
SD OD Actie Omschrijving 2017 2018 2019 2020

SD01OD00A00 SD01
Parantee-Psylos is in 2020 een goed draaiende en financieel gezonde G-sportfederatie waar alle 

betrokken stakeholders zich verbonden mee voelen. 
Totaalscore OD's: 95% Jessica

SD01OD00A00

SD01OD01A00 OD01 Het voeren van een financieel gezond beleid. 15/15 15/15 15/15 15/15 Zie SD

SD01OD01A01 A01 Het binnen de maand opvolgen van alle inkomende facturen (debiteuren) 1 1 1 1 Max 1 herinnering/maand Kelly
SD01OD01A02 A02 Het opvolgen van alle uitgaande facturen (crediteren) en herinneringen 1 1 1 1 Max 1% onbetaald/jaar (tov totaalbedrag) Kelly
SD01OD01A03 A03 Het opvolgen van de lidgelden (restorno PSY clubs 2018 & incentive BAB clubs 2018-19) 1 1 1 1 Geen achterstallige betalingen Kelly
SD01OD01A04 A04 Het versturen van voorschotfacturen IW's (excl topsport) 1 1 1 1 Min 2 weken voor betaling entry fee Kelly
SD01OD01A05 A05 Het tijdig betalen van de lonen (excl topsport) 1 1 1 1 Geen klachten Kelly
SD01OD01A05 ecocheques
SD01OD01A05 Sport Vlaanderen
SD01OD01A05 Voorziening in geval van lager subsidiebedrag jul
SD01OD01A05 Sociale Maribel 0,6 vte
SD01OD01A05 Vlaamse Ondersteuningspremie 
SD01OD01A05 Subsidie SportVlaanderen
SD01OD01A06 A06 Het tijdig betalen van de lonen topsport 1 1 1 1 Geen klachten Kelly
SD01OD01A07 A07 Het tijdig betalen van verplaatsingsvergoedingen (excl topsport 50%) en leasingcontracten 1 1 1 1 Geen klachten Kelly
SD01OD01A08 A08 Het tijdig betalen van de verplaatsingsvergoedingen topsport en leasingcontracten 1 1 1 1 Geen klachten Kelly

SD01OD01A09 A09 Het opvolgen van financiële verrichtingen van specifieke dossiers 1 1 1 1
Respectieve deadline niet overschrijden - Opvolging via 

http://www.parantee.be/parantee/index.asp?M=429&lang=1
Kelly

SD01OD01A10 A10
Het uitvoeren van weerkerende handelingen bvb betaling structurele lidmaatschappen, 

belastingsaangifte
1 1 1 1 Check via outlook agenda: geen vergetelheden Kelly

SD01OD01A10 VIA
SD01OD01A10 VIVO
SD01OD01A11 A11 Het bijhouden, opmaken en boeken van de kassa 1 1 1 1 Stiptheid Kelly mmv Els
SD01OD01A12 A12 Het opvolgen van de giften en de fiscale attesten, inclusief het tijdig aanvragen van de erkenning 1 1 1 1 Geen klachten Kelly
SD01OD01A13 A13 Het opmaken van balans en resultatenrekening (revisor) 1 1 1 1 Afsluiting boekjaar Kelly/Ronny Kloeck

SD01OD01A14 A14
Het opmaken en continu opvolgen van de begroting: invoer betalingen,  boeking bankverrichtingen en 

boeking in- & uitgaande facturen
1 1 1 1 Actual/maand Kelly/Ronny Kloeck

SD01OD01A15 A15 Het organiseren van de Steunfunctie Financiën olv bestuurder financiën (Ronny Kloeck) 1 1 1 1
2 bijeenkomsten/jaar (aug & dec) - Verslag binnen 14 dagen - Goed 

bestuur
Kelly jan & 17/8 11/1 & 23/8 29/1 & 27/8 30/1 & 18/6

SD01OD01A15 Financiële resultaten

SD01OD01A15 Financiële resultaten

Uitzonderlijke resultaten

Uitzonderlijke resultaten

SD01OD01A15 Taksen

SD01OD01A15 Dubieuze debiteuren
SD01OD01A15 Afschrijvingen oa laptops en pc's 
SD01OD01A15 Diversen

SD01OD01A15 Regularisatie subsidies Sport Vlaanderen
SD01OD01A15 Noodfonds corona

SD01OD02A00 OD02 Het dynamisch toepassen van een professioneel HR-beleid. 15/19 15/19 16/17 14/16 Zie SD

SD01OD02A01 A01 Het bijhouden van het vrijwilligersregister 1 1 1 1 Ja/nee Kelly

SD01OD02A02 A02 Het informeren en betrokken houden van alle bestuurders 1 1 1 1
Ontvangst alle verslagen - Flash Team2Board 1ste dag vd maand - 

Evenwichtige samenstelling
Jessica

SD01OD02A02 Het organiseren van werkgroep(en) rond specifieke HR-thema's olv bestuurder HR 1 1 nvt nvt In 2018 gespreksronde personeel door Niek en Stef Jessica nvt nvt

SD01OD02A03 A03 Het informeren en betrokken houden van alle medewerkers 1 1 1 1
Flash Team2Board - Teammeetings - Info vanuit FOD Werkgelegenheid, 

Arbeid en Sociaal Overleg
Jessica

SD01OD02A04 A04 Het organiseren van interne werkvergaderingen olv Steven, Elien,  Jeroen en Jessica 1 1 1 1 Min 1 x per maand/team - Min 1 x per maand coördinatieteam Jessica

SD01OD02A05 A05
Het jaarlijks houden van functioneringsgesprekken olv respectieve teamcoördinator; olv bestuurder voor 

directeur
1 1 1 0

1/jaar/medewerker volgens stramien - Verslag 1 op 1 binnen 14 dagen - 

Optimale opvolging actiepunten
Jessica corona

SD01OD02A06 A06
Het ontwikkelen en implementeren van marktconforme personeelsstatuten: taakafbakening, 

competentieroosters, functieclassificatie
0 0 nvt nvt 100% tegen januari 2018 -- > uitgesteld tgv lagere subsidie Jessica nvt nvt

SD01OD02A07 A07 Het optimaal invullen van de personeelsbehoeften oa opleiding, evenwicht werk/privé, werkbaar werk 1 1 1 1 In 2019 tevredenheidsbarometer: 7 op 10 Jessica

SD01OD02A08 A08
Het ontwikkelen en implementeren van een vrijwilligersbeleid o.a. rekruteren & binden (2020), 

informatienota en info op website opstellen (2019)
0 0 1 0 Ja/nee Dieter corona

SD01OD02A08 Vrijwilligersvergoeding Piet Meneve, Katrien Taillieu, Lore Camerlinck & feest 05/03/2020 1 1 1 1 Administratieve ondersteuning Kelly

SD01OD02A09 A09 Het opmaken en up-to-date houden van allerlei contracten en afsprakennota's voor de personeelsgroep 1 1 1 1 100% - Arbeidsreglement tiptop opgevolgd Jessica

SD01OD02A10 A10 Het realiseren van het Parantee-Psylos personeelshandboek --> procedures 0 0 0 nvt Ja/nee --> meenemen naar 2021-2024 Dieter nvt
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SD01OD02A11 A11
Het up-to-date houden van het Parantee-Pyslos personeelshandboek --> Het voeren van een 

intakegesprek bij de start van een medewerker (zie procedure) 
0 0 1 1 Uitleg nieuwe collega - Uitleg team bij elke aanpassing Jessica/Dieter

SD01OD02A12 A12 Het opvolgen van de personeelsadministratie: sociaal secretariaat, 1 1 1 1 100% Kelly

SD01OD02A12 idewe,
SD01OD02A12 werktijd.be
SD01OD02A12 vsdc & procura & sport en strategie

SD01OD02A13 A13 Het organiseren van de teammeetings / teambuildingsactiviteiten 1 1 1 1 Min 4 x/jaar Jessica online!

SD01OD02A14 A14 Het optimaal inzetten van stagiairs via welomlijnde stageopdrachten naar opleidingsinstituten 1 1 1 1 100% - Elke collega volgt voor eigen opdracht op Elien 

SD01OD02A15 A15
Het geven van attentie nav verjaardag/geboorte/huwelijk of einde mandaat/stageperiode/contract 

(bestuurder/personeel/vrijwilliger)
1 1 1 1 Conform managementtool  Jessica

SD01OD02A16 A16 Het begeleiden en evalueren van elke stagiair 1 1 1 1 100% Resp. collega

SD01OD02A17 A17
Het begeleiden van ex-topsporters en andere personen met interesse in opdracht bij Parantee-Psylos (= 

vaste kost management)
1 1 1 1 100% Jessica

SD01OD03A00 OD03 Het administratief en logistiek nauwgezet ondersteunen van een vlotte en aangename interne werking. 19/21 19/20 18/19 17/18 Zie SD

SD01OD03A01 A01
Het beheer van het wagenpark (Gent en Leuven) oa agenda, carwash, onderhoud & aankoop 

autobenodigdheden < verplaatsingskost
1 1 1 1 Stiptheid - Netheid Kelly

SD01OD03A02 A02
Het opvolgen en doorverwijzen van berichten via het algemeen e-mailadres info@parantee-psylos.be en 

tel Gent (170) 
1 1 1 1 Geen klachten - Inventarisatie infovragen Dieter

SD01OD03A03 A03 Het verwerken van de inkomende en uitgaande post 1 1 1 1 Stiptheid Kelly/Thomas

SD01OD03A04 A04 Het bestellen en verdelen van de trofeëen en medailles voor eigen activiteiten oa VK en BK 1 nvt nvt nvt SD04OD01A01 nvt nvt nvt

SD01OD03A05 A05 Het aankopen, het ter beschikking stellen en administratief opvolgen van de uitleendienst 1 1 1 1
Up-to-date planning op sharepoint -  Geen klachten - Duurzaam 

materiaal (bv minder plastiek)
Piet (vrijw)

SD01OD03A05 TILI - Thuiszorgwinkel Aankoop 3 handbikes in 2018

SD01OD03A05 Vrijwilligersvergoeding Anneleen Monsieur 1 tot 9/4 nvt nvt Kelly nvt nvt nvt
SD01OD03A06 A06 Het in orde houden van de secretariaten en de archiefruimten in Gent, 1 1 1 1 Orde - 2 opkuisdagen/jaar Anneleen
SD01OD03A06 en Leuven (inclusief huur kantoor) 1 1 1 nvt Orde - 2 opkuisdagen/jaar - Afspraken poetshulp Leuven Els nvt

SD01OD03A07 A07
Het up-to-date houden van het totale databestand (specifieke aandacht voor bijhouden van coördinaten 

van potentiële sporters)
1 1 1 1 Ja/nee Anneleen mmv Els

SD01OD03A08 A08 Het realiseren van een gezamenlijk databestand Dynamics 365 ism ESC Eke (afschrijving) 0 1 nvt nvt
Operationeel voor kerstvakantie - 1 key user per team - aanduiding  1 

power user
Jessica/Sofie nvt nvt

SD01OD03A08 Het realiseren en implementeren van een webbased clubmodule nvt 0 1 1
Pilootproject 2de helft seizoen 2019-2020 - Operationeel seizoen 2020-

2021
Anneleen nvt

SD01OD03A09 A09 Het uitwerken van een aangepaste lidmaatschapsformule jan/00 1 0 1
Tarief in relatie tot verzekering - Opbrengst conform situatie 2016 - 

Uitstel tot AV 2021
Jessica

SD01OD03A10 A10 Het maken van de statistieken van de leden voor Sport Vlaanderen en eigen gebruik 1 1 1 1 1 x /jaar Anneleen in dec in dec in dec in dec
SD01OD03A11 A11 Het optimaal houden van de ICT-omgeving: aankoop pc's (afschrijving) 1 1 1 1 Niemand 'technisch werkloos' - Duurzaam materiaal Dieter mmv Kelly

& Leuven (afschrijving meubilair, Ford) 1 1 1 1 Dieter mmv Kelly

SD01OD03A11 & interne/externe communicatie (ESC, Kombinet, Telenet, Popsy, SocialWare, MicroSoft) 1 1 1 1 Goed cont(r)act ESC & Kombinet Dieter

SD01OD03A12 A12 Het optimaal houden van de telefonie en GSM-toestellen in Gent en Leuven 1 1 1 1 Geen klachten Dieter

SD01OD03A13 A13 Het aanvullen van de stock van bureaumateriaal in Gent en Leuven (ook ehbo en activiteitenkoffer) 1 1 1 1 Geen tekorten Kelly

SD01OD03A14 A14 Het naleven van de huurderscontracten in Gent en flexplek Leuven 1 1 1 1 Check Kelly

SD01OD03A15 A15 Het naleven van alle verzekeringspolissen 1 1 1 1

Check: polis leden, AO, BA bestuur, brand & diefstal, 

dienstverplaatsingen & minibus - 100% infoverstrekking ledenpolis en 

opvolging ongevallendossiers

Dieter

SD01OD03A16 A16
Het administratief ondersteunen oa lay-outen van allerlei documenten, taalkundig corrigeren, (ad hoc 

vertalen)
0 1 1 1 100% vraaggestuurd Tom

SD01OD03A17 A17 Het administratief ondersteunen oa verwerken inschrijvingen, deelname-attesten, opstellen mailinglijsten 1 nvt nvt nvt SD05OD01A09 Els nvt nvt nvt

SD01OD03A18 A18 Het gestructureerd houden van het digitale werkarchief oa sharepoint, NAS, server 1 1 1 0 2 opkuisdagen/jaar Allen 8/6 en 8/1 27/6 en 11/12 5/7 en 7/1 corona

SD01OD04A00 OD04 Het adequaat ondersteunen van de interne werking op juridisch vlak. 6/6 6/7 4/5 5/6 Zie SD

SD01OD04A01 A01
Het (doen) toepassen van de relevante wetgeving en reglementen met medewerking van een juridisch 

adviseur (Nicolas Lauwers) 
1 1 1 1 Federatiewerking cfr. wetgeving 100% Jessica

SD01OD04A02 A02 Het inschakelen van externe jurist(en) oa bij dagvaarding of rechtszaak 1 1 nvt nvt Ad hoc 100% Jessica nvt nvt nvt nvt
SD01OD04A03 A03 Het up-to-date houden van de statuten 1 1 1 1 Ad hoc 100% voor (B)AV Dieter
SD01OD04A04 A04 Het up-to-date houden van het huishoudelijk reglement, inclusief tuchtreglement 1 0 0 1 Ad hoc 100% voor RVB Dieter niet  100%

SD01OD04A05 A05 Het participeren aan de werking van het Vlaams Doping Tribunaal: Dirk Cossaer 1 1 1 1
Aanwezigheid/volmacht op AV - Ad hoc opvolgen disciplinaire 

procedures
Dirk Cossaer

SD01OD04A06 A06
Het toepassen van de interne tuchtregeling oa bijeenroepen interne juridische organen olv voorzitter 

(Marc Vergauwen)
1 1 1 1 Ad hoc 100% Jessica

SD01OD04A06 Klachtencommissie: Nicolas Lauwers - Dirk Cossaer - Erik De Bock

SD01OD04A06 Beroepscommissie: Frank Mulier - Katia De Vos

SD01OD04A07 A07 Het juridisch ondersteunen van clubs SD05OD01A01 Lore

SD01OD04A08 A08
Het ontwikkelen en implementeren van het GDPR-beleid (TO DO: overeenkomst met derden ontvangers 

& topsportercontract)
nvt 1 nvt 0

Privacyverklaring - Registers -  Check overeenkomsten - Aanduiden DPO 

en veiligheidsconsulent
Dieter nvt nvt corona



SD01OD05A00 OD05 Het adequaat bieden van medisch-technische ondersteuning. 7/8 8/8 7/8 5/8 Zie SD

SD01OD05A01 A01
Het organiseren van de Medisch-Technische Commissie (MTC) olv bestuurder medisch-technisch (Wouter 

Terryn)
1 1 1 0

2 bijeenkomsten/jaar - Adviserend voor raad van bestuur - Evenwichtige 

samenstelling -  Verslag binnen 14 dagen
Jessica 20/3 en 25/9 27/3 en 8/12 13/6 en 21/10

SD01OD05A02 A02 Het opvolgen van het Vlaams beleid rond gezond en ethisch sporten 1 1 1 1 100% - Item op MTC (= ook ethische commissie) Jessica

SD01OD05A02
Het ontwikkelen en implementeren van een aangepast beleid gezond en ethisch sporten & 

grensoverschrijdend gedrag 
0 1 0 1

Zie acties GES ikv goed bestuur - Aanduiden API (Dieter en Lore) - 

Update website met info SGG - Ethische commissie - Upgrade 

gedragscodes -  Handelingsprotocol SGG - Tuchtrechterlijk systeem

Dieter

SD01OD05A03 A03 Het opvolgen van het antidopingbeleid 1 1 1 1
100% infoverstrekking - Regelmatige update elitelijst voor NADO - Item 

op MTC
Sofie

SD01OD05A04 A04 Het opvolgen van de nationale en internationale classificatieprocedures 1 1 1 1 100% - Item op MTC Sofie

SD01OD05A05 A05 Het organiseren en beheren van de kinesistenpool, inclusief werkgroep letselpreventie 0 1 1 0
1 bijeenkomst/jaar - Adviserend voor MTC en CT (Commissie Topsport) - 

Aanduiding kinés per topsporttak
Steven corona

SD01OD05A05 Aankopen van meettoestel en materiaal voor letselpreventieprogramma 1 nvt nvt nvt Aantal toepassingen Jessica nvt nvt nvt

SD01OD05A06 A06 Het beheren van de verpleegkundigenpool nvt nvt nvt nvt Ja/nee Jessica nvt nvt nvt nvt

SD01OD05A07 A07 Het (organiseren en) beheren van de classificeerderpool 1 1 1 0 1 bijeenkomst/jaar - Uitwisselen info Jessica corona

SD01OD05A08 A08 Het up-to-date houden van het classificatiehandboek 1 1 1 1 Ja/nee Sofie

