht 
van sport. Ze richtte Favela Street op, een 
persoonlijk ontwikkelingsprogramma dat 
jongeren opleidt tot rolmodellen door 
middel van straatvoetbal.

Verder is ze consultant en ontving ze een 
nominatie voor World's Most Innovative 
Women.

C
ongres Lokaal Sportbeleid 2023

THIJS ZONNEVELD
Ex-renner én herintreder in het peloton. 
Journalist en columnist voor onder andere 
het Algemeen Dagblad en Bahamontes. 
Lid van de Sportraad en Amsterdam en 
iemand die probeert het publieke debat 
over sport en bewegen aan te slingeren.

AMIR BACHROURI
Amir Bachrouri is één van de acht 
verkozen jongerenadviseurs van de 
Vlaamse Jeugdraad. Daarnaast is 
hij ook de voorzitter van de Vlaamse 

Jeugdraad. Hij houdt de vinger aan 
de pols rond wat er leeft bij kinderen 
en jongeren en vertegenwoordigt hun 
belangen bij beleidsmakers.
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DAG 1

SESSIE 1 SESSIE 5

SESSIE 3 BEDRIJFSTAFEL 1

SESSIE 2 SESSIE 6

SESSIE 4 SESSIE 7

DUURZAME EN CIRCULAIRE 
SPORTDOMEINEN

 ⁄⁄⁄ INSPIRATIESESSIE

Buitensportdomeinen worden geconfron-
teerd met stevige klimaatuitdagingen 
en staan zowel landelijk als stedelijk 
vaak onder druk. Een circulaire kijk biedt 
kansen voor duurzaam waterbeheer, 
masterplannen en materialengebruik. 
Sportdomeinen een meerwaarde in en 
vóór de omgeving. Tips om te starten, 
inspiratie voor ambities.

PLACEMAKING FOR ACTIVE 
RECREATION KIT (PARK)

 ⁄⁄⁄ INSPIRATIESESSIE

De doelstelling PARK is om alle 
stakeholders die met placemaking bezig 
zijn in een stad, zoals stadsplanners, 
traditionele sportorganisaties, urban 
sporters en de private sportsector met 
elkaar in contact te brengen. De toolkit 
die hiervoor ontwikkeld werd, moet 
de lokale context van de partners, de 
belemmeringen en uitdagingen voor 
lichaamsbeweging in functie van 
stadsplanning identificeren. Op deze 
manier worden alle ruimtes in een stad 
zo functioneel mogelijk aangepast om 
de inwoners te inspireren om meer te 
bewegen.

BETER SAVE THAN SORRY, ENER-
GIEBESPARING IN ZWEMBADEN

 ⁄⁄⁄ INSPIRATIESESSIE

Kenmerkend voor zwembaden is 
het hoge energiegebruik. In een 
gemiddeld zwembad gaat ongeveer 
30% van de exploitatiekosten op aan 
energie, onderhoud en beheer van de 
accommodatie. Daarom moet ingezet 
worden op energie-efficiëntieverbetering 
en het verduurzamen van zwembaden. 
In deze sessie focussen we op enkele 
renderende energiebesparende 
maatregelen.

ZORGZAME BUURTEN IN JOUW 
STAD OF GEMEENTE

 ⁄⁄⁄ INSPIRATIESESSIE

Zorgzame buurten vertrekken vanuit 
participatie en inclusie van de buurt en 
verbinden informele en formele zorg. Ze 
staan voor intersectorale samenwerking 
tussen welzijns- en zorgpartners met 
partners uit andere levensdomeinen met 
een focus op levenskwaliteit (preventie, 
gezondheidsbevordering ...). Kom te weten 
welke mogelijkheden sport kent voor 
zorgzame buurten in jouw stad, gemeente 
of regio.

FIELDTRIP SPORT EN BEWEGEN 
IN DE OPENBARE RUIMTE

 ⁄⁄⁄ BEZOEK

De inrichting van de publieke ruimte heeft 
een grote invloed op hoeveel wij bewegen 
tijdens onze vrije tijd of tijdens onze actieve 
verplaatsingen. Tijdens deze sessie krijg je 
een blik achter de schermen van enkele good 
practices in de Brugse openbare ruimte. Je 
krijgt inzicht in hoe Brugge met behulp van 
ruimtelijke planning en inrichting de Brugge-
ling meer wil doen bewegen en sporten.

- Verplaatsing per fiets.

