
Verantw

SD OD Actie Indic Omschrijving 2021 2021 2021

SD001 OD000 A000 I000

Parantee-Psylos blijft ook in de beleidsperiode 2021-2024 de performante en financieel gezonde G-

sportorganisatie in Vlaanderen, gedragen door een warm en gedreven medewerkersteam en waarmee alle 

betrokken stakeholders zich verbonden voelen.

Jessica

SD001 OD000 A000 I000 Provisies Kelly

SD001 OD001 A000 I000 Voert continu een gezond financieel beleid

SD001 OD001 A000 I001 Jaarlijks begroting in evenwicht: basissubsidie en andere inkomsten dekken de (sterk stijgende) loonlast en de werkingskosten

SD001 OD001 A000 I002 Maandelijks interne publicatie van de up-to-date resultatenrekening (actual)

SD001 OD001 A000 I003 Geen achterstallige betalingen (3 md) zowel bij debit/inkomende als credit/uitgaande (voorschot)facturen

SD001 OD001 A000 I004 Financieel rapport van elk specifiek dossier volgens respectieve deadline 

SD001 OD001 A001 I000 Opmaken en continu opvolgen van de begroting: maandelijkse publicatie actual 1 Kelly

SD001 OD001 A002 I000
Afsluiten boekjaar: bijhouden afschrijvingen, provisies aanleggen en terugnemen, balans en resultatenrekening voor de AV, opmaken van 

de jaarrekening (revisor)
dec Kelly

SD001 OD001 A002 I000 Afschrijvingen 

SD001 OD001 A002 I000 Revisor

SD001 OD001 A003 I000 Het uitvoeren van alle boekhoudkundige verrichtingen: invoer betalingen, boeking bank- & kasverrichtingen en in- & uitgaande facturen 1 Kelly

SD001 OD001 A003 I000 Betalen van de lonen (excl.topsport)

SD001 OD001 A003 I000 Lidgelden 

SD001 OD001 A003 I000 Financiële resultaten

SD001 OD001 A003 I000 Dubieuze debiteuren 

SD001 OD001 A003 I000 Het versturen van voorschotfacturen IW's (doorfacturatie atleten)

SD001 OD001 A003 I000 Het tijdig betalen van verplaatsingsvergoedingen (incl. lease wagens)

SD001 OD001 A003 I000 Diversen 

SD001 OD001 A003 I000 Uitzonderlijke resultaten

SD001 OD001 A004 I000 Opvolgen van het financieel luik van alle specifieke dossiers 1 Kelly

SD001 OD001 A004 I000 Basis subsidie Sport Vlaanderen 

SD001 OD001 A004 I000 Regularisatie basis subsidie Sport Vlaanderen 

SD001 OD001 A005 I000 Opvolgen van giften en fiscale attesten, belastingaangifte, patrimoniumtaks,... 1 Kelly

SD001 OD001 A006 I000 Organiseren van de Steunfunctie Financiën olv bestuurder financiën: 2x/jaar aug Kelly

SD001 OD002 A000 I000 Past continu een warm en co-creatief HR-beleid toe

SD001 OD002 A000 I001 Continue en flexibele invulling van aanwezig talent 

SD001 OD002 A000 I002 Ontwikkeling van elke dienst/product steeds samen met onze medewerkers

SD001 OD002 A000 I003 Output naar en visibiliteit op het werkveld: elk bezoekt minimum 1 activiteit/jaar/0,2 vte

SD001 OD002 A000 I004 Min 1x/maand overlegmoment tussen en in de teams

SD001 OD002 A000 I005 Jaarlijks 360° evaluatie van elk personeelslid

SD001 OD002 A001 I000
Up-to-date houden van de personeelsadministratie: sociaal secretariaat (Acerta), VIA- en VIVO-middelen, contracten & addendi, 

werktijd.be, IDEWE, werkgeversorganisatie voor PC 329 (Sociare), Sociale Maribel
1 Kelly

SD001 OD002 A001 I000 Sociaal secretariaat (Acerta)