SD01OD06A00 OD06 Het voeren van een consistente beleidsplanning en -opvolging. 6/7 7/7 8/8 8/8 Zie SD

SD01OD06A01 A01
Het voorbereiden en opmaken van het langetermijn beleidsplan: breedtesport (Elien) - topsport (Steven) 

- communicatie (Jeroen) - management (Jessica)
nvt nvt 1 1

1 x/4 jaar - Bevragingen stakeholders door respectieve leidinggevende - 

Voorbereiding door resp leidinggevende
Jessica nvt nvt

SD01OD06A02 A02 Het optimaliseren en up-to-date houden van het meetplan 0 1 1 1
Ja/nee door elke collega - 2 x /jaar door leidinggevende (verslag 

functioneringsgesprek en rapportering)
Jessica

SD01OD06A03 A03 Het rapporteren aan de raad van bestuur & Sport Vlaanderen en eventueel  bijsturen 1 1 1 1 Up-to-date sharepoint en digitaal platform Sport Vlaanderen Jessica

SD01OD06A04 A04 Het implementeren van de principes van goed bestuur 1 1 1 1
Goede score voor 3/4 indicatoren goed bestuur (2017 = 59% --> 2018: 

84,5% --> 2019 = 93,4% )
Jessica ism Dieter

SD01OD06A05 A05 Het organiseren van de Commissie PSY olv Lore Schaut & Thomas Botterman (ism directeur) 1 1 1 1
2 bijeenkomsten/jaar - Adviserend voor raad van bestuur - Evenwichtige 

samenstelling -  Verslag binnen 14 dagen
Lore 7/6  en 22/11 6/6 en 21/11 4/6 en 26/11

SD01OD06A06 A06 Het organiseren van de algemene vergadering(en) 1 1 1 1 Checklist met deadline - Neerlegging griffie - Nazorg Dieter

SD01OD06A07 A07 Het organiseren van de bijeenkomst(en) van de raad van bestuur (betrokkenheid) 1 1 1 1 Vergaderkalender - Agenda & verslag binnen 14 dagen - Nazorg Jessica ism Dieter

SD01OD06A08 A08 Het organiseren van de Commissie VI olv Lore Schaut (ism met directeur) 1 1 1 1
2 bijeenkomsten/jaar - Adviserend voor raad van bestuur - Actieplan 

promo - Verslag binnen 14 dagen
Lore 29/9 30/aug 30/3 & mail 14/10 & mail

SD01OD07A00 OD07 Het netwerken en uitwisselen knowhow met relevante stakeholders. 14/15 13/14 11/11 9/okt Zie SD

SD01OD07A01 A01 Het structureel overleg plegen met G-sport Vlaanderen: Participatiegraad 80%
SD01OD07A01 Algemene vergadering & raad van bestuur 1 1 1 1 Wouter/Dirk
SD01OD07A01 Bilateraal gesprek samenwerkingsprotocol 0 1 nvt nvt Ja/nee Jessica nvt nvt
SD01OD07A01 Stuurgroep nulmeting 1 nvt nvt nvt Jessica nvt nvt nvt
SD01OD07A01 Werkgroep Communicatie SD02OD02A04 Tom
SD01OD07A01 G-sportfonds SD02OD10A07 Tom
SD01OD07A01 (Transversale) werkgroepen & commissies (welzijn, toegankelijkheid, sportdatabank) 1 1 nvt nvt Max ifv efficiëntie en effectiviteit Allen nvt nvt
SD01OD07A01 Algemeen: aanleveren kennis en expertise voor de ontwikkeling van tools 1 1 1 1 Ad hoc dienstverlening Allen
SD01OD07A02 A02 Het structureel overleg plegen met BPC: Participatiegraad 80%
SD01OD07A02 Algemene vergadering & raad van bestuur 1 1 1 1 Bestuurders
SD01OD07A02 Management Commission 1 1 1 1 Jessica
SD01OD07A02 Marketing & Communication Commission SD02OD02A04 Jeroen
SD01OD07A02 Funding Commission SD02OD10A07 Jeroen
SD01OD07A02 Sport Management Commission SD08OD01A02 & SD08OD03A04 Steven
SD01OD07A02 Paralympic Games Commission SD08OD01A05 & SD08OD03A05 Steven
SD01OD07A02 Selection Commission SD08OD03A05 Steven
SD01OD07A02 IPC & andere landen: overleg, werkbezoek, VISTA-congres 1 0 1 nvt Relevantie - Implementeren conclusies Jessica nvt
SD01OD07A03 A03 Het structureel overleg plegen met andere sportactoren:
SD01OD07A03 VSF: werkgroepen & lidmaatschap & ondersteuning nvt 1 1 1 Participatiegraad 50% Jessica nvt
SD01OD07A03 Sportwerk Vlaanderen: raad van bestuur 1 1 1 1 Participatiegraad 80% Jessica
SD01OD07A03 S-Sport//Recreas 1 1 nvt nvt Ja/Nee Elien nvt nvt
SD01OD07A04 A04 Het structureel overleg plegen met doelgroepactoren:
SD01OD07A04 Steunpunt Geestelijke Gezondheid 1 1 1 1 Participatiegraad: min 1 x /jaar overleg Tom
SD01OD07A04 GGZ: congres, hersteldagen, beurzen ism G-sport Vlaanderen SD02OD02A05 Tom
SD01OD07A05 A05 Het structureel overleg plegen met Sport Vlaanderen:
SD01OD07A05 Bilateraal gesprek beheersovereenkomst 1 1 1 1 Ja/nee Jessica

SD01OD07A05 Bilateraal gesprek beleidsfocus: jeugdsport/laagdr project/topsport 1 1 1 1 Ja/nee
Jessica met resp 

collega
SD01OD07A05 Trilateraal overleg G-sport 1 1 1 0 Ja/nee Jessica
SD01OD07A05 Werkgroep subsidiereglementen 1 nvt nvt nvt Ja/nee Elien nvt nvt nvt

SD01 Huur Technologisch materiaal

SD01 Steunfunctie Communicatie

Lidgelden reguliere SF

Fusiekosten
82/91 76/83 84/88 73/81

Actie voltooid

Actie deels voltooid, deels in orde,  continu up-to-date gehouden

Actie niet uitgevoerd, niet op schema

Actie nog niet gestart

nvt Actie niet gepland in dit jaar



SD OD Actie Omschrijving 2017 2018 2019 2020

SD02OD00A00 SD02 In 2020 heeft Parantee-Psylos haar imagoversterkend marketing- en communicatiebeleid gerealiseerd.

Integraal communicatie- en marketingplan met 4 hoofdstukken (A-B-C-

D) afgestemd met BPC (EN-EN verhaal paralympische beweging) en 

met G-sport Vlaanderen 

Jeroen

SD02OD00A00

SD02OD00A00 A.
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E A.  In 2020 wordt Parantee-Psylos zowel intern als extern gezien als hét aanspreekpunt inzake 

georganiseerde sport voor sporters met een fysieke, psychische, verstandelijke en visuele beperking.

Bekendheid bij interne en externe stakeholders in 2020 meten dmv 

bevraging

SD02OD01A00 OD01
Parantee-Psylos voert via moderne dragers een gerichte, efficiënte en effectieve communicatie naar de 

aangesloten en integratieclubs en hun leden. 
Zie A.

SD02OD01A01 A01 Het up-to-date houden van een gebruiksvriendelijke en toegankelijke website x x x x
Update volgens checklist - 5% meer unieke bezoekers/jaar - 50/50 balans 

loyale en niewe bezoeker - Goed bestuur
Jeroen (Gent)/Tom (Leuven)

SD02OD01A02 A02 Het ontwikkelen van een vernieuwde website sep Behoud sterke tools - Maximale toeleiding Jeroen & Tom nvt nvt nvt

SD02OD01A03 A03

Het regelmatig versturen van digitale nieuwsbrieven: krik digitaal (Jeroen) - info (Jeroen/Tom) met vaste 

rubriek voor G-sport Vlaanderen - clubbeleid & jeugdsport (Lore/Tom) - integratiebeleid (Elien) - PSY kort 

(Tom)

x x x x
Ruime(re) verspreiding via communicatiegroepen in databestand  - 

Goede score op inhoud via bevraging 2020
Jeroen/Tom

SD02OD01A03 Het 1-malig koppelen van de nieuwsbrieven aan Dynamics 365 sep sep Operationeel voor seizoen 2019-2020 Jeroen/Tom nvt

SD02OD01A04 A04 Het optimaal gebruiken van sociale mediamix x x x x

Draaiboek (= matrix) wat wanneer waar - Team post op facebook - In 

2020 meer vind-ik-leuks: 4.000 (2016: 1.800: 2017: 2.480) - Betalende 

posts

Jeroen (top)/Tom (breedte)

SD02OD01A04 Het maximaal toepassen van de communicatiematrix x x x Return op key-events Jeroen/Tom

SD02OD01A05 A05 Het up-to-date houden en doen toepassen van het intern communicatienetwerk x x x x 100% Jeroen

SD02OD01A06 A06
Het organiseren van de Steunfunctie Marketingcommunicatie olv bestuurder marketingcommunicatie (Stef 

Dehantschutter)
x x x x

2 bijeenkomsten/jaar (aug & dec) - Verslag binnen 14 dagen - Goed 

bestuur
Jeroen

SD02OD01A08 A08 Het opmaken en verspreiden van infofolders, brochures en affiches x x x x Ja/nee ifv behoefte Tom
SD02OD01A09 A09 Het opstellen van tool tips & trics voor communicatie (potentiële) leden van aangesloten clubs dec Ja/nee - Tool wordt gebruikt Tom nvt nvt nvt

SD02OD01A10 A10
Het opzetten van een specifieke communicatiecampagne naar (sportende PSY-)leden: lidkaart - attest 

mutualiteit
dec dec dec dec

Tool lidkaart - Tool tips & trics - Verspreiding campagne - Jaarkalender 

PSY
Tom/Els

SD02OD02A00 OD02
Parantee-Psylos voert een gerichte, efficiënte en effectieve communicatie over de organisatie, het aanbod 

en specifieke projecten naar partners en belanghebbenden.
Zie A.

SD02OD02A01 A01 Het up-to-date houden van een gebruiksvriendelijke en toegankelijke website SD02OD01A01 Jeroen/Tom
SD02OD02A02 A02 Het regelmatig versturen van digitale nieuwsbrieven: info SD02OD01A03 Jeroen/Tom
SD02OD02A03 A03 Het optimaal gebruiken van sociale mediamix SD02OD01A04 Jeroen/Tom
SD02OD02A04 A04 Het structureel overleg plegen met andere G-sportactoren:
SD02OD02A04 Het participeren in de Marketing & Communication Commission van BPC dec x x x Participatiegraad 80% Jeroen
SD02OD02A04 Het participeren in de Werkgroep Communicatie van G-sport Vlaanderen dec x x x Participatiegraad 80% Tom
SD02OD02A05 A05 Het structureel overleg plegen met doelgroepactoren:
SD02OD02A05 GGZ: congres, hersteldagen, beurzen ism G-sport Vlaanderen dec x x x Participatiegraad 80% Tom nvt

SD02OD02A06 A06 Het actief aanbieden van gastlezingen over G-sport aan geïnteresseerde verenigingen en instanties dec x x x Min 10 x/jaar Jessica

SD02OD03A00 OD03 Parantee-Psylos verstrekt regelmatig informatie over G-sport aan verschillende mediakanalen. Zie A.

SD02OD03A01 A01 Het opstellen en verspreiden van persberichten x x x x Conform communicatieplan Jeroen (top)/Tom (breedte)
SD02OD03A02 A02 Het up-to-date houden van het regionaal medianetwerk van elke G-topsporter x x x x Gebruiksklaar in geval van behoefte Jeroen
SD02OD03A03 A03 Het inspelen op ad hoc vragen van media, ism BPC en G-sport Vlaanderen x x x x 100% Jeroen (top)/Tom (breedte)

SD02OD03A04 A04
Het voorbereiden, ter plaatse uitvoeren en de nazorg opvolgen van de communicatie voor de Paralympische 

Spelen/EK/WK (budgetten zie topsport en personeel)
x x x x

Goede taakafbakening communicatieteam BPC/Parantee-Psylos/LHF -  

Draaiboek
Jeroen nvt

SD02OD04A00 OD04 Parantee-Psylos informeert de Vlaamse overheid over het eigen beleid en de organisatie. Zie A.

SD02OD04A01 A01 Het structureel overleg plegen met  Sport Vlaanderen SD01OD07A05 Jessica
SD02OD04A02 A02 Het structureel overleg plegen met G-Sport Vlaanderen SD01OD07A01 Jessica
SD02OD04A03 A03 Het up-to-date houden van de Sportdatabank Vlaanderen Zie SD5 & SD6 Lore

SD02OD05A00 B.
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B.  Tegen het einde van de beleidsperiode 2017-2020 zijn het aantal (geïntegreerde) G-sporters binnen 

Parantee-Psylos met 10% toegenomen t.o.v. de nulmeting eind 2016.

Aantal (geïntegreerde) G-sporters in 2020 met 10% teogenomen tov de 

nulmeting in 2016
h

SD02OD05A00 OD05
Parantee-Psylos organiseert jaarlijks 1 sportpromotioneel event op Vlaams niveau voor sporters met een 

psychische beperking, waarbij minstens 25% van de deelnemers niet-leden zijn.

Deelnemersaantal & geografische spreiding deelnemers volgens tabel - 

Waarderingsscore

SD02OD05A01 A01 Het organiseren van Move It! XL (, ism Provincie, G-sport Vlaanderen en Sport Vlaanderen) jun jun jun jun Zie OD Thomas corona

SD02OD06A00 OD06
Parantee-Psylos organiseert jaarlijks, complementair aan Move it! XL, 2 sportpromotionele events op 

provinciaal niveau voor sporters met een psychische beperking. 

Deelnemersaantal & geografische spreiding deelnemers volgens tabel - 

Waarderingsscore

SD02OD06A01 A01 Het organiseren van Move it! Brussel i.s.m. VGC of Sport Vlaanderen jun okt okt okt Zie OD Thomas

SD02OD06A02 A02 Het organiseren van Move it! links van Brussel i.s.m. provincie of Sport Vlaanderen apr mei mei mei Zie OD Thomas corona

PARANTEE-PSYLOS vzw
Timing

x = continu Indicator Verantw

Status 

uitvoering 

actie/doelstelli

ng 2017

Status 

uitvoering 

actie/doelstelli

ng 2018

Status 

uitvoering 

actie/doelstelli

ng 2019

Status 

uitvoering 

actie/doelstelli

ng 2020



SD02OD06A03 A03 Het organiseren van Move it! rechts van Brussel i.s.m. provincie of Sport Vlaanderen apr apr Zie OD Thomas nvt nvt nvt nvt

SD02OD06A03 A04 Het organiseren van Move it! Vlaanderen NIEUW sep Zie OD Thomas nvt nvt nvt

SD02OD07A00 OD07

Parantee-Psylos stimuleert en ondersteunt de aangesloten PSY-clubs om samenwerkingen op te zetten m.b.t. 

organisatie van sportpromotionele evenementen met een bovenlokaal karakter gericht naar sporters met 

een psychische beperking.

Deelnemersaantal & geografische spreiding deelnemers volgens tabel - 

Waarderingsscore

SD02OD07A01 A01 Ondersteunen van sportpromotionele events waar PSY-club(s) trekker is: Sport-G-Mee; sportdag Antwerpen x x dec dec Zie SD04OD08A01 Thomas nvt

SD02OD08A00 OD08
Parantee-Psylos organiseert jaarlijks 2 sportpromotionele beleefevenementen voor sporters met een 

beperking.
Zie B.

SD02OD08A01 A01 Het organiseren van een sportstimulerend 3-daags activiteitenaanbod op de REVA beurs in Gent apr apr
Draaiboek - Gediversifieerd aanbod - Globale score organiserende clubs 

3 op 5  - Min 6 deelnemers worden lid (interessestrook & nazorg) 
Elien nvt nvt

SD02OD08A02 A02 Het organiseren van een sportstimulerend 1,5-daags activiteitenaanbod op de ZIEZO beurs in Antwerpen apr apr
Draaiboek - Globale score organiserende clubs 3 op 5  - Min 2 

deelnemers worden lid (interessestrook & nazorg) 
Elien nvt nvt

SD02OD08A03 A03
Het mee-organiseren van een sportstimulerend 1,5-daags activiteitenaanbod op de KANGOEROE beurs in 

Merelbeke
mrt mrt Min 1 deelnemer wordt lid (interessestrook & nazorg) Elien nvt nvt Waregem

SD02OD08A04 A04
Het organiseren van een sportstimulerende sportdag of TALENT GAMES in samenwerking met een 

revalidatiecentrum of CP-referentiecentrum
Zie SD8 & SD09 Silke

SD02OD09A00 OD09
Parantee-Psylos werkt mee aan minstens 5 sportpromotionele evenementen voor paralympische sporters 

met een beperking, georganiseerd door derden.
Zie B.

SD02OD09A01 A01

Logistiek ondersteunen van een sportstimulerende en/of -sensibiliserende activiteit gekoppeld aan een 

evenement van een Provincie: Natourcriteriums Oost-Vlaanderen, Z6S-daagse Gent, Omloop Het 

Nieuwsblad, WK Virtus Tennis

dec x dec dec Min 3 act/jaar - Goede afspraken met Provincie Jeroen corona

SD02OD09A02 A02

Logistiek ondersteunen van een sportstimulerende en/of -sensibiliserende activiteit gekoppeld aan een 

internationaal evenement van een externe organisator: Handbike on Wheels Oostende, Memorial Van 

Damme Brussel, EK/WK (van reguliere partnerfederatie)

dec x dec dec Min 2 act/jaar - Goede afspraken met organisatiecomité Jeroen corona

SD02OD09A03 A03
Logistiek ondersteunen van een sportstimulerende en/of -sensibiliserende activiteit van BPC: Paralympic 

Day, Streetfest
x dec Max 2 act/jaar - Goede afspraken met BPC Jeroen nvt

SD02OD10A00
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C.  Tegen 2020 is minimaal 100.000 euro (ipv 30%) van de inkomsten afkomstig uit fondsenwerving.
Overzicht inkomstenbronnen - Optimale verdeling over A-tot-Z 

aanbod

SD02OD10A00 OD10 Parantee-Psylos zet actief in op het verwerven van diverse inkomstenbronnen. Zie C. 