PRIORITEITEN VAN SPORT-
CLUBONDERSTEUNING ALS
LOKAAL BESTUUR

 ⁄⁄⁄ INTERVISIE

Waar moet je als lokaal bestuur nu écht 
op inzetten om jouw sportclubs naar een 
volgend niveau te helpen? Waar kan je als 
lokaal bestuur echt het verschil maken? 
Welke rol krijgt de sportclubondersteuner 
binnen de gemeente? Tijdens deze 
sessie discussiëren we over mogelijke 
prioriteiten en laten we enkele innovatieve 
voorbeelden aan het woord.

BELEID UITWERKEN ROND 
GRENSOVERSCHRIJDEND
GEDRAG IN DE SPORT

 ⁄⁄⁄ INSPIRATIESESSIE

Op basis van een praktijkcase wisselen 
we onder aansturing van het Centrum 
Ethiek in de Sport (ICES) ervaringen en 
ideeën uit over de acties die sportdiensten 
kunnen opnemen binnen hun beleid 
om grensoverschrijdend gedrag aan te 
pakken en te voorkomen.

EEN NIEUWE DIMENSIE IN 
HET ROBOTMAAIEN DANKZIJ 
LOVANHOP

 ⁄⁄⁄ BEDRIJFSTAFEL

Met Belrobotics WiseNav stelt Lovanhop je 
een nieuwe dimensie in het robotmaaien 
voor, niet alleen op GPS, maar nu ook 
kabelloos. Dit systeem laat toe om met 
één antenne binnen een straal van 15 
km alle robots van een GPS-signaal te 
voorzien. Groener, efficiënter en een beter 
resultaat!

Aan de bedrijfstafels geven bedrijven 20 min. 
toelichting. Daarna heb je tijd om de beurs te 
bezoeken.
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DAG 1

SESSIE 11 SESSIE 12

SESSIE 9 SESSIE 13

VOORUITBLIK VERKIEZINGEN 
2024: SPORT OP DE LOKALE 
BELEIDSAGENDA

 ⁄⁄⁄ UITWISSELING

De verkiezingen van volgend jaar 
zijn opnieuw een kans voor de 
sportambtenaren en -medewerkers om 
hun beleidsmakers te inspireren. Hoe 
zal je jouw (potentiële) beleidsmakers 
inspireren en welke ambities en trends 
neem je daarin mee? Tijdens deze sessie 
leggen we deze vragen voor aan de 
groep, gaan we in interactie en leren we 
van elkaar.

- Dit is dezelfde sessie als sessie 29.

CREATIEVE OPENWATERPLEKKEN 
IN BRUGGE

 ⁄⁄⁄ INSPIRATIESESSIE

Met Coupurezwemmen, zeezwemmen, 
zwemzones in de Damse Vaart en de 
Koude Keuken heeft Stad Brugge heel wat 
openbaar zwemwater te bieden. In deze 
inspiratiesessie licht Brugge toe waarom 
ze inzetten op openwaterzwemmen en 
hoe ze creatief oplossingen vinden om 
aan deze nood te beantwoorden.

INCLUPAS, SOCIALE INCLUSIE IN 
EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 

 ⁄⁄⁄ INSPIRATIESESSIE

Het IncluPAS-project heeft als doel 
om sociale inclusie in kansarme 
gemeenschappen te creëren door sport- 
en beweegactiviteiten. Het project werd 
uitgevoerd en geëvalueerd in drie steden 
(Gent, Vilnius en Thessaloniki) en bestaat 
uit vijf kerncomponenten die leiden tot 
vijf intellectuele outputs: een community 
scan, samenwerkingen over verschillende 
beleidsdomeinen heen, co-creatie sessies, 
IncluPAS- application en een stevige 
procesevaluatie.

VROUWEN IN DE SPORT & 
GENDERSENSITIEF
COMMUNICEREN

 ⁄⁄⁄ INSPIRATIESESSIE

Genderneutraal taalgebruik ken je wellicht. 
Maar ken je ook de valkuilen van gender-
neutrale taal? De neutrale term ‘nationale 
voetbalploeg’, doet je dat bijvoorbeeld 
eerder denken aan de Rode Duivels of 
aan de Red Flames? Om die onbewuste 
vooroordelen en stereotypen bloot te leggen, 
spreken we liever over genderbewust taal- 
en beeldgebruik. In deze sessie ontdek je hoe 
je dat kan toepassen in de sport.

BEDRIJFSTAFEL 2
VERBOD OP TL VANAF 2023: 
WAT IS DE JUISTE 
OMSCHAKELSTRATEGIE?

 ⁄⁄⁄ BEDRIJFSTAFEL

De vraag óf overstappen op LED zinvol 
is, is niet meer van toepassing. In een 
tijd waarin energie goud kost, zijn LED-
armaturen de beste investering. Vooral 
ook omdat TL-licht dit jaar niet meer op de 
markt mag worden gebracht. Om LED kun 
je niet meer heen!