SD001 OD002 A001 I000 Werktijd.be

SD001 OD002 A001 I000 IDEWE 

SD001 OD002 A001 I000 VSDC & Procura & Arko Sports Media & ISB

SD001 OD002 A001 I000 VIA middelen 

SD001 OD002 A001 I000 Sociale Maribel

SD001 OD002 A001 I000 VIVO middelen 

SD001 OD002 A002 I000
Informeren en betrekken/betrokken houden van alle medewerkers: werkbaar werk, opleiding en bijscholingsmogelijkheden, intern 

werkoverleg, teammeeting, teambuilding, jaarlijkse functioneringsgesprekken en/of 360° evaluatie 
1 Jessica

SD001 OD002 A002 I000 Opleiding medewerkers

SD001 OD002 A002 I000 Teammeeting & teambuilding

SD001 OD002 A003 I000 Ontwikkelen van een visie voor de verloning volgens functieclassificatie jun Jessica

SD001 OD002 A004 I000 Voorzien van een kleine spaarpot voor onvoorziene uitgaven 1 Jessica

SD001 OD002 A005 I000
Het geven van een bedanking of attentie naar aanleiding van een (levens)gebeurtenis, zowel intern (bestuur, team en andere 

medewerkers) als extern (partnerfederaties en andere actoren)
1 Jessica
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SD001 OD002 A006 I000 Het structureel inbedden van onze visibiliteit op het werkveld 1 Jessica

SD001 OD002 A007 I000 Optimaal inzetten van stagiairs via welomlijnde stageopdrachten voor de opleidingsinstituten jun Jessica

SD001 OD003 A000 I000 Ondersteunt een gedreven en performante interne werking op vlak van logistiek 

SD001 OD003 A000 I001 Stiptheid 100% mbt respecteren van deadlines 

SD001 OD003 A000 I002 Netheid in de eigen mailbox en op sharepoint

SD001 OD003 A000 I003 Correctheid ifv GDPR

SD001 OD003 A000 I004 Duurzame aankooppolicy

SD001 OD003 A001 I000 Het beheer van het wagenpark: leasecontracten, outlook agenda, carwash, onderhoud & aankoop autobenodigdheden 1 Kelly

SD001 OD003 A002 I000 Optimaal houden van de basis ICT-uitrusting: hardware, software en licenties – (mobiele) telefonie – internetverbinding 1 Dieter

SD001 OD003 A002 I000 Hardware 

SD001 OD003 A002 I000 Software & licenties

SD001 OD003 A002 I000 Telefonie & internet

SD001 OD003 A003 I000
Actief versterken van het pragmatisch gebruik van beschikbare software met bijzondere aandacht voor Microsoft 365 (Teams, planner, 

One Note)
1 Dieter

SD001 OD003 A004 I000 Ondersteunen van de IT-omgeving met behulp van een externe actor (o.a. ESC) 1 Dieter

SD001 OD003 A005 I000 Blijvend toepassen van ons GDPR-beleid, indien nodig met de ondersteuning van een DPO 1 Dieter

SD001 OD003 A006 I000 Onderzoeken of onze data voldoende beveiligd zijn ikv GDPR (2022) nvt Dieter

SD001 OD003 A007 I000 Naleven van alle verzekeringspolissen: polis leden, AO, BA bestuur, brand & diefstal, dienstverplaatsingen & kleine en grote bus 1 Dieter

SD001 OD003 A008 I000
Up-to-date houden van het totale databestand voor alle persoonsgegevens in Dynamics 365: systeemweergaves en query's, jaarlijkse 

lidmaatschapsvernieuwing, jaarlijkse ledenrapportering, publicatie classificatielijsten, check gegevens clubmodule
nov Anneleen

SD001 OD003 A009 I000 Verzamelen en verwerken van allerlei statistische gegevens, voor de collega’s van SD3 & SD4 & SD7 aug Els

SD001 OD003 A010 I000
Administratief ondersteunen van allerlei activiteiten: verwerken inschrijvingen, deelname-attesten, beeldenbank, check clubinfo website, 

check perslijsten
1 Els

SD001 OD003 A011 I000
Het aankopen, het ter beschikking stellen en administratief opvolgen van materiaal in de uitleendienst: voor intern gebruik, behalve de 

promoproducten
1 Anneleen

SD001 OD003 A012 I000 Allemaal in orde houden van het secretariaat, de archiefruimte en de loods, inclusief de digitale platformen (outlook/sharepoint) 1 Jessica