SD02OD10A01 A01
Het opstellen en opvolgen van eigen subsidiedossiers bv G-sport Vlaanderen, Sport Vlaanderen (budgetten 

zie resp projecten)
dec x x x 100% in orde - 80% brengt op - acties ikv supporter voor G-sporters Tom

SD02OD10A02 A02
Het opstellen en opvolgen van eigen fondsen- en sponsordossiers voor specifieke projecten: (Thuiszorgwinkel 

zie uitleendienst)
dec x x x 100% in orde - 50% brengt op Jeroen

SD02OD10A02 ENGIE
SD02OD10A02 Eventsponsors (in cash):  PIDPA, Nationale Loterij, ea 

SD02OD10A03 A03 Het opvolgen van en return bieden aan sponsors van BPC/Parantee-Psylos/LHF bv Lotto, AG Insurance dec x x x Faire verdeelsleutel - 100% return volgens afspraak Jeroen

SD02OD10A04 A04
Het bieden van financiële en promotionele ondersteuning aan clubs die een internationaal evenement 

organiseren (small 500 euro & large 1.000 euro) = SUPPORT2
dec x x x

Reglement SupPORT2 - Minstens 10 evenementen - Promopakket ter 

plaatse
Jeroen nvt nvt

SD02OD10A05 A05 Het promotioneel ondersteunen van BK's en internationale wedstrijden via de eigen communicatiekanalen x x x x
Aankondiging op FB - Activiteitenkalender website - Foto's van 

evenement met zichtbare promotionele return
Jeroen

SD02OD10A06 A06 Het controleren van de gevraagde return in kader van BPC (en/of SupPORT2) dec x x x

Foto's van evenement in media met zichtbare promotionele return voor 

Parantee/BPC/Reguliere federatie - Promopakket ja/nee - Logo 

opgenomen op alle communicatiedragers

Jeroen

SD02OD10A07 A07 Het structureel overleg plegen met andere G-sportactoren
SD02OD10A07 Het participeren in de Funding Commission van BPC x x x x Participatiegraad 80% Jeroen
SD02OD10A07 Het participeren in het G-sportfonds van G-sport Vlaanderen x x x x Participatiegraad 80% Tom nvt

SD02OD11A00
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D.  Tegen 2020 is Parantee-Psylos gekend als de unisportfederatie voor G-sport. Aantrekkingspool voor exclusieve G-sportclubs in Vlaanderen 

SD02OD11A00 OD11 Parantee-Psylos is gekend als dé unisportfederatie voor G-sport. Zie D.
SD02OD11A01 A01 Het samenvoegen van de huidige huisstijlen en logo's mrt Elke huistijl- en communicatiedrager is aangepast Jeroen nvt nvt nvt
SD02OD11A02 A02 Het ontwikkelen van een eigen huisstijl sep Draaiboek ifv rebranding Jeroen nvt nvt nvt

SD02OD11A03 A03 Het bewaken van het gebruik van de gekozen huisstijl oa handtekening onderaan e-mail, gebruik iconen x x x x
1 x/maand handtekening wijzigen en doorgeven aan alle bestuurders en 

medewerkers - Checken
Jeroen

SD02OD11A04 A04
Het aankopen van huisstijldragers (= promoproducten): promomateriaal, banners, beachvlaggen, beursstand, 

incentives, 
x x dec x Ifv promopakketten en/of behoefte  - Nieuwe dragers in 2019 Jeroen mmv Kelly

SD02OD11A04 gadgets
SD02OD11A04 bestickering wagenpark
SD02OD11A04 incentives PSY-clubs
SD02OD11A04 kledij

SD02OD11A05 A05
Het continu zoeken naar manieren om onze events hip, mediageniek en aantrekkelijk te maken bv 

aftermovie, Adobe, microfoon
x x x x Toepassen van trends en vernieuwende initiatieven Jeroen

SD02OD11A06 A06 Het up-to-date houden en aanvullen van de beeldenbank x x x x Spreiding A-tot-Z aanbod - Orde Jeroen (top)/Tom (breedte)

SD02OD11A07 A07 Het inzetten van een huisfotograaf op allerlei activiteiten (= promoteam) x x x x
Uitbreiding beeldenbank - Respecteren copyright - Respecteren 

portretrecht
Jeroen

SD02OD11A08 A08 Het actief en aanbodgestuurd inzetten van G-sportambassadeurs uit alle handicapgroepen x x x x 100% inspelen op de ad hoc vragen Jeroen

SD02OD11A09 A09
Inzetten op sportsensibiliserende activiteiten (oa Arendonk zingt en swingt, Music for life, Huguardistoch) en 

Parantee-Psylos als goed doel
x x x x Win-win Jeroen



SD02OD11A10 A10 Inzetten peter Filip Meirhaeghe op sportpromotionele events en bijzondere aangelegenheden x x x x Aantal aanwezigheden Tom

SD02OD11A13 A13

Het lanceren van een integrale marketing- en communicatiecampagne:

- Prospectie communicatiebureaus

- Samenwerking met communicatiebureau Bilie Bonkers: diepte-interviews, focusgesprekken, workshop 

identiteit met personeel, aanbevelingen communicatiebeleid raad van bestuur

dec sep x

Ja/nee 

*2017: verjaarfeest 1 jaar Parantee-Psylos

*2018: traject met Billie Bonkers

*2019: implementeren nieuwe look and feel

Jeroen nvt

SD02OD11A13 A14
Het laten maken van 3 TV spots en afgeleide content met paralympiërs (opdracht toegekend aan 

productiehuis RosesAreBlue)
x dec dec Ja/nee - Content lanceren op eigen communicatietools Jeroen

Voorziening x nvt

Actie voltooid

Actie deels voltooid, deels in orde,  continu up-to-date gehouden

Actie niet uitgevoerd, niet op schema

Actie nog niet gestart

nvt Actie niet gepland in dit jaar



SD OD Actie Omschrijving 2017 2018 2019 2020

SD03OD00A00 SD03
Parantee-Psylos verhoogt tegen eind 2020 de expertise van interne en relevante externe stakeholders 

door het regelmatig organiseren of aanbieden van kaderopleidingen en bijscholingen.

PRIOR: onze kwalificatiegraad van trainers = gemiddelde van alle 

andere sportfederaties (33%) 
Dieter

SD03OD00A00

SD03OD01A00 OD01 Het verhogen van de expertise van de personeelsgroep (excl. ligatrainers). Ja op indicatoren actieniveau

SD03OD01A01 A01
Het continu informeren van de personeelsgroep (excl.ligatrainers) mbt het bijscholingsaanbod van derden 

(VSF, Syntra,…)
x x x x Informeren via mail, brochure Coördinator

SD03OD01A02 A02
Het jaarlijks geven van minstens één relevante bijscholingskans aan elk personeelslid (excl. ligatrainers): 

minimum 3 uren tot maximum 38 uren
x x x x

Implementatie van relevante tips en kennis in eigen takenpakket - 

Doorgeven van relevante tips en kennis aan collega's (oa vast 

agendapunt op de teammeeting)

Coördinator

SD03OD01A03 A03 Het plenair bijscholen voor thema's die de ganse personeelsgroep (excl. ligatrainers) aanbelangen dec dec
Tegemoet komen aan de behoeften van het team (2018: 

timemanagement)
Jessica nvt

SD03OD02A00 OD02 Het verhogen van de expertise van de (club)bestuurders. Ja op indicatoren actieniveau

SD03OD02A01 A01
Het continu stimuleren van (club)bestuurders om in te tekenen op ons bijscholingsaanbod én dat van 

derden (bv. Dynamo Project)
SD05OD01A07 Lore

SD03OD02A02 A02
Het jaarlijks organiseren van minimum 1 kwaliteitsvolle trefdag of bijscholing voor clubbestuurders, al dan 

niet ism (G-)Sport Vlaanderen of een andere partner
SD05OD01A08 Lore

SD03OD02A05 A05 Vierjaarlijks afnemen van een bevraging bij de aangesloten clubs SD05OD01A10 Lore
SD03OD03A00 OD03 Het verhogen van de expertise van de clubtrainers. Ja op indicatoren actieniveau

SD03OD03A01 A01 Het continu stimuleren van clubtrainers om een (G-) trainersopleiding van VTS te volgen x x x x

Informeren via flash trainers, website - Minimum 20 gekwalificeerde 

trainers/1000 leden (2017 = 129) - Minimum 1 nieuwe 

gekwalificeerde trainer/1000 leden (2017 = 14)

Dieter

SD03OD03A02 A02
Het organiseren van kwaliteitsvolle G-sportkaderopleidingen en -bijscholingen ism VTS(-Plus), cfr. het 

beleidsplan van VTS
dec dec dec dec IKZ score minstens 7,5/10 Dieter

gepland en 

herpland najaar 

(nog niet 

digitaal)

SD03OD03A03 A03
Het continu stimuleren van trainers en niet-gekwalificeerde begeleiders om in te tekenen op het 

bijscholingsaanbod van VTS, Parantee en/of derden SD05OD02A08 Lore

SD03OD03A04 A04

Het jaarlijks organiseren van minstens 1 sporttechnische bijscholing per sporttak in eigen beheer, al dan 

niet ism de reguliere partnerfederatie of gekoppeld aan een andere activiteit bv. GIVE & GrOw SD05OD02A09 Dieter mmv Greg

SD03OD03A05 A05
Het (helpen) uitwerken en aanbieden van de ondersteuning in de organisatie van G-sportopleidingen en -

vormingen van de partnerfederatie
SD06OD02A05 Elien

SD03OD03A06 A06
Het organiseren van een sporttechnische of sportgerelateerde opleiding voor het clubkader van de PSY-

clubs  = zie ook Praktijkdag onder SD5
dec dec dec dec 1 x/jaar - Ifv diversiteit PSY-clubs Lore

SD03OD03A09 A09 Het promoten van lesgevers Sportwerk Vlaanderen bij onze clubs (kortingtarief) x x x 10 clubs doen beroep op lesgever Sportwerk Vlaanderen Lore nvt
SD03OD03A10 A10 Het participeren van minstens één personeelslid in de denkcel G-sport, als DSKO dec dec dec dec Contactpersoon VTS Jessica ism Dieter

SD03OD03A11 A11 Het mee ontwikkelen van een LTAD-model per sporttak --> meenemen naar 2021-2024 aug
Aandacht voor alle trainingsniveaus - Rapporteren ifv coach de coach 

project Parantee-Psylos
Dieter mmv Greg nvt nvt nvt

basis uitgewerkt 

(SD8)

SD03OD03A12 A12
Het begeleiden van clubtrainers binnen het coach de coach project ikv integraal topsportbeleid 

(verplaatsingskost) --> meenemen naar 2021-2024
dec dec dec dec 1 clubtrainer per ligatrainer Dieter mmv Greg

SD03OD03A13 A13 Vierjaarlijks afnemen van een bevraging bij de eigen clubtrainers SD05OD02A10 Lore/Dieter

SD03OD04A00 OD04 Het verhogen van de expertise van de ligatrainers
Elke ligatrainer bevindt zich in een fase van het coach de coach 

proces
SD03OD04A01 A01 Organiseren van een coachesplatform met specifieke bijscholingen SD08OD04A01 Greg

SD03OD04A02 A02
Uitwerken van een persoonlijk ontwikkelingsplan van onze ligatrainers ism vormingscoördinator Sport 

Vlaanderen
SD08OD04A02 Greg

SD03OD04A03 A03 Mee op maat begeleiden van toptrainers uit de reguliere sport die zich willen bekwamen in G-topsport SD08OD04A03 Greg

SD03OD05A00 OD05 Het verhogen van de expertise van de scheidsrechters Ja op indicatoren actieniveau

SD03OD05A01 A01 Organiseren van opleidingen en bijscholingen al dan niet in samenwerking met de reguliere federatie SD04OD08A01 Bas

SD03OD05A02 A02 Vierjaarlijks afnemen van een bevraging bij de eigen scheidrechters SD04OD01A12 Bas
SD03OD06A00 OD06 Het verhogen van de expertise van de classificeerders Ja op indicatoren actieniveau

SD03OD06A01 A01 Het bijscholen van de Vlaamse classificeerders mbt de (nieuwe) IPC classificatiecode jun Actieve classificeerders passen de IPC code toe Jessica
via handleiding

nvt nvt nvt

SD03OD06A02 A02
Het begeleiden van Vlaamse kandidaat-classificeerders bij de inschrijvingsprocedure voor (internationale) 

classificatie-opleidingen ism BPC
x x x x 100% vraaggestuurd Jessica

SD03OD06A03 A03 Het 2-jaarlijks organiseren van een classificeerdersmeeting ism BPC x x Draaiboek - Tevreden deelnemers Jessica nvt Geen behoefte Geen behoefte nvt

SD03OD06A04 A04 Vierjaarlijks afnemen van een bevraging bij de classificeerders SD04OD04A08 Sofie

SD03OD07A00 OD07 Het verhogen van de expertise van de talentscouts Ja op indicatoren actieniveau

SD03OD07A01 A01
(Mee) organiseren van opleiding tot talentscout voor ligatrainers, kinesisten, ex-topsporters, 

sporttherapeuten, classificeerders, LO-docenten, G-sportpromotoren
Zie SD8 Silke

PARANTEE-PSYLOS vzw
Timing

x = continu Indicator Verantw

Status 

uitvoering 

actie/doelstellin

g 2017

Status 

uitvoering 

actie/doelstelli

ng 2018

Status uitvoering 

actie/doelstellin

g 2019

Status uitvoering 

actie/doelstelling 
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SD03OD08A00 OD08 Het verhogen van de expertise van de structurele vrijwilligers Ja op indicatoren actieniveau
SD03OD08A01 A01 Het continu informeren van de structurele vrijwilligers mbt hun bijscholingsmogelijkheden x x x x Info via website/flash Dieter

SD03OD08A02 A02 Het op maat bedienen van bijscholingsnoden van structurele vrijwilligers x x x x
Max. 1 (Dynamo)bijscholing per vrijwilliger per jaar --> niet 

realisitisch
Dieter nvt

SD03OD08A03 A03 Vierjaarlijks afnemen van een bevraging bij de competitiemanagers SD04OD01A11 Bas

SD03OD09A00 OD09
Ervoor  zorgen dat meer trainers zelfde en correcte info omtrent sporten met psychische kwetsbaarheid 

meekrijgen.
Ja op indicatoren actieniveau

SD03OD09A01 A01
Een beeld krijgen van welke opleidingsactoren welke informatie omtrent sporten met een psychische 

beperking meegeven aan de cursisten
dec Persoonlijk contact met elk denkcellid - Ism G-sport Vlaanderen nvt nvt nvt

SD03OD09A02 A02 Updaten van bestaande cursusteksten omtrent sporters met een psychische beperking dec
Input en feedback Commissie PSY - Aangepaste opleidingsstramienen 

- Ism G-sport Vlaanderen
Dieter nvt nvt nvt

SD03OD09A03 A03 Het aanpassen van de inhoud aan de mogelijkheden van de opleidingsactor dec
Input opleidingsactoren - Herverdeling info met nadruk op goede 

nuancering rond verwoording
Dieter nvt nvt nvt

SD03OD09A04 A04 Het organiseren van opleidingsdagen voor alle opleidingsactoren dec Min 3 x  - Afgewerkt product Dieter nvt nvt nvt nvt

SD03OD09A05 A05
Het ontwikkelen en promoten van een kant-en-klaar praktijkdeel omtrent omgaan met sporters met 

psychische kwetsbaarheid 
dec dec

Werkgroep met 3 partners (club, hogeschool, externe actor) - 3 x 

piloot draaien - 100% verdelen bij opleidingsactoren
Dieter nvt nvt

Actie voltooid

Actie deels voltooid, deels in orde,  continu up-to-date gehouden

Actie niet uitgevoerd, niet op schema

Actie nog niet gestart

nvt Actie niet gepland in dit jaar



SD OD Actie Omschrijving 2017 2018 2019 2020

SD04OD00A00 SD04

Tijdens de beleidsperiode 2017-2020 kan elke aangesloten sporter gebruik maken van een gevarieerd 

recreatief, competitiegericht recreatief en competitief sportaanbod op maat van zijn eigen mogelijkheden en 

interesses. 

Monitoring van 5.600 actieve sportbeoefenaars in het A-tot-Z-aanbod 

van Parantee-Psylos (nulmeting 2017 = 5.601 subsid)
Thomas & Bas

SD04OD00A00

SD04OD01A00 OD01
In de periode 2017-2020 zijn de aangesloten clubs tevreden over ons competitief activiteitenaanbod, onze 

ondersteuning en de mate waarin ze betrokken worden in ons sporttakkenbeleid. 