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

SESSIE 8
GEZONDE LUCHT, NIET ALLEEN 
IN TIJDEN VAN CRISIS

 ⁄⁄⁄ LEZING

Covid deed ons bewust worden van 
gezonde luchtkwaliteit. Maar hoe ventileer 
je best? Welke rol speelt luchtzuivering in 
dit verhaal en welke verwachtingen zijn er 
voor infrastructuurbeheerders en lokale 
besturen? En wat met energiezuinigheid? 
De Federale Overheidsdienst 
Volksgezondheid geeft in deze sessie een 
antwoord op deze vragen en meer uitleg 
bij de nieuwe wetgeving.

SESSIE 10
SPORT VLAANDEREN, 
SPORTINNOVATIECAMPUS EN 
SPORTSCUBE ACTIVE GAMING

 ⁄⁄⁄ BEZOEK

Nood aan een beetje actie? Dan is een 
bezoek aan de Sportinnovatiecampus 
net wat je nodig hebt. Laat je inspireren 
met een initiatie in de Sportscube Active 
Gaming.

- Verplaatsing per fiets.

SESSIE 14
MOTIVEREN VAN EXTERNE 
MEDEWERKERS

 ⁄⁄⁄ INSPIRATIESESSIE

Vrijwilligers, een vak op zich. Meer dan 
ooit zijn burgers bereid om een vrijwillige 
bijdrage te leveren, echter niet meer in 
een structuur en cultuur uit de jaren '80 
en '90. Mensen aantrekken en behouden 
vraagt een vernieuwde aanpak, een 
vernieuwde kijk op structuur en cultuur 
binnen de sportclub. Tijdens deze sessie 
bekijken we waar deze veranderingen 
liggen. 
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DAG 1

SESSIE 16

SESSIE 17

SESSIE 15
LUMOSATOUCH

 ⁄⁄⁄ BEDRIJFSTAFEL

Beperk branduren door slim te besturen. 
Met LumosaTouch maken we duurzaam 
omgaan met energie makkelijk. Want 
waarom zou je je hele sportpark of baan 
verlichten als je slechts een deel nodig 
hebt? Precies. Dat dachten wij ook. Neem 
de regie over jouw ledverlichting in eigen 
handen en bespaar tegelijkertijd energie! 
Onze intelligente software biedt optimaal 
gemak en gebruiksvriendelijkheid aan 
sportclubs, bedrijven en organisaties 
over de hele wereld. Zo kun je met weinig 
inspanning veel energie - en geld - 
besparen.

SPORTPARK 
DE GULDEN KAMER

 ⁄⁄⁄ BEZOEK

Maak kennis met het grootste en meest 
veelzijdige buitensportpark van Brugge. 
Het park biedt ruimte aan onder meer 
voetbal, padel, frisbee, tennis, cricket, 
baseball, lacrosse, american football, 
petanque ... Met de komst van de 
oefenterreinen van Cercle Brugge is de 
site in volle ontwikkeling. 

- Verplaatsing per fiets.

BEDRIJFSTAFEL 3

60 JAAR BUURTSPORT

 ⁄⁄⁄ PRAKTIJKVOORBEELDEN

Buurtsport kent een bewogen evolutie 
doorheen de jaren, wij blikken terug 
op maar liefst 60 jaar Buurtsport in 
verschillende steden en gemeenten. 
Hoe is de term geëvolueerd en welke zijn 
enkele geleerde lessen en wat brengt de 
toekomst? Welke verschijningsvormen 
kent Buurtsport en hoe vertaalt dit zich 
naar jouw stad of gemeente? Ronse, 
Brugge en Mechelen lichten toe.

MYSUENO - STRATEGISCH
ONDERBOUWDE COMMUNICATIE

 ⁄⁄⁄ BEDRIJFSTAFEL

Gebeurt jouw communicatie momenteel 
ad-hoc en droom je van een proactieve 
en strategische jaarplanning met 
doelgerichte campagnes? In deze sessie 
lichten we toe hoe we jou daarbij kunnen 
begeleiden én hoe onze software helpt om 
het overzicht te bewaren.

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

BEDRIJFSTAFEL 4
BETER EN LEUKER 
ZWEMMEN?

 ⁄⁄⁄ INSPIRATIESESSIE 

Meer mensen in je zwembad begint 
met zwemmen van jongs af aan leuk te 
maken. Hoe doe je dat, zwemlessen leuk 
maken? Wat doet een goede lesgever 
en wat kan een zwembad doen om 
leuke zwemlessen te verzekeren? In deze 
sessie vertellen onze noorderburen over 
het project ‘Nederland Zwemveilig’ en 
vertelt Zwemfed meer over enkele nieuwe 
digitale hulpmiddelen.