SD001 OD003 A012 I000 Bureelmateriaal

SD001 OD003 A012 I000 Huur kantoren, loods, flexplek

SD001 OD003 A012 I000 Postbehandeling

SD001 OD004 A000 I000 Houdt consistent de implementering van de principes van goed bestuur

SD001 OD004 A000 I001 Jaarlijks totaalscore van minimum 93% op goed bestuur

SD001 OD004 A000 I002 Beleidsnota is de dagelijkse leidraad voor elke vaste medewerker

SD001 OD004 A000 I003 Per kwartaal up-to-date van de status van acties

SD001 OD004 A001 I000 Organiseren van de algemene vergadering(en) mrt Dieter

SD001 OD004 A002 I000 Organiseren van de bijeenkomst(en) van het bestuur: minimum 5x/jaar, jaarlijks evaluatiegesprek voorzitter & directeur dec Jessica

SD001 OD004 A003 I000 Informeren en betrokken houden van alle bestuurders: nieuwsbrief team2board, jaarlijkse meet & greet 1 Jessica

SD001 OD004 A004 I000
Voorbereiden en opmaken van het lange termijn beleidsplan: breedtesport (Elien) - topsport (Steven) - communicatie (Jeroen) - 

management (Jessica)
aug Jessica

SD001 OD004 A005 I000 Het 1x/kwartaal updaten van de status van de acties in de beleidsnota (sharepoint map ALLEN) dec Allen

SD001 OD004 A006 I000 Rapporteren aan de raad van bestuur (kwartaal) & Sport Vlaanderen (jaarverslag) en eventueel  bijsturen mrt Jessica

SD001 OD004 A006 I000 Opmaken van een jaarverslag special over de voorbije beleidsperiode (2022) = verhuist naar SD2-OD1 nvt Jessica

SD001 OD005 A000 I000 Blijft inzetten op de onmisbare competentie van vrijwilligers, andere medewerkers en experts 

SD001 OD005 A000 I001 Min 2x/jaar overlegmoment (incl opvolgen actiepunten): steunfuncties en commissies

SD001 OD005 A000 I002 Het consequent voldoen aan de decretale verplichtingen: georganiseerde sportsector, gezond en ethisch sporten, antidoping

SD001 OD005 A000 I003 Het strikt opvolgen van elk juridisch dossier

SD001 OD005 A000 I004 Aantal vrijwilligers continu op minimum 50 houden 



SD001 OD005 A001 I000 Versterken van ons vrijwilligersbeleid: rekruteren, binden, bedanken, betrokken houden, verbreden naar clubs 1 Dieter

SD001 OD005 A002 I000 Organiseren van de Commissie rond sporten en bewegen met PSYchische kwetsbaarheid (Lore & Thomas & Jessica); zie ook SD5OD3A1 dec Lore

SD001 OD005 A003 I000 Organiseren van de Commissie rond sporten en bewegen met VIsuele beperking (Lore & Silke & Jessica); zie ook SD5OD3A2 dec Lore

SD001 OD005 A004 I000
Organiseren van de Medisch-Technische Commissie (MTC) olv bestuurder medisch-technisch (Wouter Terryn): classificatiedossiers, 

opleidingen classificeerders, (para)medische topics, letselpreventieprogramma’s, MTC XL ; zie ook SD10OD1A1-2 & SD10OD4A3
dec Jessica

SD001 OD005 A005 I000
Het (doen) toepassen van de relevante regelgeving en aangepast beleid rond gezond en ethisch sporten met medewerking van de MTC 

(GES)
1 Dieter

SD001 OD005 A006 I000
Het (doen) toepassen van de relevante regelgeving en aangepast beleid rond grensoverschrijdend gedrag (integriteitsbeleid) met 

medewerking van het ethisch adviesorgaan binnen de schoot van de MTC (GES) zie ook SD5OD1A5
1 Dieter