Stijging aantal competitiesporters met 2% per jaar over de sporttakken 

in eigen beheer (nulmeting 2015 = 531; 2016 = 581; 2017 = 363 zonder 

BAB/TEN) --> zie overzichtstabel

SD04OD01A01 A01
Het aanbieden van kwaliteitsvol georganiseerde competitie voor 

sporters met beperking:
dec

Behoud aantal competitieactiviteiten tov vorig jaar, over de 

sporttakken in eigen beheer --> per actie:
nvt nvt nvt

SD04OD01A01 BOC: organiseren van VK en BK, beiden individueel en pair/team (FYS)  dec dec dec
Min 40 unieke competitiesporters - Geüpdatet draaiboek & reglement - 

Internationale official als hoofdscheidsrechter
Bas nvt

SD04OD01A01 CYC: organiseren van Open VK, BK tijdrit en BK wegrit (FYS, VE, VI) & kampioenenhuldiging dec dec dec

Min 45 unieke competitiesporters  - Geüpdatet draaiboek & reglement - 

Evaluatie tijdopnemers - Wedstrijdcommissarissen via Cycling 

Vlaanderen

Bas nvt

SD04OD01A01
GOA/TOR: organiseren van nationale competitiereeksen, BvB en (internationale) toernooien (VI) & 

kampioenenhuldiging
dec dec dec

Min 160 unieke competitiesporters  - Geüpdatet draaiboek & 

reglement - (Internationale) officials
Bas nvt

SD04OD01A01
PCH: organiseren van Superleague (FYS)

dec dec dec
Min 35 unieke competitiesporters - Geüpdatet draaiboek & reglement - 

(Internationale) officials
Bas nvt

SD04OD01A01 TAT: organiseren van BK (FYS, VE) dec dec dec Min 20 unieke competitiesporters - Geüpdatet draaiboek & reglement  Bas nvt nvt corona

SD04OD54A01 SHD: organiseren van competitiedagen (VI) dec dec dec
Min. 5 compdagen - Min. 35 deelnemers - Geüpdatet draaiboek - 

Evaluatie compmanager
Bas nvt

SD04OD01A01 SWI: organiseren van nationale zwemcriteriums en BK (ALL)  dec dec dec
Min 75 unieke competitiesporters - Geüpdatet draaiboek & reglement  - 

(Internationale) officials VZF
Bas nvt

SD04OD01A02 A02 Het bestellen en verdelen van de trofeëen en medailles voor eigen activiteiten oa VK en BK jan jan jan Deadline aanvraag - Correct opschrift - Tevreden organisator Bas nvt

SD04OD01A06 A06
Optimaliseren en gebruikmaken van geautomatiseerde resultaatsverwerkingprogramma's: MYLAPS (wielrennen) 

& SPLASH (zwemmen)
x x x x ProFlexChip/renner - Positieve evaluatie door commissie (CYC & SWI) Bas

SD04OD01A07 A07
Optimaliseren van de werking van het Competitiemanagement als schakel tussen het werkveld en secretariaat 

(conform huishoudelijk reglement)
x x x x

Min 1 vergaderingen/jaar/G-sporttak - Afsprakennota ondertekend & 

jaarlijks geëvalueerd - Desgevallend nationale werkgroep 
Bas

SD04OD01A08 A08
Organiseren Commissie G-sporttak i.s.m. competitiemanager of competitiemanagement (conform huishoudelijk 

reglement)
dec dec dec dec

Min 1 x/jaar - Agenda 3 weken vooraf - Verslag binnen 14 dagen - 

Goedkeuring reglement(aanpassing) door raad van bestuur - 

Evaluatieformulier (QUAL) 

Bas

SD04OD01A09 A09 Het promoten en stimuleren van fairplay in competities bij sporters, scheidsrechters en organisatoren x x x x Minstens 1 nieuw initiatief/jaar - GES-decreet Bas/Thomas

SD04OD01A10 A10 Stimuleren van instroom van jeugd (-18jr) in competitiesporten: x Stijging aantal jeugdsporters met 2% per jaar (nulmeting 2017: 39) Bas nvt nvt nvt

SD04OD01A10 CYC: implementeren van jeugdwedstrijden in Pidpa regelmatigheidscriterium (ALL) x x x Min 10 competitiesporters - Aparte rangschikking  Bas nvt

SD04OD01A10 HOC: implementeren bonuspunten in Superleague (FYS) sep sep
Min 5 competitiesporters (met bonuspunten) - Toepassing op alle 

competitiedagen
Bas nvt nvt

SD04OD01A10 GOA/TOR: implementeren bonuspunten in reeks A (VI) sep sep
Min 5 competitiesporters (met bonuspunten) - Toepassing op alle 

competitiedagen
Bas nvt nvt

SD04OD01A10 SWI: implementeren jeugdreeksen (ALL) x x x Min 30 competitiesporters - Aparte rangschikking Bas nvt

SD04OD01A11 A11 Vierjaarlijks afnemen van een bevraging bij de competitiemanagers jan Globaal positieve score - Minimum 90% respons (2016: 81%) Bas nvt nvt

SD04OD02A00 OD02
Parantee-Psylos biedt in de periode 2017-2020 structurele ondersteuning aan de partnerfederaties bij de 

integratie van onze competities.

Minstens behoud aantal competitiesporters tov periode in eigen 

beheer (nulmeting in 2017: RBAB = 106; TEN = 64)

SD04OD02A02 A02
Het (helpen) uitwerken en aanbieden van ondersteuning in de organisatie van het A-tot-Z aanbod van de 

partnerfederatie
SD06OD02A04 Elien

SD04OD03A00 OD03
Parantee-Psylos ondersteunt of organiseert jaarlijks de (Belgische) kampioenschappen en internationale 

wedstrijden georganiseerd door een aangesloten of een integratieclub.

Kwaliteitsvolle organisaties voor 75% van alle competitiesporters --> zie 

overzichtstabel

SD04OD03A01 A01 Het sporttechnisch ondersteunen van BK's in bovenvermelde sporttakken x x x x

Goedkeuring door raad van bestuur BPC - Mate betrokkenheid 

competitiemanagement en/of medewerker - Evaluatiegesprek met 

organisator

Bas

SD04OD03A02 A02 Het promotioneel ondersteunen van BK's,  internationale wedstrijden via de eigen communicatiekanalen SD02OD10A05 Jeroen

SD04OD03A03 A03 Het controleren van de gevraagde return in kader van BPC en/of SupPORT2 SD02OD10A06 Jeroen

SD04OD04A00 OD04
Parantee-Psylos coördineert in de periode 2017-2020  de nationale en internationale classificatieprocedure voor 

de aangesloten leden en de leden van de partnerfederaties.

Fair play: gelijkwaardige kansen in competitie - Geüpdatet 

classificatiehandleiding op de website 

SD04OD04A01 A01 Breed extern communiceren van het classificatieprincipe x x x x
Toelichting op lezingen, minstens 3 per jaar - Informeren via 

website/facebook
Allen

SD04OD04A02 A02 Breed intern en consequent informeren over de classificatie x x x x

Vast agendapunt op overleg met reguliere federatie/commissie & 

comp-management/scheidsrechters - Opnemen logo in handtekening 

(minstens 3 keer per jaar)

Bas

PARANTEE-PSYLOS vzw
Timing

x = continu Indicator Verantw

Status 

uitvoering 

actie/doelstelli

ng 2017

Status 

uitvoering 

actie/doelstelli

ng 2018

Status 

uitvoering 

actie/doelstelli

ng 2019

Status 

uitvoering 

actie/doelstelli

ng 2020



SD04OD04A03 A03 Doen controleren van classificatie bij teamsporters: door de scheidrechter via teamstatussen (PCH, GOA, TOR) x x x x Controle voor elke wedstrijd - Sanctie opnemen in elk reglement Bas

SD04OD04A04 A04

Doen controleren van classificatie bij individuele sporters: 

BOC: automatisch via excel van competitiemanager, CYC: via controle UCI-licentie bij inschrijving, SWI: 

automatisch via Splash, TAT: via competitiemanager bij inschrijving

x x x x Controle bij ledenopgave en voor elke competitie Bas

SD04OD04A05 A05 Publiceren en updaten van de masterlist per sporttak op de website, ten behoeve van de controle x x x x Minstens 1 x/kwartaal Anneleen

SD04OD04A06 A06 Opvolgen en afwerken van nationale en internationale classificatieaanvragen: FYS - VE - VI dec dec dec dec 100%  via vast stramien - Geen klachten Sofie

SD04OD04A07 A07
Het (tegen betaling) aanbieden van classificatie aan elke competitiesporter in Vlaanderen: toelatingsproef 

(FYS/VE/VI) + functionele proef (FYS)
dec dec dec dec

Handboek: toepassen IPC procedure - Organisatie van 

classificatiesessies bij voorkeur in Topsportcentrum Gent - 

Internationale dossiers op sharepoint

Sofie

SD04OD04A08 A08 Vierjaarlijks afnemen van een bevraging bij de classificeerders jan Globaal positieve score - Minimum 70% respons (nog nooit gebeurd) Sofie nvt nvt nvt

SD04OD05A00 OD05
In de periode 2017-2020 ondersteunt en/of coördineert Parantee-Psylos een kwaliteitsvol en laagdrempelig 

competitiegericht recreatief aanbod voor de sporttakken in eigen beheer, waar nodig doelgroepspecifiek.

Optimale geografische spreiding  - Waarderingsscore van minimum 8 

op 10 bij 75% van de competitiegerichte recreatieve activiteiten ---> zie 

overzichtstabel

SD04OD54A01 A01 Het aanbieden van competitiegericht recreatieve activiteiten: dec

Evenwicht  tussen aantal competitieve en recreatieve activiteiten (50-

50%)  -Draaiboek - Goede praktijkvoorbeelden - Promotools -> per 

actie:

nvt nvt nvt

SD04OD54A01 BAB: organiseren van 3 on 3 tornooi (FYS) Zie SD05-OD03 nvt nvt nvt nvt

SD04OD54A01 BOC: organiseren van '3D Boccia' (budget diplomadag onder SD5) en toernooien i.s.m clubs en MOEV (ALL) dec dec dec Min. 1 recreadag - Min. 30 deelnemers - Geüpdatet draaiboek Bas nvt

SD04OD54A01 BOC: organiseren van de Memorial Kenneth Verwimp (FYS) dec dec dec Min. 1 recreadag - Min. 30 deelnemers - Geüpdatet draaiboek Bas nvt

SD04OD54A01
CYC: organiseren van regelmatigheidscriterium weg en veld en organiseren van recreatieve wedstrijden en 

toertochten i.s.m.clubs (ALL)
dec dec dec

Min. 7 recreadagen - Min. 25 deelnemers/wedstrijd - Geüpdatet 

draaiboek - Evaluatie recreatiemanager en tijdopnemers - 

Kampioenenhuldiging regelmatigheidscriterium

Bas nvt

SD04OD54A01 CYC: organiseren van regelmatigheidscriterium veld  (ALL) dec dec dec

Min. 7 recreadagen - Min. 25 deelnemers/wedstrijd - Geüpdatet 

draaiboek - Evaluatie recreatiemanager en tijdopnemers - 

Kampioenenhuldiging regelmatigheidscriterium

Bas nvt

SD04OD54A01 GOA/TOR: organiseren van toernooien i.s.m. MOEV (VI) dec dec dec Min. 1 recreadag - Min. 20 deelnemers  Bas/Lore nvt

SD04OD54A01 HOC: organiseren van 1ste, 2de en 3de klasse (FYS) dec dec dec Min. 4 recreadagen - Min. 60 deelnemers - Geüpdatet draaiboek Bas nvt

SD04OD54A01 SHD: organiseren van recreatieve competitiedagen (VI) dec dec dec
Min. 5 recreadagen - Min. 35 deelnemers - Geüpdatet draaiboek - 

Evaluatie recreatiemanager
Bas nvt

SD04OD54A01 SWI: organiseren van zwemcriterium (ALL) dec dec dec
Min. 6 recreadagen - Min. 250 deelnemers - Geüpdatet draaiboek - 

Evaluatie recreatiemanager 
Bas nvt

SD04OD54A01 TAT: organiseren van recreatieve toernooien i.s.m. clubs (ALL) dec dec dec Min. 1 recreadag - Min. 25 deelnemers - Geüpdatet draaiboek Bas nvt

SD04OD5A04 A04 Het organiseren van recreatieve competitie op bovenlokaal niveau in tornooivorm voor PSY-sporters:  x Aantal activiteiten - Geografische spreiding - Deelnemersaantallen

SD04OD5A04 badmintontornooien feb/nov feb/nov feb/sep jan/sep
Min. 2 tornooien - Min. 40 deelnemers/tornooi - Min. 1 official per 2 

terreinen - Geüpdatet draaiboek
Thomas

SD04OD5A04 tafeltennistornooien feb/nov feb/nov
feb/sep/n

ov

feb/sep/n

ov

Min. 2 tornooien - Min. 40 deelnemers per tornooi - Min. 1 official per 

2 terreinen - Geüpdatet draaiboek
Thomas

SD04OD5A04 petanque/kubbtornooi jul/mei jul/mei jul/mei jul/mei Min. 2 ternooien - Min. 20 ploegen/tornooi - geüpdatet draaiboek Thomas

SD04OD5A05 A05
Het organiseren i.s.m. aangesloten clubs van recreatieve competitie op bovenlokaal niveau in competitievorm: 

provinciale zaalvoetbal- & minivoetbalcompetitie
dec dec dec dec Min. 5 ploegen per provincie - Officials voor alle wedstrijden Thomas

SD04OD5A06 A06 Het organiseren van recreatieve competitie op Vlaams niveau voor de PSY-sporter:  Aantal activiteiten -  Deelnemersaantallen
SD04OD5A06 Indoor Soccer festival / finaletornooi dec dec dec/mei Alternerend zaal/minivoetbal - Official Thomas nvt
SD04OD5A06 nv-tornooi maa maa maa maa Min. 4 ploegen per sporttak - Officials Thomas
SD04OD5A06 open toernooien ILTMI (netbal-volleybal-voetbal) sept sep sep sep Min. 4 ploegen per sporttak - Officials Thomas
SD04OD5A06 estafetteloop mei Niet meer in eigen beheer Thomas nvt nvt
SD04OD5A07 A07 Het organiseren van  ILTMI op internationaal niveau sep sep sep sep Min. 70 deelnemers uit 3 landen Thomas

SD04OD06A00 OD06
Parantee-Psylos ondersteunt en/of coördineert (mee) de opstart van het recreatief aanbod in (nieuwe) 

sporttakken, op maat en snelheid van de betrokken clubs en actoren. 
Duurzaam activiteitenaanbod/nieuwe sporttak tegen 2020

SD04OD64A01 A01 Organiseren van werkgroepen, waar mogelijk  ism reguliere sportfederaties: 5-a-side & 7-a-side tandemrijden x dec dec dec
Minstens 1 overleg per jaar - Promotools - Opmaak draaiboek & 

reglement  - Opleidingsinitiatief official & trainer
Bas

SD04OD64A02 A02
(Mee) organiseren van initiaties en demo's ter promotie van de sporttak: initiaties 5-a-side & recreatieve 

competitiedagen 7-a-side voetbal i.s.m. clubs, tandemrijden  (evt mmv stagiairs LO optie training)
x dec dec dec Minstens 3 initiatieven in promo- of funevents Bas

A03
(Mee) organiseren van recreatieve sportevents in sporttakken waar de behoefte  vanuit het werkveld aanwezig 

is: G-pong (tafeltennis), 3-D-boccia,..
x dec dec Minstens 3 duurzame initiatieven per jaar Bas nvt nvt

SD04OD07A00 OD07
Parantee-Psylos organiseert per sporttak bijscholingen en/of opleidingen voor bestaande en nieuwe officials, al 

dan niet in samenwerking met de reguliere partnerfederatie. 

Tegen 2020 worden alle aangeboden competities (OD1) geleid door 

gekwalificeerde officials

SD04OD07A01 A01
Organiseren van opleidingen en bijscholingen (al dan niet in samenwerking met de reguliere of de internationale 

federatie):
x

Jaarlijkse peiling naar behoeften - Opleiding of bijscholing per sporttak: 

ja/nee - Opleidingsstramien - Min 5 cursussen/jaar -> per actie:
nvt nvt nvt

SD04OD07A01 BOC: organiseren opleiding/bijscholing scheidsrechters jan jan jan
Min. 1 opleiding olv internationale official - Min. 1 bijscholing - 

Geüpdatete cursus
Bas nvt

SD04OD07A01 CYC: organiseren opleiding tijdopnemers mrt mrt mrt Min. 1 opleiding - Geüpdatete cursus  Bas nvt
SD04OD07A01 GOA/TOR: organiseren opleiding scheidsrechters sep sep Min. 1 opleiding/2jaar Bas nvt



SD04OD07A01 HOC: organiseren opleiding scheidsrechters jan jan jan Min. 1 opleiding/2 jaar olv internationale official - Geüpdatete cursus Bas nvt

SD04OD07A01 SHD: organiseren opleiding scheidsrechters sep sep sep Min. 1 opleiding/2jaar Bas

SD04OD07A01 SWI: organiseren vorming Splash users mrt Min. 1 opleiding/2 jaar - Geüpdatete cursus Bas nvt nvt nvt

SD04OD07A01 SWI: organiseren opleiding tijdopnemer (i.s.m. VZF)
0 opleidingen - 0 deelnemers - geüpdatete cursus  - internationale 

officials
Bas nvt nvt nvt nvt

SD04OD07A02 A02 Vierjaarlijks afnemen van een bevraging bij de eigen scheidrechters jan Globaal positieve score - Minimum 50% respons (2016: 37%) Bas nvt nvt

SD04OD08A00 OD08

In de periode 2017-2020 ondersteunt of coördineert Parantee-Psylos in elke provincie jaarlijks 

een recreatief sportaanbod op maat van aangesloten PSY-leden, bij voorkeur buiten de GGZ-muren en in 

samenwerking met partners uit het reguliere, lokale sportmileu. 