NETWERKTAFEL 1
NETWERKTAFEL SPORTPROMOTIE

 ⁄⁄⁄ NETWERKTAFEL

Met een goed netwerk om je heen, ga je 
uitdagingen beter aan! Sluit mee aan op 
deze netwerktafel en ontmoet collega’s 
die samen met jou uitwisselen rond het 
thema sportpromotie.

LEZING 1 Marc Noppen is longarts (MD) en professor 
(PhD) aan de VUB. Hij behaalde een diploma 
in Farmaco-economie (UA) en Strategisch 
Management en Governance (INSEAD). Hij 
heeft 20 jaar klinisch-academische ervaring 
en is al 15 jaar CEO van het UZ Brussel. Linken 
tussen geneeskunde, strategisch management, 
innovatie en gezondheidszorg in het algemeen 
genieten zijn focus. Maar hij is ook bezorgd over 
efficiënt bestuur, tijdens én tussen crisissen. 

In deze lezing zal Marc Noppen het hebben over 
de link tussen (en het belang van) sport en 
bewegen enerzijds en preventieve gezondheid 
anderzijds. Hij neemt je ook mee in de wondere 
wereld en het ABC van crisismanagement.

GEZONDHEIDSPREVENTIE 
EN CRISISMANAGEMENT

MARC NOPPEN

 ⁄⁄⁄ LEZING Je kan de bedrijvenbeurs doorlopend bezoeken van 08u45 tot 17u45.
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LEZING 2
BALANCEREN TUSSEN 
KOERSVASTHEID EN VERANDERING: 
DILEMMA OF KANS VOOR LOKALE 
SPORTBESTUREN?

STEVEN VOS

 ⁄⁄⁄ LEZING

Steven Vos is een bruggenbouwer tussen 
disciplines, beleidsdomeinen en sectoren, 
maar vooral tussen mensen. Hij wil 
mensen inspireren en enthousiasmeren 
om hun grenzen te verleggen en elkaars 
expertises te versterken, met respect voor 
ieders eigenheid en talenten. 

De afgelopen 22 jaar heeft hij 
binnen diverse publieke en private 
kennisorganisaties gewerkt. Het realiseren 
van maatschappelijke impact door 
middel van onderzoek en innovatie en 
het ontwikkelen van relevante producten 
en diensten stond hierbij centraal. Zijn 
open, inspirerende en verrassende kijk 
op maatschappelijke vraagstukken en 
uitdagingen (en hoe organisaties hierin 
vaak tekortschieten) krijgt heel wat bijval. 

C
ongres Lokaal Sportbeleid 2023

SESSIE 20SESSIE 18 SESSIE 21

SESSIE 19 SESSIE 22 SESSIE 23

CREATIEVE INVULLING VAN 
BESTAANDE INFRASTRUCTUUR 

 ⁄⁄⁄ INSPIRATIESESSIE

Elke stad of gemeente heeft te maken 
met leegstand van gebouwen en verlaten 
ruimtes of heeft plannen om oude 
gebouwen te renoveren. Denk maar 
aan stelplaatsen van lijnbussen, oude 
brandweerkazernes, ontmoetingscentra, 
jeugdhuizen, parochiekerken en/of een 
militair domein. Welke co-creatieve 
mogelijkheden zijn er en waar wil en kan 
onze bevolking tevreden gebruik van 
maken? Tijdens deze sessie brengen 
we enkele praktijkvoorbeelden over 
de herbestemming van bestaande 
infrastructuur.

HOGER SPRINGEN MET 
HET NIEUWE DECREET

 ⁄⁄⁄ INSPIRATIESESSIE

Meer dan ooit is innovatie en flexibiliteit 
belangrijk om de huidige uitdagingen binnen 
de sportwereld aan te gaan. Een gewijzigd 
decreet op de georganiseerde sportsector 
stimuleert de sportfederaties en hun 
sportclubs om zich nog beter te wapenen 
voor de veranderende verwachtingen 
binnen het sportlandschap. De wijzigingen 
zijn ook relevant als lokale overheid: hoe zit 
het bijvoorbeeld met de erkende sporten 
en sporttakkenlijst? Ga op zoek naar de 
raakvlakken en eventuele samenwerkingen 
met sportfederaties binnen je eigen 
sportbeleid.