SD001 OD005 A007 I000 Het (doen) toepassen van de relevante regelgeving en aangepast beleid rond antidoping met medewerking van de MTC 1 Sofie

SD001 OD005 A008 I000
Bestendigen en jaarlijks evalueren van de API-werking met medewerking van het ethisch adviesorgaan binnen de schoot van de MTC 

(GES)
mrt Dieter

SD001 OD005 A009 I000
Het (doen) toepassen van de relevante wetgeving en reglementen met medewerking van een juridisch adviseur (Nicolas Lauwers): 

klachten- en beroepscommissie; zie ook SD10OD4A3
1 Jessica

SD001 OD005 A010 I000
Participeren aan de werking van het Vlaams Sport Tribunaal: kamer antidopingzaken & kamer tuchtzaken grensoverschrijdend gedrag 

(GES)
dec Bestuur

SD001 OD006 A000 I000
Netwerkt en wisselt knowhow en expertise uit met relevante stakeholders uit de sportsector en andere 

maatschappelijke actoren

SD001 OD006 A000 I001 Min 1x/jaar overlegmoment met de 'must have' stakeholders: 80% participatie

SD001 OD006 A000 I002 Jaarlijkse evaluatie effect/impact op onze werking dmv gesprek in teamverband

SD001 OD006 A001 I000
Netwerken en uitwisselen van knowhow en expertise met de primaire stakeholders, een ‘must have’ voor: (Potentiële) sportclubs met G-

sportaanbod: zie SD5, SD11; Reguliere sportfederaties: zie SD6; (Potentiële) G-topsporters: zie SD8; (Potentiële) G-sporters: zie SD9

SD001 OD006 A002 I000

Netwerken en uitwisselen van knowhow en expertise met de ‘enablers’, een ‘must have’ voor: Vrijwilligers: zie SD1 & OD5; Sponsors & 

suppliers: zie SD2; Trainers: zie SD3; Scheidsrechters & tijdopnemers: zie SD4; Classificeerders: zie SD4 & 10; G-sportconsulenten: zie SD4 

& 5 & 6 & 9

SD001 OD006 A003 I000

Netwerken en uitwisselen van knowhow en expertise met de intermediairen, een ‘must have’ voor: Familie, vrienden, private begeleiders 

van de (potentiële) sporter: zie SD8; Revalidatiecentra & zorginstellingen: zie SD9; Settings geestelijke gezondheid: zie SD & 11; 

Maatwerkbedrijven: zie SD9; Vrijetijdsorganisaties en jeugdbewegingen voor mensen met een beperking: zie SD9; (Buitengewoon) 

onderwijs = samenwerking met MOEV: zie SD9; CLB wordt voorlopig nergens vermeld

SD001 OD006 A004 I000
Netwerken en uitwisselen van knowhow en expertise met het strategisch netwerk, een ‘must have’ voor: 

a) Sport Vlaanderen: bilaterale gesprekken voor basiswerking en beleidsfocussen, trilateraal overleg;
okt Jessica

SD001 OD006 A005 I000
b) BPC & LHF: Marc, Ronny en Joeri zijn bestuurder, management commission, funding commission (o.a. verdeelsleutel nationale 

sponsorinkomsten)
1 Jessica

SD001 OD006 A006 I000 c) VSF: algemene vergadering, vormingskansen, shared services; 1 Jessica

SD001 OD006 A007 I000
d) G-sport Vlaanderen, enkel ikv een fusie tot 1 Vlaamse G-sportorganisatie: Wouter Terryn en Dirk Cossaer zijn bestuurder, trilateraal 

overleg 
1 Jessica

SD001 OD006 A008 I000

Netwerken en uitwisselen van knowhow en expertise met het strategisch netwerk, een ‘nice to have’ voor:

a) Experts met kennis rond het topic: Steunpunt Geestelijke Gezondheid, Gezond Leven, Brailleliga, NAH-groep, sociaal-sportieve 

praktijken;

1 Jessica

SD001 OD006 A009 I000 b) IPC en andere internationale actoren; deelname buitenlands congres; 1 Jessica