1 recreatieve activiteit voor PSY-leden per provincie/jaar --> zie 

overzichtstabel

SD04OD08A01 A01
Het ondersteunen van de aangesloten clubs bij de organisatie van diverse recreatieve sportactiviteiten op Vlaams 

niveau met een exclusief karakter: sportinstuif, sport-g-gmee, move it! Antwerpen, … Zie ook SD02OD07A01
x x x x

Max 2 nieuwe activiteiten/jaar - 100% opvolging van de vragen

Aantal activiteiten - Geografische spreiding - Deelnemersaantallen - 

Waarderingsscore volgens tabel

Thomas

SD04OD08A02 A02
Het ondersteunen van de aangesloten clubs bij de organisatie van diverse recreatieve sportactiviteiten op Vlaams 

niveau met een inclusief karakter: Te Gekke Wandelingen 
x x x x

Aantal activiteiten - Geografische spreiding - Deelnemersaantallen - 

Waarderingsscore - In 2020 organiseert 75% van de PSY-clubs zelf dit 

aanbod volgens tabel

Tom

SD04OD08A03 A03
Het organiseren van meerdaagse recreatieve sportactiviteiten: sportelweek, stap&trapweek (of combinatie 

hiervan):
x

Aantal activiteiten - Geografische spreiding - Deelnemersaantallen - 

Waarderingsscore  volgens tabel
nvt nvt nvt

SD04OD08A03 Sportelweek mei mei mei mei Thomas corona
SD04OD08A03 Stap&trapweek april mei sep sep (niet meer apart, maar onderdeel van ILTMI vanaf 2019) Thomas corona
SD04OD08A04 A04 Begeleiden en ondersteunen van de promotie van activiteiten, evenementen en werking van clubs x SD05OD07A06 Thomas
SD04OD08A05 A05 Aanbieden van tools ter ondersteuning van activiteiten of evenementen x SD05OD07A07 Thomas
SD04OD08A06 A06 Aanwezig zijn op evenement en voorbereidend overleg indien gevraagd en gewenst x SD05OD07A08 Thomas

SD04OD10A00 OD10
In de komende beleidsperiode biedt Parantee-Psylos een antwoord op de groeiende vraag naar een sportaanbod 

op maat van PSY-sporters binnen Art. 107.
Ja/nee

SD04OD10A01 A01 In kaart brengen van de noden bij deze groep sporters in thuissituatie dec Duidelijk overzicht via Commissie PSY Thomas/Tom

SD04OD10A02 A02 Samen met betrokken actoren onderzoeken hoe hier een antwoord op kan geboden worden dec Specifiek actieplan Thomas nvt nvt

SD04OD11A00 OD11
Parantee-Psylos verhoogt de sportparticipatie van personen met een beperking door laagdrempelige 

sporttrajecten of FUNdamentals aan te bieden. 

Bereik van 120 personen met beperking/jaar - Min 40 nieuwe 

(geïntegreerde) leden/jaar
Zie SD9

SD04OD11A03 A03
Het detecteren en opvolgen van de specifieke vragen uit het brede werkveld: potentiële of niet-georganiseerde G-

sporters, jongeren met psychische problemen, personen met ASS
x x x x

Overleg met G-sportactoren en partnerfederaties, projectgroep 

Geestig Gezond Sporten
Tom

Actie voltooid

Actie deels voltooid, deels in orde,  continu up-to-date gehouden

Actie niet uitgevoerd, niet op schema

Actie nog niet gestart

nvt Actie niet gepland in dit jaar



SD OD Actie Omschrijving 2017 2018 2019 2020

SD05OD00A00 SD05
De aangesloten clubs van Parantee-Psylos zijn in 2020 heel tevreden van het kwaliteitsvol aanbod van 

sporttechnische, bestuurlijke, administratieve, sportpromotionele, sportmedische en ethische begeleiding.

Score van min 7,5 op 10 voor algemene tevredenheid - Score 3 of 4 

(op 5) voor verbondenheid bij min 75% van de clubs Lore

SD05OD00A00

SD05OD01A00 OD01
Parantee-Psylos ondersteunt op continue wijze haar exclusieve clubs in de kwaliteitsvolle werking op 

bestuurlijk/administratief vlak via een vraag- en aanbodgestuurde begeleiding.
Score STRUCTUUR & NETWERK tegen 2020: 

SD05OD01A01 A01 Begeleiden van de clubs bij bestuurlijke/administratieve vragen via een traject of vraag dec dec dec dec 100% vraaggestuurd - Meerwaarde trajectbegeleiding ja/nee Lore

SD05OD01A02 A02
Optimaliseren van de bestuurlijke trajecten met minstens twee up-to-date tools of informatiebronnen per 

traject: brochure 100% mijn sportclub 2020
sep dec dec Up-to-date tools  (2018: API-procedure & tijdlijn clubs) Lore nvt

SD05OD01A03 A03
Bezorgen van  informatie aan de clubs rond sportbestuurlijke items bv. van Dynamoproject, vzw-wetgeving, 

reguliere SF's
x x x x Opname in flash clubbebeleid / aparte mailing / website Lore

SD05OD01A04 A04
Verzamelen en delen van  van goede praktijkvoorbeelden van clubs, reguliere sportfederatie en andere 

organisaties 
x x x x

Aanbod goede praktijkvoorbeelden op website, in map sharepoint en 

in boekvorm
Lore

SD05OD01A05 A05
Begeleiden van (nieuwe) clubs tot een kwaliteitsvolle werking via een clubbezoek met behulp van 100% Mijn 

Sportclub
dec dec dec dec

Minimum 30 clubbezoeken per jaar & alle clubs per paralympiade - 

Standaardmail nieuwe club ja/nee - Bezoek aan min 4 potentiële clubs 

of settings

Lore

SD05OD01A05
Pro-actief informeren van minimum 2 clubs waarvan Parantee-Psylos (VE/FYS/VI-clubs) de werking niet kent via 

een clubbezoek
Zie A05

SD05OD01A05
De PSY-clubs op de hoogte houden van de stand van zaken van het sportclubondersteuningsproject via een up-to-

date website, nieuwsbrieven en clubbezoeken 
Zie A05

SD05OD01A05 Informeren van minimum 2 settings in de GGZ (PSY clubs) of andere potentiële partners via een clubbezoek Zie A05

SD05OD01A05
Het  vormgeeflijk uitwerken van 100% Mijn Sportclub op maat van (groepen van) clubs  bv posters, stickers, 

wervende actie
Zie A05

SD05OD01A07 A07
Het continu stimuleren van (club)bestuurders om in te tekenen op het bijscholingsaanbod van Parantee-Psylos 

en/of derden (bv. Dynamo Project)
x x x x

Informeren via nieuwsbrieven voor clubs / website -  Ifv interessant 

thema - Ifv diversiteit PSY-clubs
Lore

SD05OD01A08 A08 Het jaarlijks organiseren van minimum 1 kwaliteitsvolle bijscholing of ontmoetingsmoment voor clubbestuurders < Score KNOWHOW tegen 2020

SD05OD01A08 < Trefdag VE dec nov dec dec Min 1 x/jaar - Score 7 op 10 via evaluatieformulier Lore
SD05OD01A08 <  Trefdag VI apr apr Min 1 x/jaar - Score 7 op 10 via evaluatieformulier Lore nvt nvt

SD05OD01A08 < Provinciale trefdag PSY dec dec dec dec
Min 3 x/jaar - Geografische spreiding - Score 7 op 10 via 

evaluatieformulier 
Lore

SD05OD01A08 < Bijscholing voor clubkader (thema cfr bevraging 2016) dec okt dec dec Min 1 x /jaar - Score 7 op 10 via evaluatieformulier Lore
SD05OD01A08 < Praktijkdag PSY SD03OD03A06 Lore
SD05OD01A09 A09 Het administratief ondersteunen van aangesloten clubs oa attesten dec dec dec dec 100% vraaggestuurd Anneleen

SD05OD01A10 A10 Vierjaarlijks afnemen van een bevraging bij de aangesloten clubs jan Globaal positieve score - Minimum 70% respons (2016: 66%) Lore nvt nvt nvt

SD05OD02A00 OD02
Parantee-Psylos ondersteunt op continue wijze haar exclusieve clubs in de kwaliteitsvolle werking op 

sporttechnisch vlak via een vraag- en aanbodgestuurde begeleiding.
Score KNOWHOW tegen 2020: 

SD05OD02A01 A01 Begeleiden van de clubs bij sporttechnische vragen of problemen  via een traject (traject vrijwilligers & trainers) dec dec dec dec 100% vraaggestuurd - Meerwaarde trajectbegeleiding ja/nee Lore

SD05OD02A02 A02
Optimaliseren van de sporttechnische trajecten met minstens twee up-to date tools of informatiebronnen per 

traject
sep Up-to-date tools Lore nvt nvt nvt

SD05OD02A03 A03 Bezorgen van nuttige informatie aan de clubs rond sporttechnische zaken bv. van reguliere sportfederaties, IPC,… x x x x Opname in flash clubbeleid / aparte mailing / website Lore

SD05OD02A04 A04 Uitwisselen van goede praktijkvoorbeelden van clubs, reguliere sportfederatie en andere organisaties x x x x Aanbod goede praktijkvoorbeelden op website en in map sharepoint Lore

SD05OD02A05 A05 Het uitwerken en/of op vraag ter beschikking stellen van sporttechnische diploma's of brevettenwerking:
SD05OD02A05 < ter beschikking stellen: boccia, torbal dec dec dec dec Bij documenten/sporttak op website plaatsen: ja/nee Lore
SD05OD02A05 < uitwerken: powerchairhockey, ism Powerchairhockey Foundation sep dec dec Ja/nee Bas nvt
SD05OD02A05 < uitwerken: zwemmen SD06OD04A06 Elien
SD05OD02A06 A06 Het 2-jaarlijks organiseren van van een diplomadag, ism een club:
SD05OD02A06 < boccia: in combinatie met 3 D in boccia (1 x/jaar) dec dec dec dec Draaiboek - Score 7 op 10 via evaluatieformulier Bas
SD05OD02A06 < powerchairhockey dec dec Draaiboek - Score 7 op 10 via evaluatieformulier Bas nvt nvt
SD05OD02A07 A07 Het uitwerken en/of op vraag ter beschikking stellen van lesfiches:
SD05OD02A07 < uitwerken: boccia, ism Bas Van Dycke en Davy Moons sep dec dec dec Ja/nee Lore
SD05OD02A07 < ter beschikking stellen: rolstoelsport 'Vliegen op Wielen' dec dec dec dec Bij documenten/sporttak op website plaatsen: ja/nee Lore
SD05OD02A07 <ter beschikking stellen: torbal 'Met ballen en bellen' dec dec dec dec Bij documenten/sporttak op website plaatsen: ja/nee Lore

SD05OD02A08 A08
Het continu stimuleren van trainers en niet-gekwalificeerde begeleiders om in te tekenen op het 

bijscholingsaanbod van VTS, Parantee-Psylos en/of derden
x x x x

Informeren via flash clubbeleid / website - Incentive via SupPORT1 - 

Terugbetaling deelnamegeld min 6 aangesloten trainers INI VTS
Lore

SD05OD02A09 A09
Het jaarlijks organiseren van minstens 1 sporttechnische bijscholing per sporttak in eigen beheer, al dan niet ism 

de reguliere partnerfederatie of gekoppeld aan een andere activiteit 
dec dec dec dec

Min 3 deelnemers per sessie  - Score 7 op 10 via evaluatieformulier - 

Gekwalificeerde lesgever - Rapporteren ifv coach de coach Parantee-

Psylos

Dieter mmv Greg corona

SD05OD02A10 A10 Vierjaarlijks afnemen van een bevraging bij de eigen clubtrainers jan Globaal positieve score - Minimum 25% respons (2016: 16%) Lore nvt nvt nvt

SD05OD03A00 OD03
Parantee-Psylos ondersteunt op continue wijze haar exclusieve clubs in de kwaliteitsvolle werking op vlak van G-

sportaanbod via een vraag- en aanbodgestuurde begeleiding.
Score AANBOD tegen 2020: 

PARANTEE-PSYLOS vzw
Timing

x = continu Indicator Verantw

Status 

uitvoering 

actie/doelstel

ling 2017

Status 

uitvoering 

actie/doelstel

ling 2018

Status 

uitvoering 

actie/doelst

elling 2019

Status uitvoering 

actie/doelstelling 

2020



SD05OD03A01 A01
Begeleiden van de clubs bij vragen of problemen rond sportaanbod  via een traject (traject evenementen, 

sportspecifieke trajecten) 
dec dec dec dec 100% vraaggestuurd - Meerwaarde begeleiding ja/nee Lore

SD05OD03A02 A02
Optimaliseren van de trajecten sportaanbod met minstens twee up-to date tools of informatiebronnen per 

traject
sep Up-to-date tools Lore nvt nvt nvt

SD05OD03A03 A03 Uitwisselen van goede praktijkvoorbeelden van clubs, reguliere SF en andere organisaties x x x x Aanbod goede praktijkvoorbeelden op website en in map sharepoint Lore

SD05OD03A04 A04
Het bieden van financiële ondersteuning aan clubs met een duurzame werking volgens criteria (duurzaam) 

aanbod en omkadering = SupPORT1
dec dec dec dec Laagdrempelige regels - Minstens 30% (ipv 50%) van de clubs Lore

SD05OD03A06 A06
Het coördineren van het aanbodondersteunend en cluboverstijgend project voor rolstoelbasketbal: GIVE & 

GrOw, vanaf seizoen 2018-2019 ism Basketbal Vlaanderen

SD05OD03A06 < Het organiseren van een 3 on 3 toernooi ism een club dec dec dec
Draaiboek - Min 1 x/jaar - Tevreden deelnemers - Sportieve en leuke 

sfeer
Lore nvt

SD05OD03A06 &é dec dec
Draaiboek - Min 4 x/jaar (laatste 2 in 2018) - Minstens 10 deelnemers - 

Gediplomeerde lesgevers - Thema
Lore nvt nvt

SD05OD03A07 A07 Het coördineren van het aanbodondersteunend en cluboverstijgend project voor VI-sporters  (ACTIEPLAN VI) jun dec dec Ja/nee Lore nvt
nvt

SD05OD03A08 A08 Het organiseren van jeugdvriendelijke activiteiten SD07OD03A05 Lore

SD05OD04A00 OD04
Parantee-Psylos ondersteunt op continue wijze haar exclusieve clubs in de kwaliteitsvolle werking op 

sportpromotioneel vlak via een vraag- en aanbodgestuurde begeleiding.
Score PROMOTIE & COMMUNICATIE tegen 2020: 

SD05OD04A01 A01
Begeleiden van de clubs bij vragen of problemen rond sportpromotie via een traject (traject netwerk, traject 

promotie en communicatie, traject marketing en fondsenwerving)
dec dec dec dec 100% vraaggestuurd - Meerwaarde begeleiding ja/nee Lore

SD05OD04A02 A02
Optimaliseren van de sportpromotionele trajecten met minstens twee up-to date tools of informatiebronnen per 

traject (2020: folder huisstijl + clubfiche tool)
sep Up-to-date tools  Lore nvt nvt nvt

SD05OD04A03 A03 Uitwisselen van goede praktijkvoorbeelden van clubs, reguliere sportfederatie en andere organisaties x x x x Aanbod goede praktijkvoorbeelden op website en in map sharepoint Lore

SD05OD04A04 A04 Het op vraag promoten van evenementen, activiteiten en werking van de eigen clubs x x x x Via website en sociale media Tom/Lore
SD05OD04A05 A05 Verwerken van bestellingen voor kledij van Jako (-50%)  tegen een verlaagd tarief dec dec dec dec 100% vraaggestuurd Lore
SD05OD04A06 A06 Verwerken van bestellingen voor medailles van New Krisko tegen verlaagd tarief dec dec dec dec 100% vraaggestuurd Lore

SD05OD05A00 OD05
Parantee-Psylos ondersteunt op continue wijze haar exclusieve clubs in de kwaliteitsvolle werking op vlak van 

gezond en ethisch sporten via een vraag- en aanbodgestuurde begeleiding.
< Score STRUCTUUR

SD05OD05A01 A01
Begeleiden van de clubs bij vragen of problemen rond gezond en ethisch sporten via een traject (traject gezond 

en ethisch sporten) 
dec dec dec dec 100% vraaggestuurd - Meerwaarde begeleiding ja/nee Lore

SD05OD05A02 A02 Optimaliseren van het ethisch traject met minstens twee up-to date tools of informatiebronnen per traject sep Up-to-date tools Lore nvt nvt nvt

SD05OD05A03 A03 Uitwisselen van goede praktijkvoorbeelden van clubs, reguliere sportfederatie en andere organisaties x x x x Aanbod goede praktijkvoorbeelden op website en in map sharepoint Lore

SD05OD05A04 A04 Het aanpassen van gedragscodes van Parantee-Psylos aan de huisstijl van de club, op vraag x x x x 100% vragen opgevolgd Lore

SD05OD05A05 A05
Het stimuleren van de clubs tot uitvoeren van ethische acties bv. aanduiden aanspreekpunt integratie, fair play, 

gedragscodes,..
x x x x Prikkels via clubbezoek - flash clubbeleid - communicatiekanalen Lore

OD06
Tegen 2022 evolueren 6 exclusieve PSY-clubs van Parantee-Psylos naar een kwaliteitsvollere sportclubwerking 

met behulp van een participatief, inclusief en innovatief sportclubmodel. 