ENERGIEBEWUST 
VER(W)ARMEN EN VERLICHTEN

 ⁄⁄⁄ INSPIRATIESESSIE

Het energievraagstuk binnen de 
sportinfrastructuur zorgde de laatste 
maanden voor heel wat gepuzzel en 
besparingsmaatregelen. Zo worden 
bijvoorbeeld de temperaturen verlaagd, 
de douches minder lang gebruikt en 
de luxwaarden aangepast tot het 
minimum. Welke impact hebben deze 
besparingsmaatregelen nu op de 
eindafrekening? Welke maatregelen 
zijn doeltreffend en welke slaan de bal 
helemaal mis?

DE MAATSCHAPPELIJKE IMPACT 
VAN SPORT EN BEWEGEN IN DE 
GEMEENTE

 ⁄⁄⁄ INSPIRATIESESSIE

De maatschappelijke impact inzichtelijk 
maken en er een financiële waarde aan 
toewijzen ofwel de “Social Return On 
Investment (SROI)” bepalen. Ook op lokaal 
niveau kan het meerwaarde bieden voor 
een toekomstig beleid. Inspiratie halen we 
vanuit de toepassing van het model op 
verschillende gemeenten in Nederland.

CAMPAGNE 
#ONZICHTBAREPRESTATIES ZET 
SOCIAAL SPORTIEF IN DE KIJKER

 ⁄⁄⁄ INSPIRATIESESSIE

Heb je de campagne 
#OnzichtbarePrestaties ook opgemerkt? 
Marathonloper Bashir Abdi en 26 andere 
topsporters schonken hun medaille 
weg aan een sociaal-sportieve praktijk. 
Tijdens deze sessie ontdek je waarom ze 
dat deden. Verder krijg je inspiratie over 
hoe lokale overheden sociaal-sportieve 
praktijken nu al ondersteunen.

URBAN SPORTS 
@ STELPLAATS DE LIJN

 ⁄⁄⁄ BEZOEK

Stad Brugge herbestemt de oude 
stelplaats van De Lijn in Assebroek. De stad 
toont graag de site en geeft toelichting bij 
de plannen en de gewenste invulling. Je 
wordt meegenomen doorheen het proces 
en je komt alles te weten over de geleerde 
lessen en cours de route.

- Verplaatsing per fiets.
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SESSIE 25SESSIE 24 SESSIE 26 SESSIE 27

SESSIE 28

ZET JOUW MEDEWERKERS 
DUURZAAM IN BEWEGING

 ⁄⁄⁄ INSPIRATIESESSIE

Een hoger werkvermogen en betere 
werksfeer, minder verzuim, verhoogde 
productiviteit … zijn ook voor sportdiensten 
redenen om aan de slag te gaan en 
werk te maken van een duurzaam 
beweegbeleid. Deze sessie gaat dieper 
in op de voordelen en geeft concrete 
handvaten om er echt mee aan de slag te 
gaan in jouw gemeente.

NOODPROCEDURES IN THEORIE 
EN PRAKTIJK

 ⁄⁄⁄ UITWISSELING

Noodprocedures zijn niet enkel een 
VLAREM-verplichting, ze zijn van 
levensbelang op het moment dat er zich 
een noodsituatie voordoet. In deze sessie 
koppelen we de theorie aan de praktijk en 
maken we plaats voor uitwisseling.

BOA: SAMENWERKING TUSSEN 
LOKALE BESTUREN EN 
VERENIGINGEN

 ⁄⁄⁄ INSPIRATIESESSIE

Hoe maak je van een lokale sportclub een 
'Brede sportclub' met als doel het vergroten 
van de naschoolse ontwikkelingskansen van 
ieder kind. Hoe ontstaan deze overkoepelende 
samenwerkingen tussen lokale besturen, 
lokale (sport)verenigingen en een sociaal 
huis? Hoe is het BOA-decreet veranderd 
en welke impact kent het met betrekking 
tot buitenschoolse opvang en activiteiten? 
Agentschap Opgroeien, de stad Oudenaarde 
en Rhinos Rugby Oudenaarde vertellen je er 
graag meer over.

MEISJES EN VROUWEN 
BIJ DE INRICHTING VAN
PUBLIEKE RUIMTE 

 ⁄⁄⁄ INSPIRATIESESSIE

Onderzoek bevestigt dat, door het gebrek 
aan een gendergevoelige aanpak, 
vrouwen en meisjes zich niet veilig voelen 
in de publieke ruimte en zich hierdoor 
ook anders voortbewegen door de 
stad. In deze sessie komen een aantal 
organisaties aan het woord die inzetten op 
de publieke ruimte toegankelijker maken 
voor vrouwen en meisjes.