SD001 OD006 A010 I000 c) Andere beleidsdomeinen Vlaamse overheid (iom Sport Vlaanderen): welzijn, onderwijs, werkgelegenheid, mobiliteit; 1 Jessica

SD001 OD006 A011 I000 d) Andere G-sportactoren: Dovensport Vlaanderen, S-sport//Recreas, To Walk Again, Special Olympics; 1 Jessica

SD001 OD006 A012 I000 e) Sportwerk Vlaanderen: Jessica is bestuurder; 1 Jessica

SD001 OD006 A013 I000 f) Opiniemakers & pers; zie SD2OD3&4

SD001 OD006 A014 I000 Netwerken en uitwisselen van knowhow en expertise met de samenleving (cfr overzicht Billie Bonkers); zie SD2 



Verantw

SD OD Actie Indic Omschrijving 2021 2021 2021

SD002 OD000 A000 I000
Parantee-Psylos versterkt tegen 2024 haar imago als dé G-sportfederatie in Vlaanderen, inclusief de non-stop 

promotie van G-sport in de ruimste zin.
Jeroen

SD002 OD000 A000 I000 Provisies Kelly

SD001 OD001 A000 I000
Versterkt haar ‘corporate’ communicatie door alle communicatiemiddelen in te zetten in functie van de 

bekendmaking van ons merk en onze naam

SD002 OD001 A000 I001 Jaarlijks gemiddeld min 'x% geopende nieuwsbrieven' en 'x% clicks per unieke opens' (nulmeting bepalen eind 2020)

SD002 OD001 A000 I002 Tegen 2022 verschijnt Parantee-Psylos bovenaan pagina 1 bij het opgeven van de zoekterm G-sport in google (nulmeting 2020: 11) 

SD002 OD001 A000 I003
Tegen 2024 scoort de website 80% op gebruiksvriendelijkheid (1) en toegankelijkheid o.a. behoud anysurfer (2)  bij een bevraging van onze 

stakeholders sportclubs en topsporters

SD002 OD001 A001 I000
Continu (doen) waken over de gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid (any surfer label, principe customer-centric) van haar website: 

licentie, hosting, domeinnaam
1 Allen

SD002 OD001 A002 I000 Verder uitbouwen van haar website als de centrale hub waar alle relevante content voor de verschillende stakeholders vindbaar is 1 Tom

SD002 OD001 A003 I000 Bij externe communicatie via andere kanalen telkens de link naar onze website leggen 1 Allen

SD002 OD001 A004 I000
Verhogen van de organische vindbaarheid van website en sociale media op zoekmachines via SEO-optimalisatie (Search Engine 

Optimalisation) en advertenties
1 Tom

SD002 OD001 A005 I000
Uitvoeren van een communicatieplan op maat van haar ontvangers obv segmentatie en doelgroepgerichte communciatie, en verzending 

van digitale nieuwsbrieven zijn aan het databestand gekoppeld 
1 Jeroen

SD002 OD001 A006 I000 Sportclubs informeren over de mogelijke begeleiding en ondersteuning via een tweemaandelijkse digitale nieuwsbrief: ‘Nieuws voor clubs’ 1 Tom

SD002 OD001 A007 I000 Eigen stakeholders informeren over de algemene werking via een tweemaandelijkse digitale nieuwsbrief: ‘Algemene nieuwsbrief’ 1 Jeroen

SD002 OD001 A008 I000 Reguliere sportfederaties informeren over het G-sportbeleid in Vlaanderen via een tweemaandelijkse digitale nieuwsbrief; zie SD6OD3A01 1 Elien

SD002 OD001 A009 I000
Continu (doen) waken over de huisstijl op elke vorm van communicatie: huisstijldragers, promo producten, gadgets, kledij, grafisch design, 

Adobe licentie
1 Jeroen

SD002 OD001 A010 I000 Onderzoeken van de mogelijkheden en de meerwaarde van een app met pushberichten nvt Tom

SD002 OD001 A011 I000 De term G-sport en haar definitie (doen) uitdragen in elke communicatie = verhuist naar OD7 1 Allen