Bereik van minstens 250 leden met psychische kwetsbaarheid, 

waarvan 25% nieuwe leden
BF INNOVATIE

SD06OD06A01 A01 Het vergoeden van expertise om het traject vorm en inhoud te geven, over alle acties heen  x Ja/nee Kelly nvt nvt nvt

SD06OD06A02 A02 Het installeren en samenkomen van een Vlaamse stuurgroep x Ja/nee - min 1 overleg Lore nvt nvt nvt

SD06OD06A03 A03
Het ontwikkelen van een handleiding (obv model Boezjeern) als werkbaar instrument en inspiratiebron voor 

gelijkaardige projecten in verschillende regio’s/sportclubs in Vlaanderen
dec

Ja/nee - 2022: ruime verspreiding naar de welzijnsdiensten van alle 

steden en gemeenten, naar relevante welzijnsorganisaties, naar 

instellingen van de Geestelijke Gezondheidszorg, …

Lien nvt nvt nvt

SD06OD06A04 A04
Het contacteren van potentiële PSY-clubs en opstellen stappenplan per innovatief participatietraject (kost voor 

verplaatsing)
x 2 opstarttrajecten: St-Truiden en Zoersel Lien nvt nvt nvt

SD06OD06A05 A05 Het zelf ontwikkelen en aanreiken van vormingsmomenten voor geïnteresseerde clubs x
2022: in totaal min 4 vormingsmomenten, met  participatie van min 15 

clubs 
Lien nvt nvt nvt

SD06OD06A06 A06 Er is een lerend netwerk voor 4 medewerkers van Parantee-Psylos en geïnteresseerde clubmedewerkers x 2022: in totaal  min 6 bijeenkomsten, met min 10 unieke deelnemers Lien nvt nvt nvt

SD06OD06A07 A07
Er zijn educatieve en promotionele materialen en tools ontwikkeld :  infographics, beeldmateriaal, brochure, 

folder, roll-up,...
x Ja/nee Lien nvt nvt nvt

SD06OD06A08 A08
Het regelmatig delen van goede praktijkvoorbeelden en tools op de eigen activiteiten voor clubkaders : via 

website of digitale nieuwsbrief, via eigen trefdagen. 
x Ja/nee Lien nvt nvt nvt

SD06OD06A09 A09
Het organiseren van een studiedag in 2022 zodat de expertise van het werkveld uitgewisseld,  verzameld en 

verspreid wordt
2022 = ja/nee: min 100 deelnemers Lien nvt nvt nvt

SD06OD06A10 A10
Het nieuw sportclubmodel is voorgesteld op studiedagen en/of trefdagen van externe maar relevante 

stakeholders (Sport Vlaanderen, ISB, Geestelijke gezondheidszorg, …)
x 2022 = ja/nee: in totaal 3x, met min 60 deelnemers Lien nvt nvt nvt

SD05OD07A00 OD07
In de periode 2017-2020 ondersteunt Parantee-Psylos de clubs zowel proactief als vraaggestuurd op bestuurlijk-

administratief en organisatorisch-evenementenvlak.
Zie onder SD4 totaalaanbod, OD08 recreatief aanbod

SD05OD07A06 A06 Begeleiden en ondersteunen van de promotie van activiteiten, evenementen en werking van clubs dec dec dec dec 100% vraaggestuurd Thomas

SD05OD07A07 A07 Aanbieden van tools ter ondersteuning van activiteiten of evenementen x x x x Up-to-date tools Thomas



SD05OD07A08 A08 Aanwezig zijn op evenement en voorbereidend overleg indien gevraagd en gewenst x x x x Min 5 unieke contacten Thomas

Actie voltooid

Actie deels voltooid, deels in orde,  continu up-to-date gehouden

Actie niet uitgevoerd, niet op schema

Actie nog niet gestart

nvt Actie niet gepland in dit jaar



SD OD Actie Omschrijving 2017 2018 2019 2020

SD06OD00A00 SD06
In 2020 is Parantee-Psylos dé partnerfederatie voor andere erkende sportfederaties die een geïntegreerde G-

sportwerking willen aanbieden.

Minimum 80% van de sportfederaties schuift 1 niveau naar 

boven op de partnerschapladder (op niveau van ledenaantal, 

eindverantwoordelijkheid of G-sportaanbod-organisatievorm)

Elien

SD06OD00A00

SD06OD01A00

FE
D OD01

Tegen 2020 biedt Parantee-Psylos op maat ondersteuning aan elke erkende sportfederatie (excl unisportfederaties) in 

het opstarten en uitbouwen van de geïntegreerde werking van de aangeboden G-sporttak(ken).

Monitoring van 50 (ipv 3.000) actieve G-sporters in andere 

sportfederaties (excl uniSF) (nulmeting 2017 = actieve 

sportbeoefenaars PFV en Fros( ipv Recreas)

SD06OD01A01 A01

Het ontwikkelen van tools ter ondersteuning van overlegmomenten met (partner)federaties: a) stramien informerend 

overleg, b) stramien partnerprotocol, c) stramien G-sportactieplan, d) stramien evaluatieoverleg, e) stramien financiële 

ondersteuning

x x x x Tools ontwikkeld - 100% up-to-date Elien

SD06OD01A02 A02 Het informeren van andere sportfederaties die G-sport willen integreren in de federatiewerking x x x x (Mail)verslag binnen de 14 dagen - Stramien informerend overleg Elien

SD06OD01A03 A03 Het opstellen van een partnerprotocol (basis voor G-sportactieplan) op maat van de andere sportfederatie x x x x

5% (ipv 40) van alle erkende en multiSF in 2017; 10% (ipv 60) in 

2018; 15% (ipv 80) in 2019; 20% (ipv 100) in 2020 - Stramien 

partnerprotocol

Elien

SD06OD01A04 A04
Het 2-jaarlijks samenkomen met de partnerfederatie (multiSF of erkende SF)

 1.Fros (2017) - 2.Petanque Federatie Vlaanderen (2018)  
x x x x

Min 1 x/4 (ipv 2) jaar evaluatie en bijsturing - Stramien 

evaluatieoverleg 
Elien corona

SD06OD01A05 A05 Het aanbieden van tools en goede praktijkvoorbeelden via de website x x x x Conform A04 (exclusief competitie) tem A08 van OD2 Elien

SD06OD01A06 A06
Het samen met de partnerfederaties inventariseren van het aantal integratieclubs en deze kenbaar maken via eigen 

website, website Parantee-Psylos en Sportdatabank Vlaanderen 
x x x x 1 x screening/jaar Elien

SD06OD01A07 A07
Het samen met partnerfederatie registreren van het aantal G-sporters, bij voorkeur in hun geautomatiseerd databestand 

en per doelgroep (FYS rollers en stappers, PSY en ASS, VE, VI, AU)
x x x x

Tegen eind 2020 voor 100% manueel of automatisch via 

databestand partnerfederaties
Elien

SD06OD01A08 A08 Het updaten van de informatie over het integratiebeleid op de eigen website x x x x 100% Elien

SD06OD02A00

FE
D OD02

Tegen 2020 biedt Parantee-Psylos op maat ondersteuning aan elke gesubsidieerde unisportfederatie in het opstarten, 

uitbouwen of volmaken van de geïntegreerde werking van de aangeboden G-sporttak.

Monitoring van 1.500 actieve G-sporters in andere 

unisportfederaties (nulmeting 2015 = 650; 2018 = 1299)

SD06OD02A01 A01 Het informeren van andere sportfederaties die G-sport willen integreren in de federatiewerking x x x x
(Mail)verslag binnen de 14 dagen - Stramien 'informerend 

overleg'
Elien

SD06OD02A02 A02 Het opstellen van een partnerprotocol (basis voor G-sportactieplan) op maat van de andere sportfederatie x x 100% van alle uniSF in 2018 - Stramien partnerprotocol Elien

SD06OD02A03 A03

Het jaarlijks samenkomen met de partnerfederatie (uniSF) voor de verdere ontwikkeling, uitrol en evaluatie van het G-

sportactieplan

Eind 2016: 1.Badminton Vlaanderen - 2.GymnastiekFederatie Vlaanderen - 3.Handboogliga - 4.Klim- en 

Bergsportfederatie - 5.Sneeuwsport Vlaanderen - 6.Tennis Vlaanderen - 7.Vlaamse Atletiekliga - 8.Vlaamse Basketballiga - 

9.Vlaamse Hockeyliga - 10.Vlaamse Judofederatie - 11.Vlaamse Kano en Kajak Federatie - 12.Vlaamse Karate Federatie - 

13.Vlaamse Liga Paardensport - 14.Vlaamse Roeiliga - 15.Rugby Vlaanderen - 16.Vlaamse Taekwondobond - 17.Vlaamse 

Tafeltennisliga - 18.Vlaamse Triatlon&duatlonliga  19.Vlaamse Yachtingfederatie - 20.Vlaamse Volleybalbond - 

21.Vlaamse Zwemfederatie - 22.Voetbalfederatie Vlaanderen - 23.Waterski Vlaanderen - 24.Wielerbond Vlaanderen

x x x x
Min 1 x/2jaarlijks evaluatie en bijsturing - Stramien 

evaluatieoverleg
Elien

SD06OD02A04 A04

Het (helpen) uitwerken en aanbieden van ondersteuning in de organisatie van het A-tot-Z aanbod van de 

partnerfederatie:

> Bijdragen aan de ontwikkeling van competitieve en recreatieve activiteiten (vb.activiteiten VE-HOC  ism VHL, 

sportkamp G-paardrijden ism VLP, recreatie 7-a-side en 5-a-side voetbal ism VFV/KBVB,...)

> Aanbieden van de mogelijkheid tot verkrijgen van een classificatie voor competitiesporters

PROJECT Rolstoelvaardigheden

> Op vraag deel uitmaken van de commissie/werkgroep G-sport van de partnerfederatie

> Medewerking verlenen bij de aanvraag en opvolging van IPC-erkenning

> Het doen publiceren van de Belgische recordlijsten en historieken

> Aanmoedigen om het resultaatsverwerkingsprogramma aan te passen aan de G-sportklassen/het G-sportreglement

x x x x

Tevreden over vraaggestuurde medewerking - 100% opvolging 

classificatieaanvragen - update van overzicht duurzaam G-

sportaanbod met materiaal en opleiding (managementtool)

- TENVLA geeft 7.500 euro laatste x in 2017

Elien

SD06OD02A05 A05

Het (helpen) uitwerken en aanbieden van de ondersteuning in de organisatie van G-sportopleidingen en -vormingen van 

de partnerfederatie:

> (Mee)organiseren van kwaliteitsvolle vormingsmomenten voor bestuurders, vaste en vrijwillige medewerkers van de 

partnerfederaties (vb. classificatie, omgaan met G-sporters, infosessie talentscout,…)

> (Mee)organiseren van kwaliteitsvolle vormingsmomenten voor G-sportclubtrainers en -begeleiders georganiseerd door 

de partnerfederaties

> Promoten en bekend maken van het VTS aanbod

> Uitnodigen van denkcelverantwoordelijke partnerfederatie op de denkcel G-sport van VTS

x x x x

Tevreden over vraaggestuurde medewerking - Min 1 x/jaar 

(mee)georganiseerde bijscholing voor bestuurders/medewerkers - 

Rapporteren ifv coach de coach project Parantee-Psylos
Elien

SD06OD02A06 A06

Het (helpen) uitwerken en aanbieden van de ondersteuning in de clubbegeleiding van integratieclubs van 

partnerfederaties:

> Ontwikkelen en updaten van tools ter verbetering van de kwaliteitsvolle begeleiding

> Publiceren en up-to-date houden van de clubfiches integratieclubs

> Ter beschikking stellen van goede praktijkvoorbeelden

> Ondersteuning ontwikkeling clubondersteuningsproject G-sport (vb. King pong)

x x x x Tevreden over vraaggestuurde medewerking Elien

SD06OD02A07 A07

Het (helpen) uitwerken en aanbieden van informatie over G-sport aan de partnerfederaties:

> Informeren over (internationale)classificatie, inherent aan G-sportcompetitie

> Informeren over nieuwe internationale tendenzen

> Uitwisselen van goede praktijkvoorbeelden tussen de partnerfederaties

x x x x Flash integratiebeleid - Waarderingsscore 3 op 4 Elien

PARANTEE-PSYLOS vzw
Timing

x = continu Indicator Verantw

Status 

uitvoering 

actie/doelste
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Status 
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ng 2019

Status 

uitvoering 

actie/doelstelli

ng 2020



SD06OD02A08 A08

Het (helpen) uitwerken en aanbieden van de ondersteuning in de promotie van G-sport door de partnerfederatie:

> Bezorgen van informatie over de G-sporttak

> (Mee)organiseren van promotionele activiteiten

> (Mee)ontwikkelen van promotionele tools

> Uitwisselen en verrruimen van activiteitenaanbod via netwerk Parantee-Psylos en partnerfederatie

x x x x Tevreden over vraaggestuurde medewerking Elien

SD06OD02A09 A09

Het stimuleren van de partnerfederatie tot het ondersteunen van het G-topsportbeleid, getrokken door Parantee of de 

partnerfederatie zelf:

> Realiseren van een uitwisseling/samenwerking op vlak van knowhow, stages, trainers, materiaal en infrastructuur

> Zoeken naar manieren om talentvolle G-sporters te detecteren en naar Parantee-Psylos door te verwijzen (Zie ook SD8)

x x x x
Aantal acties opgenomen in protocol van partnerfederaties van 

paralympische sporttakken - Aantal gescoute talenten (Zie SD8)
Elien

SD06OD02A10 A10
Het samen met de partnerfederaties inventariseren van het aantal integratieclubs en deze kenbaar maken via eigen 

website, website Parantee-Psylos en Sportdatabank Vlaanderen
x x x x 1 x screening/jaar Elien

SD06OD02A11 A11
Het samen met partnerfederatie registreren van het aantal G-sporters, bij voorkeur in hun geautomatiseerd databestand 

en per doelgroep (FYS rollers en stappers, PSY en ASS, VE, VI, AU)
x x x x

Tegen eind 2020 voor 100% manueel of automatisch via 

databestand partnerfederaties
Elien

SD06OD02A12 A12 Het updaten van de informatie over het integratiebeleid op de eigen website x x x x 100% Elien

SD06OD03A00

FE
D

 &
 

C
LU

B

OD03
In 2020 heeft 20% van de gesubsidieerde sportfederaties (uni- en multiSF) een actie ondernomen om kennis te maken 

met sporters met een psychische beperking.

5 (ipv 10) reguliere sportfederaties nemen structureel acties voor 

de PSY-groep in hun actieplan 2021-2024 op

SD06OD03A01 A01 Het uitnodigen van partnerfederaties om kennis te maken met de PSY-doelgroep bv op infosessie aug Zie OD2A01 Elien nvt nvt corona

SD06OD03A02 A02 Het ondersteunen van partnerfederaties en hun aangesloten clubs in hoe omgaan met psychische problemen en sport x x x Zie OD2A06 Elien nvt

SD06OD03A06 A06 Het afwerken van het opleidingsproduct en de tools ism G-sport Vlaanderen x Zie OD2A07 Elien nvt nvt

SD06OD04A00

C
LU

B

OD04
Over de hele beleidsperiode 2017-2020 biedt Parantee-Psylos kwaliteitsvolle begeleiding aan de integratieclubs van 

partnerfederaties, bij voorkeur van paralympische sporttakken.

Aantal integratieclubs stijgt jaarlijks met 10% (nulmeting 2017 = 

309)

SD06OD04A01 A01
Het begeleiden van integratieclubs bij opstart van of uitbouw tot een kwaliteitsvolle werking, in afstemming met de 

erkende sportfederatie en (G-)sport Vlaanderen
x x x x

Aantal clubbezoeken - 100% van de vragen beantwoord of 

doorverwezen
Elien nvt

SD06OD04A02 A02 Het ondersteunen van de integratieclubs bij sporttechnische en sportpromotionele vragen x x x x
Aantal clubbezoeken - 100% van de vragen beantwoord of 

doorverwezen
Elien

SD06OD04A03 A03 Het promoten van het aanbod van de integratieclubs door de publicatie van de clubfiches op de Parantee-Psylos website x x x x
Clubfiches 100% up-to-date op website en/of G-sportbrochure 

Sport Vlaanderen
Elien

SD06OD04A04 A04 Het promoten van laagdrempelige initiatieven van integratieclubs x x x x
Aantal nieuwsberichten website + aantal activiteiten kalender 

website
Elien

SD06OD04A05 A05 Het uitwisselen van goede praktijkvoorbeelden van clubs en andere organisaties x x x x Map clubondersteuning - Website Elien

SD06OD04A06 A06
Het uitwerken van sporttechnische diploma's of brevettenwerking voor de verschillende doelgroepen op basis van 

ISB/VZF-brevetten, ism VZF
dec Ja/nee Elien nvt nvt nvt

SD06OD04A07 A07 Het ontwikkelen en aanbieden van lesfiche wheelen aan clubs of externe actoren, ism VAL jun sep x x Ja/nee Elien
SD06OD04A09 A09 Het ontwikkelen en aanbieden van lesfiche zitvolleybal aan clubs of externe actoren, ism VVB mrt x x x Ja/nee Elien nvt

SD06OD04A10 A10 Vierjaarlijks afnemen van een bevraging bij de integratieclubs, ism reguliere partnerfederatie jan Globaal positieve score - Minimum 50% respons (2016: 40%) Elien nvt nvt

Actie voltooid

Actie deels voltooid, deels in orde,  continu up-to-date gehouden

Actie niet uitgevoerd, niet op schema

Actie nog niet gestart

nvt Actie niet gepland in dit jaar



sportel

SD OD Actie Omschrijving 2017 2018 2019 2020

SD08OD00A00 SD08

Parantee-Psylos maximaliseert de topsportresultaten tegen de Paralympische Spelen van 2020 en 

verbetert verder het specifieke G-topsportklimaat via verdere professionalisering op vlak van de 

topsportloopbaan en -begeleiding, uitgebouwde talentdetectie en sportwetenschappelijk onderzoek.