SPORT VOOR IEDEREEN, 
VAN KOPENHAGEN 
TOT BERLIJN

 ⁄⁄⁄ INSPIRATIESESSIE

Hoe denken buitenlandse 
sportbeleidsmakers na over het gebruik 
van de publieke ruimte voor sport- en 
beweegdoeleinden? Erik Thibaut ging 
als docent bij Sport@Thomas More 
op driedaagse en kwam terug met 
tonnen inspiratie. Eveneens deelt Sport 
Vlaanderen goede voorbeelden en 
toekomstplannen om creatief aan de slag 
te gaan met de publieke ruimte. Iedereen 
aan het sporten krijgen in de openbare 
ruimte van jouw stad of gemeente, van 
jong tot oud, een ambitieus maar ‘doel 
van de toekomst’ om voor te gaan!

LUMOSATOUCH

 ⁄⁄⁄ BEDRIJFSTAFEL

Beperk branduren door slim te besturen. Met 
LumosaTouch maken we duurzaam omgaan 
met energie makkelijk. Want waarom zou je je 
hele sportpark of baan verlichten als je slechts 
een deel nodig hebt? Precies. Dat dachten wij 
ook. Neem de regie over jouw ledverlichting 
in eigen handen en bespaar tegelijkertijd 
energie! Onze intelligente software biedt op-
timaal gemak en gebruiksvriendelijkheid aan 
sportclubs, bedrijven en organisaties over de 
hele wereld. Zo kun je met weinig inspanning 
veel energie - en dus geld - besparen.

BEDRIJFSTAFEL 6

SESSIE 29
VOORUITBLIK VERKIEZINGEN 
2024: SPORT OP DE LOKALE 
BELEIDSAGENDA

 ⁄⁄⁄ UITWISSELING

De verkiezingen van volgend jaar 
zijn opnieuw een kans voor de 
sportambtenaren en -medewerkers om 
hun beleidsmakers te inspireren. Hoe 
zal je jouw (potentiële) beleidsmakers 
inspireren en welke ambities en trends 
neem je daarin mee? Tijdens deze sessie 
leggen we deze vragen voor aan de 
groep, gaan we in interactie en leren we 
van elkaar. 

- Dit is dezelfde sessie als sessie 11.

MYSUENO - STRATEGISCH
ONDERBOUWDE COMMUNICATIE

 ⁄⁄⁄ BEDRIJFSTAFEL

Gebeurt jouw communicatie momenteel 
ad-hoc en droom je van een proactieve 
en strategische jaarplanning met 
doelgerichte campagnes? In deze sessie 
lichten we toe hoe we jou daarbij kunnen 
begeleiden én hoe onze software helpt om 
het overzicht te bewaren.

BEDRIJFSTAFEL 5

Aan de bedrijfstafels geven bedrijven 20 min. toelichting. Daarna heb je tijd om de beurs te 
bezoeken.
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BEDRIJFSTAFEL 7 BEDRIJFSTAFEL 8
VERBOD OP TL VANAF 2023: 
WAT IS DE JUISTE 
OMSCHAKELSTRATEGIE?

 ⁄⁄⁄ BEDRIJFSTAFEL

De vraag óf overstappen op LED zinvol 
is, is niet meer van toepassing. In een 
tijd waarin energie goud kost, zijn LED-
armaturen de beste investering. Vooral 
ook omdat TL-licht dit jaar niet meer op de 
markt mag worden gebracht. Om LED kun 
je niet meer heen!

EEN NIEUWE DIMENSIE 
IN HET ROBOTMAAIEN 
DANKZIJ LOVANHOP

 ⁄⁄⁄ BEDRIJFSTAFEL

Met Belrobotics WiseNav stelt Lovanhop je 
een nieuwe dimensie in het robotmaaien 
voor, niet alleen op GPS, maar nu ook 
kabelloos. Dit systeem laat toe om met 
één antenne binnen een straal van 15 
km alle robots van een GPS-signaal te 
voorzien. Groener, efficiënter en een beter 
resultaat!

LEZING 3 Sinds 2008 maakt Karel Joos als Partner deel 
uit van het wereldwijde managementteam 
van Dentons Global Advisors (DGA). Bij DGA 
werkt hij vooral op public affairs dossiers, 
crisiscommunicatie en bedrijfscommunicatie. 

Naast een verleden als beroepsmilitair, 
consulent in mobiliteitsbeleid, financieel analist 
en politiek raadgever is Karel ook auteur van 
fictie en non-fictie. Hij publiceerde naast 
internationaal erkende handboeken over public 
affairs en storytelling ook literaire proza, met 
name een kortverhaal, een novelle en drie 
romans. Karel overtuigt je in deze lezing van het 
belang van storytelling en geeft enkele do’s en 
don’ts om succesvol te lobbyen.