SD002 OD002 A000 I000
Promoot de werking van sportclubs en begeleidt hen op vlak van communicatie en promotie in functie van de 

toeleiding van potentiële sporters naar de sportclub

SD002 OD002 A000 I001
Tegen 2024 maakt 70% van onze clubs een link naar onze website (niet meetbaar) Jaarlijkse stijging percentage geopende nieuwsbrieven 

(1) en aantal clicks per unieke opens (2) 'nieuws voor clubs'

SD002 OD002 A000 I002 Tegen 2024 heeft 80% van onze clubs/community leden een up to date clubpagina op onze website

SD002 OD002 A000 I003 Tegen 2024 is 80% van onze clubs tevreden over de kwalitatieve ondersteuning op vlak van communicatie en promotie 

SD002 OD002 A001 I000
Wekelijks versterken van het platform voor gepaste clubcommunicatie op de digitale kanalen: clubpagina op website, interacties op 

Facebook, Twitter en Instagram
1 Tom

SD002 OD002 A002 I000
Organiseren van vormingskansen op vlak van marketingcommunicatie voor onze clubs: leren van elkaar en creëren van verbondenheid 

met de communicatiestrategie binnen 100% Mijn Sportclub; zie SD5
jun Tom

SD002 OD002 A003 I000 Zoeken naar bijkomende club-en ledenvoordelen 1 Jeroen

SD002 OD003 A000 I000

Zet de prestaties, verhalen en omkadering van alle Vlaamse deelnemers op kwalificatietornooien, EK’s, WK’s 

en Paralympische Spelen in de kijker en slaat daarbij maximaal een brug naar breedtesport en potentiële G-

sporters

SD002 OD003 A000 I001 Continu 100% uniforme opvolging van topsportprestaties via eigen communicatiematrix

SD002 OD003 A000 I002 Tegen 2024 positieve evaluatie (8 op 10) door de G-topsporters via bevraging

SD002 OD003 A000 I003 Tegen 2024 hebben alle G-topsporters een geüpdatete persoonlijke webpagina, incl hun breedtesportverhaal en/of achtergrond

SD002 OD003 A001 I000
Creëren van web-nieuwsberichten voor elke G-topsporter bij deelname aan (= aankondiging) en het behalen van elke medaille op een 

EK/WK of Paralympische Spelen (= resultaat) , met inbegrip van fotoverslag
1 Jeroen

SD002 OD003 A002 I000 Versturen van regionale persberichten over de aankondiging of het resultaat van een Vlaamse G-topsporter 1 Jeroen

SD002 OD003 A003 I000
Onderhouden en centraliseren van de informatie over elke Vlaamse G-topsporter, met inbegrip van de persoonlijke biografie, de deelname 

aan internationale events (cfr. matrix), de resultaten en het palmares
1 Jeroen

SD002 OD003 A004 I000 Gebruikmaken van de eigen web-topsporterpagina in alle externe communicatie via sociale media 1 Jeroen

SD002 OD003 A005 I000 Actief gebruikmaken van de sociale media van de G-topsporter om community te genereren 1 Jeroen

SD002 OD003 A006 I000
Maken van verhalen over de G-topsporter met brug naar zijn/haar ontwikkelingsfase en interactie met de club(s) waar hij/zij aangesloten 

is/was  
1 Jeroen
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SD002 OD003 A007 I000 Informeren over en promoten van de andere internationale evenementen, deelnemers en resultaten op de website 1 Jeroen

SD002 OD003 A008 I000
Uitzenden van een extra mediateam naar de Paralympische Spelen in Tokyo & Parijs, opmaak videoportretten van alle Vlaamse 

deelnemers, opmaak visual content
1 Jeroen

SD002 OD004 A000 I000 Zet de beleving, de verhalen en de activiteiten van breedtesporters in de kijker

SD002 OD004 A000 I001 Continu 100% uniforme opvolging van breedtesportactiviteiten (inclusief opleiding en vormingskansen) via eigen communicatiematrix

SD002 OD004 A000 I002 Tegen 2024 positieve evaluatie (8 op 10) door breedtesporters (leden), bij bevraging via Algemene Nieuwsbrief