Tokyo 2020: behalen van 6 medailles en 12 top 5-plaatsen - EK 

& WK: behalen van 25 medailles over paralympiade - 

Professionele onderbouw: aantal vte ligatrainers, kinesist, 

talentscout, embedded scientist ifv beschikbaar budget

Steven

SD08OD01A00 OD01 Het vertalen van de strategische keuzes in objectieve en transparante informatie. Ja/nee voor acties

SD08OD01A01 A01 Stellen van jaarlijkse prioriteiten inzake het maken van strategische keuzes op basis van een prioriteitenlijst jun jun jun jun
Gepubliceerde prioriteitenlijst op website - Weerspiegeling in 

budgettabel
Steven

SD08OD01A02 A02
Mee opstellen van nationale prestatiecriteria om een belofte- of elitestatuut te behalen in samenwerking 

met de Sport Management Commission van BPC
mrt mrt mrt mrt Gepubliceerde criteria op website Steven

SD08OD01A03 A03 In eigen beheer opstellen van prestatiecriteria om een talentenstatuut te behalen mrt mrt mrt mrt Gepubliceerde criteria op website Steven

SD08OD01A04 A04 Formuleren van voorwaarden om het topsporttraject te evalueren ifv financiële ondersteuning jan
Gepubliceerde voorwaarden op website - Inspraak ligatrainers - 

Trajectevaluatie per G-topsporter
Steven

SD08OD01A05 A05
Opstellen van selectiecriteria voor de Paraympische Spelen van Tokyo (2020) en Peking (2022) in 

samenwerking met de Paralympic Games Commission van BPC
dec dec Gepubliceerde criteria op website - Draagvlak ligatrainers Steven

SD08OD01A06 A06
Opstellen van een selectietraject voor elk EK en WK van de individuele sporten met criteria rond plaatsing en 

financiële ondersteuning
dec dec dec dec Gepubliceerde criteria op website - Inspraak ligatrainers Steven

SD08OD01A07 A07 Het indienen van de ontwikkelings- en prestatieprogramma's van elke G-topsporter aug aug aug aug Dossier Sport Vlaanderen Steven
SD08OD01A08 A08 Het mee ontwikkelen van een LTAD-model per sporttak --> meenemen naar 2021-2024 SD03OD03A11 Dieter mmv Greg
SD08OD01A09 A09 Vergoeden van diverse niet subsidieerbare kosten x x x x Steven 

SD08OD02A00 OD02
Het verlenen van verschillende vormen van ondersteuning zodat elke atleet in elke fase van zijn 

topsportcarrière zijn mogelijkheden optimaal kan benutten.
Ja/nee voor acties

SD08OD02A00 A.
Verhogen van de detectiekans en doorstroming naar individuele trajectbegeleiding van (nog niet-

geïdentificeerde) G-topsporttalenten.

Bereik van 10 potentiële G-sporttalenten/jaar - 100% 

doorverwijzing door talentmanager naar ligatrainer

SD08OD02A01 A01
Contacteren, bezoeken van relevante organisaties, actoren, bronnen van potentiële G-sporttalenten: 

werkingskost talentdetectie
dec dec dec dec

Up-to-date excellijst op Sharepoint/Dynamics 365 - Tweejaarlijks 

minstens 1 contactmoment/reguliere sportfederatie 

(sensibiliseren project) - Kennistransfert vanuit Vlaams 

Sportkompas (UGent)

Silke

SD08OD02A02 A02
Het kunnen identificeren van 'opportuniteiten' in elke focussporten: 

2018-2019 start met individuele focussporten (SWI, ATL, CYC, TAT) 
x x x

Tool sportklasseprofilering voor elke focussport (dec 2018) - 

Publicatie op website - Infoverspreiding naar o.a. 

trainers/classificeerders

Silke

SD08OD02A03 A03 Het organiseren van workshops voor clubtrainers van focussporten, evt gekoppeld aan de open training(en) dec dec dec dec
Min 1 x/jaar per focussport - Rapporteren ifv coach de coach 

project Parantee-Psylos (Steven)
Silke

SD08OD02A04 A04 Het organiseren van workshops voor classificeerders van focussporten dec Ja/Nee Silke

SD08OD02A05 A05
Via een individueel traject het potentieel G-sporttalent toeleiden naar een ontwikkelings- of 

prestatieprogramma: loonkost talentdetectie
dec dec dec dec

Up-to-date opvolgsysteem (idem SD9) - 100% opvolging - 

Draaiboek & checklist
Silke

SD08OD02A06 A06 Het sensibiliseren (en volgende paralympiade structureel inbedden) van het maken van een "talentswitch" x x x

Vragenlijst website - Meenemen in de contacten met 

clubbestuurders, -trainers, ouders - Meenemen in de opleidingen 

voor clubtrainer en talentscout

Silke

SD08OD02A07 A07
Het coördineren van trainingen en deelname aan internationale wedstrijden van niet-prioritaire 

rolstoelsporten: rolstoelbasketbal en rolstoelrugby
x x x x

Overleg ligatrainer rolstoelrugby en topsportcoördinator 

Basketbal Vlaanderen - Geslaagde mentaliteitswijziging tegen 

2020 bv 1 rolstoelsporter die voor een individuele focussport kiest

Steven nvt

SD08OD02A08 A08

Het organiseren van open trainingen onder leiding van de ligatrainer voor elke sporttak uit het integraal G-

topsportactieplan: 

Wielrennen piste - Zwemmen - Rolstoeltennis (tem 2017) - Powerchair Hockey - Rolstoelrugby - Goalbal (tem 

2017)

dec dec dec dec

G-sporters met nationale classificatie (of lopende procedure) - 

Aantal trainingen en aantal deelnemers - 80% aanwezigheid van 

de uitgenodigde atleten - Aanwezigheid talentmanager 

1x/jaar/sport

Silke

SD08OD02A09 B. Ondersteunen van (geïdentificeerde) G-topsporttalenten binnen een ontwikkelingsprogramma.

Voor België behalen van slots op wereldkampioenscahppen en 

Paralympische Spelen en/of zich rechtstreeks kwalificeren voor 

WK en PS

SD08OD02A10 A10
Het opstellen van een prestatielijn en ontwikkelingsdoelen voor elk G-topsporttalent in een sport met 

meetbare prestaties: atletiek, zwemmen 
dec dec dec dec

Ja/nee - Vergelijking met het internationale niveau (volgens 

elite/beloftestatuut, MQS WK/PL of rechtstreekse 

kwalificatiecriteria WK/PL, top-3 rankings)

Steven

SD08OD02A11 A11
Het opstellen van ontwikkelingsdoelen voor elke G-topsporttalent in een sport met niet-meetbare prestaties: 

boccia, goalbal, rolstoeltennis, tafeltennis, wielrennen
dec dec dec dec Ja/nee - In functie van finaliteit G-topsportactieplan Steven

PARANTEE-PSYLOS vzw
Timing

x = continu Indicator Verantw

Status 

uitvoering 

actie/doelstelli

ng 2020



SD08OD02A12 A12
Het organiseren van de selectietrainingen  voor de mix van niet-geïdentificeerde en geïdentificeerde G-

topsporttalenten (huurgelden accomodatie):
dec

Meerjarenplanning - Aantal TBD - 100 % aanwezigheid (of met 

geldige reden verontschuldigd)

SD08OD02A13 A13

Het verder uitbouwen van de leerlijn boccia in type 4 scholen BuSO: meerjarenplanning per leerling, link 

school en club, gezamenlijk coach de coach traject van leerkrachten en clubtrainers, prestatiedoelstellingen 

voor de leerlijn, overkoepelende selectietraining

jun jun jun jun

Actieplan met checklist - Aantal overlegmomenten met 

directie/leerkrachten/clubverantwoordelijken - Behalen 

prestatiedoelen

Bas nvt

SD08OD02A14 A14
Bij opname in het ontwikkelingsprogramma doen ondertekenen van het topsporterscontract van Parantee-

Psylos
nov-dec nov-dec nov-dec nov-dec

Ja/nee - Overlopen van alle rechten en plichten van beide partijen 

- Up-to-date versie (inclusief afspraken mbt sponsoring en 

portretrecht)

Steven

SD08OD02A15 A15

Indien sportend binnen één van de sporten olv ligatrainer: het opvolgen van het trainings- en 

wedstrijdprogramma van elk G-topsporttalent door de ligatrainer, in samenspraak met de persoonlijke 

trainer

x x x x Jaarprogramma/talent - Evaluatie en bijsturing Ligatrainers

SD08OD02A16 A16
Indien sportend buiten één van de sporten olv ligatrainer: het opvolgen van het trainings- en 

wedstrijdprogramma van elk talent door de persoonlijke trainer, in samenspraak met de topsportcoördinator
x x x x Jaarprogramma/talent - Evaluatie en bijsturing Steven

SD08OD02A17 A17
Het jaarlijks doen afnemen van de testbatterij bij G-topsporttalenten in rolstoel, met cerebrale parese of met 

verstandelijk beperking
x x x x

Organisatie van Talent Games - Scoreformulier per 

gescout/geïdentificeerd talent  - Normdata (dropbox) - Aantal 

opgeleide talentscouts

Silke nvt

SD08OD02A18 A18 Het voorbereiden van het dossier om een topsportstatuut aan het G-topsporttalent toe te kennen x x x x Ja/nee raad van bestuur Steven 

SD08OD02A19 A19
Het logistiek ondersteunen van minstens 1 internationale wedstrijd per G-topsporttalent: inschrijven, 

reserveren vervoer en verblijf, financieel opvolgen
dec dec dec dec

G-sporters met internationale classificatie (of lopende procedure) 

- 100% opvolging in opdracht van 

topsportcoördinator/teammanagers/ligatrainers - Marsorder - 

Gratis kledijpakket per geselecteerd talent en omkadering - 

Financiële tegemoetkoming in min 1 IW/talent

Sofie

SD08OD02A20 A20
Jaarlijks organiseren van een sporttakoverschrijdende stage of meerdere trainingsdagen voor G-sporters 

met een talentenstatuut of sporters op weg naar het talentenstatuut
dec dec dec dec nvt

SD08OD02A21 A21 Zoeken naar mogelijkheden voor individuele carrièrebegeleiding van G-topsporttalenten x x 1 begeleidingstraject/talent Steven

SD08OD02A20 C.
Op vlak van voorbereiding en deelname ondersteunen van elke belofte -en elitesporter met beperking 

binnen een prestatieprogramma.

Prestaties van internationaal topniveau nl medailles en top-5 

plaatsen op Europese en wereldkampioenschappen en 

Paralympische Spelen

SD08OD02A21 A21
Het opstellen van een prestatielijn en ontwikkelingsdoelen voor elke G-topsporter in een sport met meetbare 

prestaties: atletiek, zwemmen 
dec dec dec dec

Ja/nee - Vergelijking met het internationale niveau (volgens 

elite/beloftestatuut, MQS WK/PL of rechtstreekse 

kwalificatiecriteria WK/PL, top-3 rankings)

Steven 

SD08OD02A22 A22
Het opstellen van ontwikkelingsdoelen voor elke G-topsporter in een sport met niet-meetbare prestaties: 

boccia, goalbal, rolstoeltennis, tafeltennis, wielrennen
dec dec dec dec Ja/nee - In functie van finaliteit G-topsportactieplan Steven

SD08OD02A23 A23 Het organiseren van de toptrainingen en stages voor belofte en elitesporters: dec
Meerjarenplanning - Aantal TBD - 100 % aanwezigheid (of met 

geldige reden verontschuldigd)

SD08OD02A24 A24

Het afstemmen van voorbereiding en deelname van G-topsporters in geïntegreerde sporttakken: paardrijden 

(prestatieprogramma) en evt badminton (prestatieprogramma) en taekwondo (nieuw in 2020), tafeltennis 

(Laurens Devos), tennis (Jef Vandorpe)

x x x x Afspraak logistiek en budget met reguliere partnerfederatie Steven

SD08OD02A25 A25 Bij opname in het prestatieprogramma doen ondertekenen van het topsporterscontract van Parantee-Psylos nov-dec nov-dec nov-dec nov-dec

Ja/nee - Overlopen van alle rechten en plichten van beide partijen 

- Up-to-date versie (inclusief afspraken mbt sponsoring en 

portretrecht)

Steven

SD08OD02A26 A26

Indien sportend binnen één van de sporten olv ligatrainer: het opvolgen van het trainings- en 

wedstrijdprogramma van elk G-topsporter door de ligatrainer, in samenspraak met de persoonlijke en de 

fysieke trainer

dec dec dec dec Jaarprogramma/talent - Evaluatie en bijsturing Ligatrainers

SD08OD02A30 A30

Het logistiek ondersteunen van de deelname aan het EK/WK, de belangrijkste voorbereidende en 

kwalificatiewedstrijden (EK/WK/PS) van alle beloftevolle en elitesporters in paralympische 

sporttakken/disciplines: inschrijven, reserveren vervoer en verblijf, financieel opvolgen

dec dec dec dec

100% opvolging in opdracht van 

topsportcoördinator/teammanagers/ligatrainers - Marsorder - 

Gratis kledijpakket per geselecteerd talent en omkadering - 100% 

op kosten van Parantee-Psylos

Sofie

SD08OD02A31 A31

Het logistiek ondersteunen van de deelname aan het EK/WK van beloftevolle en elitesporters in niet-

paralympische sporttakken/disciplines: inschrijven, reserveren vervoer en verblijf, financieel opvolgen: niet-

subsidieerbare post

dec

100% opvolging in opdracht van topsportcoördinator - 

Voorschotfactuur voor inschrijfdatum - 100% op eigen kost van 

deelnemende atleten en omkadering

nvt

SD08OD02A32 A32
Het logistiek ondersteunen van de deelname aan de Paralympische Spelen 2018 en 2020: verzamelen van 

alle administratieve gegevens voor BPC
dec dec

100% opvolging in opdracht van 

topsportcoördinator/teammanagers/ligatrainers
Sofie

2021
SD08OD02A33 A33 Zoeken naar mogelijkheden voor individuele carrièrebegeleiding van G-topsporttalenten x x 1 begeleidingstraject/talent Steven
SD08OD02A34 A34 Verzekeren atleten en begeleiders tijdens buitenlandse missie (factuur van BPC) x x 100% in orde Sofie

SD08OD02A32 D. Parantee-Psylos betrekt ex-topsporters in haar federatiewerking. 100% vraaggestuurd - Aan elk de vraag stellen

SD08OD02A33 A33 Het begeleidenvan ex-topsporters met interesse in opdracht bij Parantee-Psylos SD01OD02A17 Jessica

SD08OD03A00 OD03
Voorzien van een professioneel kader waarbinnen topsporters en hun omkadering topsportprestaties kunnen 

leveren.
Ja/nee voor acties

SD08OD03A01 A01 Het in detail opstellen van een duidelijk afgebakend takenpakket per medewerker in het topsportkader jan
Overeenkomst (AO of afsprakennota)/kaderlid - Aandacht BE TOP 

boekje
Steven nvt



SD08OD03A02 A02

Jaarlijks houden van evaluatie en functioneringsgesprekken met het aangestelde kader:

< 1 VTE assistent logistiek & administratie;

< 1 teammanager per ondersteunde teamsport;

< 9 VTE ligatrainers;

< 1 VTE fysiek trainer;

< 1 VTE ligatrainer/manager leerlijn boccia;

< 1 VTE talentdetectie;

< 1 VTE embedded scientist;

< 1 VTE kinesitherapeut

jul jul jul jul
1/jaar/medewerker - Stramien Parantee-Psylos - Verslag 1 op 1 

binnen 14 dagen - Update status uitvoering acties/doelstellingen
Steven

SD08OD03A03 A03
Beslissen over en evalueren van delegatiesamenstellingen voor internationale wedstrijden in de Sport 

Management Commission (SMC) van BPC
dec dec dec dec

Screening verslagen internationale wedstrijden 

(delegatieleider/trainer/kine - Actiepunten 100% opvolgen - 

Afspraken met LHF voor budget gemengde teams 

Steven

SD08OD03A04 A04
Voorstellen van delegatiesamenstelling voor de Paralympische Spelen in de Paralympic Games Commission 

van BPC
x x

Screening verslagen (delegatieleider/trainer/kine/arts/atleten) - 

Verbeterpunten 100% remediëren - Taakafbakening voor elk 

delegatielid

Steven

SD08OD03A05 A05
Voorstellen van de dossiers voor de selectie van G-topsporters ifv Paralympische Spelen in de Selection 

Commission van BPC
x x

Dossier tiptop in orde - Op voorhand begeleiden 

selectiekandidaat ifv 'hoorzitting' - Geen klachten
Steven

SD08OD04A00 OD004 De capaciteiten van de trainingstechnische omkadering maximaliseren.
Elke ligatrainer bevindt zich in een fase van het coach de coach 

project van Parantee-Psylos
SD08OD04A01 A01 Organiseren van een coachesplatform met specifieke bijscholingen dec dec dec dec 3 x/jaar Greg

SD08OD04A02 A02
Uitwerken van een persoonlijk ontwikkelingsplan van onze ligatrainers ism vormingscoördinator Sport 

Vlaanderen
dec dec dec dec

1 POP voor elke ligatrainer;

opleidingsbudget
Greg

SD08OD04A03 A03 Mee op maat begeleiden van toptrainers uit de reguliere sport die zich willen bekwamen in G-topsport dec dec dec dec 100% vraaggestuurd Greg
NVT - geen 

vraag

SD08OD05A00 OD005 Coördineren en uitbouwen van de multidisciplinaire begeleiding. Ja/nee voor acties 

SD08OD05A01 A01 Het organiseren van de Commissie Topsport olv topsportcoördinator; bestuurder topsport is lid dec dec dec dec

Min 4 x/jaar -  Verslag binnen de 14 dagen - 100% opvolgen 

actiepunten - Uitwisselen info via afgevaardigde 

kinepool/coachesplatform/atleten

Steven

SD08OD03A03

SD08OD05A02 A02
Het opnemen van alle multidisciplinaire acties in elk prestatie- en ontwikkelingsprogramma, in samenspraak 

met teammanagers/ligatrainers/fysiek trainers oa voeding
dec dec dec dec 1 overzicht/jaar per programma - 80% van de acties opgevolgd Steven

SD08OD05A03 A03
Opstellen van een mentaal profiel van elk talent,  belofte- en elitesporter opgenomen in een prestatie- en 

ontwikkelingsprogramma
dec dec dec dec 1 profiel per G-topsporter Els S

nog niet voor 

elk instromend 

talent

SD08OD05A04 A04
Opvolgen van de acties voor de G-topsporters, zowel deze beschreven in het mentaal profiel als de ad hoc 

vragen
dec dec dec dec Te ondernemen acties = onderwerp consult(en) Els S

SD08OD05A05 A05 Verlenen van max 2 consulten per jaar per ligatrainer en per teammanager dec dec dec dec Aantal - opvolgen actiepunten Els S

SD08OD05A06 A06
Coördineren van paramedische acties: voorstel delegatiekinesist(en), screenings en opmaak schema's 

blessurepreventie, contacten persoonlijke kinesitherapeuten, check en updaten BE TOP boekje
dec dec dec dec