DE MEEST GEMAAKTE 
LOBBYFOUTEN

KAREL JOOS

 ⁄⁄⁄ LEZING

NETWERKTAFEL 2
NETWERKTAFEL 
SPORTBEHEER

 ⁄⁄⁄ NETWERKTAFEL

Met een goed netwerk om je heen, ga je 
uitdagingen beter aan! Sluit mee aan op 
deze netwerktafel en ontmoet collega’s 
die samen met jou uitwisselen rond het 
thema sportbeheer.

SESSIE 31

SESSIE 32

PUBLIEKSONDERZOEK ZWEM22

 ⁄⁄⁄ INSPIRATIESESSIE 

In het voorjaar van 2022 werd voor het 
eerst een grootschalig publieksonderzoek 
georganiseerd voor alle Vlaamse en 
Nederlandse publieke zwembaden. Op grote 
schaal kregen alle zwembaden de kans om 
hun eigen publiek uitvoerig te bevragen. 
Zowel zwemmers, niet-zwemmers als 
afhakers komen aan bod. Graag lichten we 
de resultaten van dit onderzoek toe.

TEWERKSTELLING 
IN DE SPORTSECTOR 

 ⁄⁄⁄ INSPIRATIESESSIE 

Tewerkstelling in de sportsector, het blijft 
een veelbesproken thema. Wat is er nu 
juist allemaal mogelijk? Tijdens deze sessie 
gaat Sportwerk Vlaanderen dieper in op 
de verschillende tewerkstellingsvormen 
die voorhanden zijn. Zo krijg je als lokaal 
bestuur een duidelijk beeld van welke 
tewerkstellingsvorm je waarvoor kan 
inzetten.

SESSIE 30
INZICHT IN (GEWELDDADIGE) 
RADICALISERING EN DE ROL 
VAN SPORTBELEID

 ⁄⁄⁄ INSPIRATIESESSIE

Wat weten we nu echt over 
“radicalisering”? Hoe verhouden 
klimaatklevers zich t.o.v. Syriëstrijders? En 
wanneer ontaardt politiek en ideologisch 
activisme in schadelijk extremisme? 
Deze sessie brengt duidelijkheid in een 
complexe problematiek en toont aan hoe 
het lokale sportbeleid een rol kan spelen 
in de aanpak van radicalisering en (re-)
integratie in de maatschappij.

Aan de bedrijfstafels geven bedrijven 20 min. toelichting. Daarna heb je tijd om de beurs te 
bezoeken.
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SESSIE 35

DE SPORTINFRASTRUCTUUR 
VAN MORGEN

 ⁄⁄⁄ INSPIRATIESESSIE

In ons snel bewegend sportlandschap 
merken we dat de technologie niet 
stilstaat. Er ontspringen allerhande 
nieuwe technieken en technologieën rond 
energie zoals voetbalvelden met een 
warmtenet, zwembaden met geothermie, 
energiedeelprojecten … Leer het Netwerk 
Klimaat kennen van de VVSG en verken 
de wereld van innovatieve en duurzame 
energieprojecten.

BRUGGE FIETS- EN WIELERSTAD: 
TOPSPORTEVENEMENTEN ALS 
KATALYSATOR 

 ⁄⁄⁄ INSPIRATIESESSIE 

Met de activatiecampagnes rond het 
WK wielrennen 2021 en de Ronde van 
Vlaanderen als casestudy brengt Stad 
Brugge de extra kansen in beeld die 
topsportevents met zich meebrengen.

SESSIE 33 SESSIE 34
EEN EUROPEES PROJECT DAT 
VERBINDINGEN MAAKT TUSSEN 
JEUGD, SPORT EN NON-FORMEEL 
LEREN
 ⁄⁄⁄ INTERVISIE

Kan sport als methodologisch middel 
bijdragen om non-formeel leren bij 
jongeren te ondersteunen? Welke good 
practices bestaan er in Vlaanderen en 
in Europa? JINT vzw nodigt jou uit op een 
rondetafelgesprek om te weten wat er 
leeft in jouw gemeente en hoe we kunnen 
leren van elkaar.

Je kan de bedrijvenbeurs 
doorlopend bezoeken 
van 08u45 tot 16u30.

NETWERKTAFEL 
ZWEMMEN

 ⁄⁄⁄ NETWERKTAFEL

Met een goed netwerk om je heen, ga je 
uitdagingen beter aan! Sluit mee aan op 
deze netwerktafel en ontmoet collega’s 
die samen met jou uitwisselen rond het 
thema zwemmen.

