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Advies over de voorbereiding van de Visienota Sportpromotie
Op 28 juni 20181 en 5 maart 20192 gaf de Vlaamse Sportraad al eerder advies over de voorbereiding
van de Visienota Sportpromotie door Sport Vlaanderen. In samenspraak met Sport Vlaanderen is
besloten om een verder gevorderd (werk)document van de visienota opnieuw voor te leggen aan de
Vlaamse Sportraad. Jo Haentjens, afdelingshoofd Sportpromotie bij Sport Vlaanderen, gaf op 14 mei
2020 een toelichting over de essentie van de gehele Visienota Sportpromotie, waarbij hij speciale
aandacht gaf aan het nieuwe analyseonderdeel ‘de 5 grote shifts’. Dit feedbackmoment wordt gezien
als laatste stap voordat Sport Vlaanderen over zal gaan tot het uitschrijven van deze visienota,
waarna het in samenspraak met de Vlaamse Regering gepubliceerd zal worden.

Advies
De Vlaamse Sportraad adviseert positief over de verdere vorderingen in voorbereiding van de
Visienota Sportpromotie. De leden zijn blij met de brede benadering van deze nota en vinden de
aanvulling van het analyseonderdeel ‘de 5 grote shifts’ een meerwaarde. De leden komen met enkele
opmerkingen:
-

-

-

De leden kijken uit naar de verdere uitwerking van de uitgeschreven versie van deze
Visienota Sportpromotie en hopen dat deze, alsook het concrete beleid dat hieruit zal
volgen, eenzelfde brede, hedendaagse en doordachte uitwerking zal krijgen. Daarnaast
hoopt de Vlaamse Sportraad dat deze inzichten ook in acht zullen worden genomen bij de
toekomstige evaluaties en eventuele aanpassingen van de decreten.
Het huidige document focust op het bereiken van de sportclubs in Vlaanderen die lid zijn van
een erkende en/of gesubsidieerde Vlaamse sportfederatie. Hoewel hiermee het overgrote
deel van de sportclubs in Vlaanderen wordt bereikt, benadrukken de leden dat het ook
belangrijk is om die sportclubs (en hun leden) te bereiken die geen lid zijn van een erkende
en/of gesubsidieerde sportfederatie.
De visienota kan nog genuanceerder ingaan op de verschillen tussen bevolking- en
leeftijdsgroepen in de mate waarin zij bewegen en sporten per dag/week.
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SARC-Vlaamse Sportraad, 28 juni 2018: Advies bij het planningsproces en de tussentijdse conclusies in aanloop
naar de visienota Sportpromotie
https://cjsm.be/sarc/SR_sport/adviezen/20180628_Advies_Sportpromotie.pdf
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SARC-Vlaamse Sportraad, 5 maart 2019: Advies bij de nieuwe ‘strategische structuur’ van de visienota
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https://cjsm.be/sarc/SR_sport/adviezen/20190305_Advies_strategische_structuur_visienota_sportpromotie.p
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-

-

-

-

In de huidige versie wordt terecht benadrukt dat regelmatig sport- en beweeggedrag
bijdraagt aan het algemeen (fysiek én mentaal) welbevinden en een hogere levenskwaliteit.
De leden adviseren om hierbij ook andere positieve bijdragen van sport- en beweeggedrag te
benoemen, zoals de maatschappelijke waarde van sport.
In de visienota wordt genoemd dat topsportevenementen, topsporters en publieke
influencers participatie-bevorderend potentieel hebben, als ze deel uitmaken van een actief
beleid. De Vlaamse Sportraad vindt het positief dat publieke influencers hierbij expliciet
genoemd worden. De leden benadrukken de meerwaarde van het inzetten van publieke
figuren die niet bekend staan om hun sportieve activiteiten om sport- en beweegactiviteiten
van inwoners te bevorderen, maar adviseren om dit expliciet te onderscheiden van het
inzetten van topsporters voor ditzelfde doel. De Vlaamse Sportraad wil hierbij opnieuw
benadrukken dat er geen eenduidig positief effect is van topsportprestaties of
topsportevenementen op de brede sportparticipatie.
De doelstelling om een gezonde sport- en beweegmentaliteit bij zoveel mogelijk inwoners,
bedrijven, scholen en organisaties te installeren kan ondersteund worden door aanvullend
beleid dat inzet op het stimuleren van de bevolking om sportvrijwilliger/sporttrainer te
worden.
Hoewel de volledige impact van Covid-19 op sport en bewegen in al zijn facetten nog niet
bekend is, vraagt de Vlaamse Sportraad om bij de uitwerking van de uitgeschreven Visienota
Sportpromotie blijvend rekening te houden met de impact van dit virus op de sportsector.

Tot slot wil de Vlaamse Sportraad zijn dank uiten aan Sport Vlaanderen voor de constructieve
samenwerking. De sectorraad kijkt uit naar de finale versie van het document.
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