Huidige werkwijze afstemmen en aanpassen ifv aanwerving 1 VTE 

kine
Steven

SD08OD05A07 A07 Het organiseren en beheren van de kinesistenpool, inclusief werkgroep letselpreventie SD01OD05A05 Jessica
SD08OD05A08 A08 Het beheren van de verpleegkundigenpool SD01OD05A06 Jessica

SD08OD05A08 A08
Coördineren van de medische opvolging van de atleten: sportmedisch geschiktheidsonderzoek, opvolgen 

blessures, ondersteuning classificatiedossier
dec dec dec dec 1 consult/jaar/atleet - 100% vraaggestuurd Willem Goethals

SD08OD05A09 A09 Coördineren van de sportwetenschappelijke opvolging van G-topsporters in de Bakala Academy dec dec dec dec 1 overzicht/jaar - Geen klachten Steven

A10
Organiseren van bezoek aan Topsportcentrum Gent (teammanagers, ligatrainers, kinés, verpleegkundigen & 

MTC)
Aug nvt

SD08OD05A09 A11
Ontwikkelen van een veilig online systeem voor de uitwisseling van (para)medische gegevens in het BE TOP 

boekje en voor de classificatiedossiers --> in 2019: systeem vanuit Sport Vlaanderen operationeel
dec dec

Ja/nee - Feedback andere topsportfederaties - Participatie 

platform gezond sporten 
Steven 

SD08OD05A12 A12
Het aankopen van specifiek materiaal van topkwaliteit en aangepast aan de noden van de paralympische G-

topsporter (overzichtstabel opgemaakt voor Topsportactieplan Vlaanderen IV)
dec dec dec dec Ja/nee Steven

SD08OD06A00 OD006
Het invullen van een dynamische liaisonfunctie tussen de G-topsporters en de multidisciplinaire omkadering 

voor de sportwetenschappelijke begeleiding van G-topsporters.
Invulling ja/nee

SD08OD06A01 A01
Het leggen van contacten met kenniscentra en/of gespecialiseerde firma's en/of sportwetenschappelijke 

experts
dec dec dec dec Inventarisatie Steven

SD08OD06A02 A02 Nagaan in welke mate kan worden ingezet op innovatie in (sport)materiaal en technologie dec dec dec dec (Inter)nationale benchmark Steven

SD08OD06A03 A03 Nagaan van participatie in (op te starten) wetenschappelijk onderzoek dec dec dec dec Antennefunctie Steven

SD08OD06A04 A04
Oplijsten van de sportwetenschappelijke expertise (toestellen, apps,…) die per direct te gebruiken is binnen 

de reguliere federatie
dec dec dec dec Win-win Steven

SD08OD07A00 OD007
Actief bijdragen tot - waar mogelijk - de structurele inbedding van de G-topsport binnen de reguliere 

federaties.
Ja/nee



SD08OD07A01 A01

Het stimuleren van de partnerfederatie tot het ondersteunen van het G-topsportbeleid, getrokken door 

Parantee of de partnerfederatie zelf:

> Realiseren van een uitwisseling/samenwerking op vlak van knowhow, stages, trainers, materiaal en 

infrastructuur

> Zoeken naar manieren om talentvolle G-sporters te detecteren en naar Parantee-Psylos door te verwijzen

SD06OD02A09 Elien

SD08OD07A02 A02
Het live aanmoedigen van de topsportcoördinator/technisch directeur van de unisportfederatie van 

paralympische sporttakken om G-topsportacties op te nemen in hun werking
dec dec dec dec

1 op 1 contacten met collega's unisportfederaties - Inventarisatie 

acties
Steven

SD08OD07A03 A03 Zoeken naar ideale competitiemogelijkheden voor elk talent, in samenwerking met de reguliere federatie dec dec dec dec 100% vraaggestuurd Steven

SD08OD07A04 A04
Logistiek ondersteunen van een sportstimulerende en/of -sensibiliserende activiteit gekoppeld aan een 

evenement van een Provincie: Natourcriteriums Oost-Vlaanderen, 6-Daagse Gent
SD02OD09A01 Jeroen

SD08OD07A05 A05

Logistiek ondersteunen van een sportstimulerende en/of -sensibiliserende activiteit gekoppeld aan een 

internationaal evenement van een externe organisator: Vayamundo G'Oostende, Memorial Van Damme 

Brussel, EK/WK van reguliere partnerfederatie

SD02OD09A02 Jeroen

SD08OD07A06 A06
Vastleggen van de IPC-erkende wedstrijden in samenwerking met reguliere federaties/organisaties en het 

doorgeven van de resultaten aan IPC
dec dec dec dec Aanvraag erkenning - Doorstroming resultaten Sofie

SD08OD07A07 A07 Eénmalige extra TOP subsidie 2018 materiaal x x x x Steven 

regularisatie topsport

nog te plaatsen

Nog toe te wijzen

Nog toe te wijzen

Actie voltooid

Actie deels voltooid, deels in orde,  continu up-to-date gehouden

Actie niet uitgevoerd, niet op schema

Actie nog niet gestart

nvt Actie niet gepland in dit jaar



SD OD Actie Omschrijving 2017 2018 2019 2020

SD07OD00A00 SD07
Parantee-Psylos realiseert tegen eind 2020 een jeugdsportbeleid in 50% van de aangesloten clubs, met 

jeugdvriendelijke sportactiviteiten en een hip jeugdsportfeest als apotheose.

In 65% van de clubs met jeugdleden (2016:44%) - In 90% van de 

aangesloten clubs met > 10 jeugdleden (2016: 70%) -  Stijging aantal 

jeugdleden met 5% (2016:685)

Lore

SD07OD00A00

SD07OD01A00 OD01
Parantee_Psylos informeert over het jeugdsportproject naar aangesloten clubs, naar potentiële leden en naar 

externe stakeholders.
Zie SD

SD07OD01A01 A01 Contacteren/bezoeken van potentiële jeugdsportclubs x x x x Min. 2 potentiële clubs per jaar - Overlopen jeugdsportmap Lore

SD07OD01A02 A02
Via een positieve en up-to-date communicatie clubs en externe actoren informeren over het jeugdsportproject en 

de jeugdsportclubs 
x x x x Website, facebook, sociale media - 3 x /jaar flash jeugdsport Lore

SD07OD02A00 OD02 Tegen 2020 hebben alle clubs in het jeugdsportproject een kwaliteitsvolle jeugdsportwerking. Zie SD

SD07OD02A01 A01 Via een clubcontact minstens 1 keer per jaar het jeugdactieplan van de club overlopen en aanpassen waar nodig dec dec dec dec
Clubcontact met min 60% van de jeugdsportclubs - Formuleren van 

minstens 2 nieuwe acties bij clubbezoek
Lore

SD07OD02A02 A02 Jaarlijks evalueren van de jeugdsportwerkingen op basis van het jeugdsportreglement x x x x Bij 100% geëvalueerd - 90% scoort voldoende - Label uitgereikt Lore
SD07OD02A02 Sport Vlaanderen

Sport Vlaanderen regularisatie
SD07OD02A03 A03 Het updaten en op zoek gaan naar goede praktijkvoorbeelden/tips & trics x x x x 100% vraaggestuurd - Up-to-date website/jeugdsportmap Lore
SD07OD02A04 A04 Organiseren van een bijscholing voor jeugdsporttrainers okt okt x x Min 1 x/jaar Lore

SD07OD02A05 A05 Aanbieden van een inhouse traject coach met de M-factor dec Minimum 15 deelnemers voor traject  - Organisatiescore 7 op 10 Lore
nvt nvt nvt

SD07OD02A06 A06 Stimuleren van clubs om acties te ondernemen voor intern draagvlak x x x x Stijging van intern draagvlak (2016: 20,2/30 of 67%) Lore
SD07OD02A07 A07 Stimuleren van clubs om acties te ondernemen voor extern draagvlak x x x x Stijging van extern draagvlak (2016: 20,7/30 of 69%) Lore
SD07OD02A08 A08 Stimuleren van clubs om acties te ondernemen op vlak van werking x x x x Stijging van werking (2016: 36,5/50 of 73%) Lore

SD07OD03A00 OD03
Parantee organiseert of ondersteunt de organisatie van een kwaliteitsvol recreatief of competitief aanbod voor 

jeugdsporters.
Zie SD

SD07OD03A01 A01
Begeleiden van de clubs bij vragen of problemen rond sportaanbod  via een traject (traject evenementen, 

sportspecifieke trajecten) 
SD05OD03A01 Lore

SD07OD03A02 A02
Het 2-jaarlijks organiseren van van een diplomadag, ism een club

SD05OD02A06 Lore

SD07OD03A03 A03
Het coördineren van het aanbodondersteunend en cluboverstijgend project voor rolstoelbasketbal: GIVE & GrOw, 

vanaf seizoen 2018-2019 ism VBL
SD05OD03A06 Lore

SD07OD03A04 A04
Het coördineren van het aanbodondersteunend en cluboverstijgend project voor goal/torbal: QUIET Please!

SD05OD03A07 Lore

SD07OD03A05 A05 Het organiseren van jeugdvriendelijke activiteiten, volgens behoefte dec dec dec dec 100% vraaggestuurd Lore

SD07OD03A06 A06 Stimuleren van instroom van jeugd in competitiesporten SD04OD01A10 Bas

SD07OD03A07 A07 Het organiseren van een kwaliteitsvol jeugdsportfeest voor minstens 30 jongeren met een beperking okt okt okt okt
Draaiboek - Min 1 x/jaar - Min 30 deelnemers - Gekwalificeerde 

lesgevers - Tevreden deelnemers en ouders/begeleders
Lore

SD07OD03A08 A08
Opvolgen van de nieuwe deelnemers (niet-leden) aan het jeugdsportfeest om door te verwijzen naar een geschikte 

sport/club
x x x x Opgevolgd ja/nee - Succesvolle toeleiding 25% Elien

Actie voltooid

Actie deels voltooid, deels in orde,  continu up-to-date gehouden

Actie niet uitgevoerd, niet op schema

Actie nog niet gestart

nvt Actie niet gepland in dit jaar

PARANTEE-PSYLOS vzw
Timing

x = continu Indicator Verantw

Status 

uitvoering 

actie/doelstelli

ng 2017

Status 

uitvoering 

actie/doelstelli

ng 2018

Status 

uitvoering 

actie/doelstel

ling 2019

Status 

uitvoering 

actie/doelstelli

ng 2020



SD OD Actie Omschrijving 2017 2018 2019 2020

SD09OD00A00 SD09
Parantee-Psylos creëert kansen voor specifieke subdoelgroepen en zet hen aan tot duurzame 

sportparticipatie.
Zie OD 1 en 2 Silke & Tom

SD09OD01A00 OD01
Het creëren van duurzame beweeg- en sportkansen voor mensen met een fysieke of visuele beperking door 

het actief inzetten van een FUNcoach.

Periode 2018-2020 min 40 nieuwe leden - Jaarlijks min 220 

(potentiële) G-sporters bereiken waarvan min 50% nog geen lid is - 

Jaarlijks 5 FUN-activiteiten organiseren - Jaarlijks 25 G-sportclubs 

(eigen of reguliere) betrekken

Silke

SD09OD01A01 A01
Contacteren, bezoeken van relevante organisaties, actoren, bronnen van potentiële G-sporters en partners 

(vindplaatsen)
x x x x

Up-to-date excellijst op Sharepoint/Dynamics 365 - Tweejaarlijks 

minstens 1 contactmoment/opgelijste vindplaats - Vast stramien 

agenda 

Silke

SD09OD01A02 A02
Het ondersteunen van FUN-activiteiten i.s.m. revalidatiecentra of scholen (evt via MOEV) bv initiatienamiddag 

(extramuros)
x x x x

Up-to-date draaiboek - Jaarlijks 2 nieuwe FUN-activiteiten - 

Betrokkenheid lokale sportclubs 
Silke

SD09OD01A02 Het organiseren van Sportproefbeurs VI ism Stad Gent en Low Vision Centrum UZ Gent x x x x
Up-to-date draaiboek - Jaarlijks 100 deelnemers waarvan 1/5 nog 

niet sport - Betrokkenheid sportclubs
Silke

SD09OD01A03 A03
Het creëren van een duurzame G-sportwerking in de revalidatiecentra i.s.m. G-sportconsulenten van Sport  

Vlaanderen (RC zonder G-sportcoach)  
x x x x

Jaarlijks minstens 1 opstart (d.w.z. per kwartaal minimum 1 

sportnamiddag met minstens 3 verschillende sporttakken)
Silke

SD09OD01A03 Het organiseren van Geel Ontmoet G-Sport ism revalidatiecentrum Geel x x x x
Up-to-date draaiboek - Jaarlijks 100 deelnemers waarvan 1/5 nog 

niet sport - Betrokkenheid sportclubs
Silke

SD09OD01A04 A04 Het organiseren van eigen laagdrempelige FUN-activiteiten: x Jaarlijks minstens 2 (in 2018 en 2019 focus op FYS en VI) Silke

SD09OD01A04 Het organiseren van 1 Blind (Sports) Date (VI) i.s.m. Stad/Gemeente, G-sportconsulenten Sport Vlaanderen mrt mrt mrt

Up-to-date draaiboek - Jaarlijks 50 deelnemers waarvan 1/5 nog niet 

sport - Betrokkenheid sportclubs

2018: opstart VI-voetbal bij bestaande ViGE club

Silke nvt

SD09OD01A04 Het organiseren van 1 FUNday (FYS) i.s.m. V!GO, Stad/Gemeente, G-sportconsulenten Sport Vlaanderen apr mei mei
Up-to-date draaiboek - Jaarlijks 100 deelnemers waarvan 1/5 nog 

niet sport - Betrokkenheid sportclubs
Silke nvt

SD09OD01A05 A05 Het op maat toeleiden van de potentiële G-sporter naar een bestaand sportaanbod x x x x Up-to-date opvolgsysteem - 100% opvolging van de interessevragen Elien

SD09OD01A06 A06 Via een individueel traject potentiële G-sporter toeleiden naar een laagdrempelig sportaanbod x x x x

Up-to-date opvolgsysteem - 100% opvolging van de interessevragen 

van onder A05 niet-toegeleide personen - Organisatie van min 1 

kleinschalige FUN-activiteit

Silke

SD09OD01A07 A07 Het tewerkstellen van een deeltijdse funcoach (0,2 vte) sep dec dec dec Ja/nee Parantee-Psylos

SD09OD02A00 OD02
Het creëren van duurzame beweeg- en sportkansen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid door 

het actief inzetten van een netwerkFUNcoach.

Periode 2018-2020 min 20 nieuwe leden - Jaarlijks min 120 

(potentiële) G-sporters bereiken waarvan min 50% nog geen lid is 
Tom

SD09OD02A01 A01
Het organiseren van netwerkoverleg met partners uit GGZ en Jeugdzorg waarbij eigen clubs maximaal 

betrokken worden
x x x x

6 netwerken/jaar waarvan 2 nieuwe/jaar (4 in 2017) - 10 concrete 

goede praktijken verzamelen en ontsluiten
Tom

SD09OD02A02 A02 Het ontwikkelen of het aankopen van drempelverlagende tools x x x x Ja/nee Tom

SD09OD02A03 A03 Het organiseren van contactdagen tussen netwerken x x x x Min 1/jaar - Min 2 gerenommeerde sprekers/jaar Tom

SD09OD02A04 A04 Organiseren van Move It! XS i.s.m. G-sportconsulenten Sport Vlaanderen en relevante partners Apr Apr Apr

Up-to-date draaiboek - Jaarlijks 100 deelnemers (jongeren en 

begeleiders) - Betrokkenheid relevante partners - Tevredenheid 

deelnemers

Tom nvt

SD09OD02A05 A05 Het aanbieden van relevante gastlezingen obv uitnodiging x x x x Ja/nee - Max 3/jaar Tom

SD09OD02A06 A06 Het tewerkstellen van een deeltijdse netwerkcoach (0,2 vte) mei dec dec dec Ja/nee Parantee-Psylos

SD09OD03A00 OD03

Het creëren van duurzame beweeg- en sportkansen voor revalidanten met ruggenmergletsel, cerebrale 

parese, amputatie of ernstige beperking van de ledematen door het actief inzetten van G-sportcoaches in 

revalidatiecentra.

Periode 2019-2021:  elk RC continueert het project met G-sportcoach Silke

SD09OD03A01 A01 Het promoten van G-sport en aangepast bewegen bij revalidanten,  hun familie en de revalidatieteams x x
Sensibiliserend filmpje ifv zelfredzaamheid en sociale reïntegratie - 1 

aftermovie per RC - Infobrochure - Promotool

SD09OD03A02 A02
Het organiseren van kleinschalige en toegankelijke beweegactiviteiten, bij voorkeur ism bestaande G-

sportaanbieders (intramuros)
x x

Aanwezigheid van aangepast sport- en didactisch materiaal in het RC - 

Uitbouw omgevingsnetwerk 

PARANTEE-PSYLOS vzw
Timing

x = continu Indicator Verantw

Status 

uitvoering 

actie/doelstel

ling 2017

Status 

uitvoering 

actie/doelstell

ing 2018

Status 

uitvoering 

actie/doelstelli

ng 2019

Status 

uitvoering 

actie/doelstelli

ng 2020



SD09OD03A03 A03
Advies verlenen bij het opstellen van persoonlijke en functionele sport-specifieke trainingsschema's van 

revalidanten
x x Aanspreekpunt zijn - individuele opvolging volgens BOV principe

SD09OD03A04 A04
Het faciliteren van het traject richting een duurzaam G-sportaanbod voor revalidanten door samen te werken 

met de revalidatieteams en de toe-leiders in de directe woonomgevng van de revalidanten 
x x

Goed contact met de G-sportconsulenten - 50% van de revalidanten 

wordt toegeleid

SD09OD03A05 A05 Het tewerkstellen van (1 of meerdere) deeltijdse G-sportcoach(es) (0,6 vte) x x Ja/nee

Actie voltooid

Actie deels voltooid, deels in orde,  continu up-to-date gehouden

Actie niet uitgevoerd, niet op schema

Actie nog niet gestart

nvt Actie niet gepland in dit jaar