NETWERKTAFEL 3

LEZING 4
MINDGYM

WOUTER DE JONG

 ⁄⁄⁄ LEZING

Wouter de Jong is mindfulness trainer en 
auteur van de Mindgym boekenreeks. Met 
de Mindgym-methode zet hij mensen, 
teams en organisaties in hun kracht. 
Bij goed voor jezelf zorgen denken we 
namelijk vaak aan meer bewegen en 
gezond eten, maar je zit pas écht lekker 
in je vel als je ook mentaal sterk bent. 
Een goede gezondheid begint in je hoofd. 
Daarom transformeert Wouter elke 
bijeenkomst tot een ‘sportschool voor de 
geest’ waar iedereen weer opgeladen 
uitkomt.
 
Door zijn prikkelende mix van theorie, 
oefening, interactie, reflectie, muziek 
en video inspireert hij niet alleen, maar 
activeert hij uit je comfortzone te 
stappen zonder te dwingen. Gebaseerd 
op wetenschappelijke inzichten en met 
ideeën uit mindfulness, veerkrachttraining 
en positieve psychologie verbetert hij 
je mentale conditie. Dit door simpele 

effectieve denkwijzen en technieken aan 
te leren die iedereen kan toepassen in 
zijn of haar dagelijks leven en werk. Zo 
neemt de betrokkenheid toe zonder dat 
je opbrandt, kun je beter inspelen op 
veranderingen en ga je effectiever om 
met je tijd, emoties, stress en collega’s. 
Kortom, een proteïneshake voor je 
hersenen voor meer focus, rust én energie!
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WAAR?

Beurs-, Meeting- en 
Congrescentrum Brugge
(BMCC Brugge)
Sint-Maartensbilk 1
8000 Brugge

Kom met het openbaar vervoer

Het gloednieuwe Beurs-, Meeting- en Congrescentrum Brugge 
(BMCC) is gelegen in het hart van Brugge en is vlot bereikbaar te 
voet, met de fiets, via het openbaar vervoer en met de auto. Indien 
je met de fiets komt, bieden we jou de mogelijkheid aan om tijdens 
Congres Lokaal Sportbeleid jouw fiets te labelen.

Trein en bus

Het station van Brugge is vlot te bereiken via verschillende steden 
en gemeenten in Vlaanderen. Het BMCC ligt op 10 minuten 
wandelen van het station. Onder het BMCC is eveneens een ruime 
ondergrondse fietsenstalling voorzien.

Toch liever met de auto?

Dat kan! De dichtstbijzijnde publieke parkings zijn Interparking 
Centrum - ’t Zand (4 min. wandelen, € 14,4 per 24u) en Centrum - 
Station (15 min. wandelen, € 5,5 per 24u). 

Brugge is eenvoudig bereikbaar vanuit alle richtingen via een 
knooppunt van belangrijke verkeerswegen. Via de afritten 7, 8 of 9 
op de E40, of via de N9 naar de zuidelijke stadsring R30 geraak je 
vlot in één van de voorgestelde parkings. 

Neem bij het binnenrijden een ticket aan de slagbomen. Je 
parkeerticket betaal je vóór het verlaten van de parking aan de 
automaten in de toegangshal.

Meer informatie over de bereikbaarheid en hotelaccommodaties op
www.lokaalsportbeleid.be/congres. (c) BMCC Brugge
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IN!SCHRIJF

Gemeenten & non-profitorganisaties

Bedrijven

Schrijf in via www.lokaalsportbeleid.be/congres 

Congresdag

€ 95 voor leden
€ 190 voor niet-leden

Netwerkavond*

€ 70 voor leden 
€ 135 voor niet-leden

Congrespakket**

€ 230 voor leden
€ 470 voor niet-leden

Congresdag

€ 95 voor Master Partners
€ 190 voor Partners
€ 280 voor niet-Partners

Netwerkavond*

€ 135 voor Master Partners 
€ 190 voor niet-Partners

Netwerk Lokaal Sportbeleid
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

#
C

on
gr

es
Lo

ka
al

Sp
or

tb
el

ei
d C

ongres Lokaal Sportbeleid 2023

SCHRIJF IN 
VÓÓR 24 FEBRUARI

2023!
Vanaf 25 februari 2023 worden € 10 extra 

administratiekosten aangerekend. 
Uiterste inschrijvingsdatum 1 maart 2023. 

Verwittig tijdig bij annulering, 
zo beperk je de annuleringskosten 

van de deelnemersbijdrage 
(50% tot 24/02 – 100% tot 08/03 

of bij no-show).

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

Beleef het congres mee via #CongresLokaalSportbeleid

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 9 maart 2023 van 13u30 tot 
16u30. Je kan dan niet aansluiten in de sessies.

Beurspas op 
donderdagnamiddag***

€ 15 voor leden en niet-leden



Met de steun van

Master Partners 
Netwerk Lokaal Sportbeleid 

& Standhouders

T R I B U N E 

VZW