SD002 OD004 A000 I003 In de verhaallijnen continu het diversiteitsprincipe (doelgroep/gender/afkomst/sporttak) toepassen

SD002 OD004 A001 I000
Creëren van web-nieuwsberichten over breedtesportactiviteiten (incl opleiding en vormingskansen) met inbegrip van een kwaliteitsvol 

fotoverslag ,visual templates
1 Tom

SD002 OD004 A002 I000 Versturen van regionale en nationale persberichten over onze Belgische kampioenschappen 1 Jeroen

SD002 OD004 A003 I000 Coördineren van de update van de relevante pagina's op onze website (handleiding) 1 Tom

SD002 OD004 A004 I000 Allemaal actief gebruikmaken van de sociale media van de sportclubs en breedtesporters om community te genereren 1 Tom

SD002 OD004 A005 I000
Maken van verhalen over de breedtesporter (elk niveau) met brug naar het aanbod (van A tot Z) en interactie met de club(s) waar hij/zij 

aangesloten is
1 Tom

SD002 OD005 A000 I000
Communiceert verbindend met het eigen strategisch netwerk en versterkt de communicatie over G-sport van 

andere actoren

SD002 OD005 A000 I001 Min 1x/jaar overlegmoment met de relevante 'must have' stakeholders: 80% participatie van 1 medewerker

SD002 OD005 A000 I002 100% logistieke en promotionele ondersteuning van promotionele evenementen m.b.t. de Paralympische Spelen conform de MoU van BPC

SD002 OD005 A000 I003 Jaarlijks absolute stijging van min '2% geopende nieuwsbrieven' en min '2% clicks per unieke opens' t;o.v. voorafgaand kalenderjaar

SD002 OD005 A001 I000
Netwerken en uitwisselen van knowhow en expertise met het strategisch netwerk, een ‘must have’ voor: 

a) Sport Vlaanderen & G-sport Vlaanderen: trilateraal communicatie-overleg;
1 Tom

SD002 OD005 A002 I000 b) Paralympic Team Belgium: marketingcommunication commission BPC - PP - LHF 1 Jeroen

SD002 OD005 A003 I000 Organiseren van de Steunfunctie MarketingCommmunicatie olv bestuurder Stef Dehantschutter): 1 Jeroen

SD002 OD005 A004 I000 Verbindend communiceren over (samenwerkingen met) de ‘must have’ stakeholders via twitter en linkedIn; zie SD1OD6 1 Jeroen

SD002 OD005 A005 I000 Versterken van de Vlaamse campagnes van Sport Vlaanderen mbt de bredere samenleving 1 Jeroen

SD002 OD005 A006 I000 Versterken van de campagnes en promotionele evenementen van Paralympic Team Belgium m.b.t. de Paralympische Spelen 1 Jeroen

SD002 OD006 A000 I000
Sensibiliseert over de voordelen van sport en beweging en wil meer personen met een beperking of 

kwetsbaarheid overtuigen om duurzaam te sporten

SD002 OD006 A000 I001 Minstens 50% van de deelnemers aan elke sport-promotionele activiteit sport nog niet duurzaam

SD002 OD006 A001 I000
Het organiseren van jaarlijks minstens 1 Vlaams multi-sportevenement (Move it! XL & Move it! W-Vl) voor mensen met een psychische 

kwetsbaarheid; zie SD4OD1A10-13
Thomas

SD002 OD006 A002 I000
Het organiseren van jaarlijks minstens 1 Vlaams multi-sportevenement tijdens de Revabeurs & ZieZo-beurs en Kangoeroebeurs voor 

mensen met een beperking; zie SD6OD4A03-05
Elien

SD002 OD006 A003 I000 Het promotioneel ondersteunen van het aanbod voor personen met een beperking bij reguliere federaties; zie SD6OD3A14 Elien

SD002 OD006 A004 I000 Organiseren van een G-sportevent gekoppeld aan een groot regulier kampioenschap: WK wielrennen in 2021, 6daagse in Gent sep Jeroen

SD002 OD006 A005 I000 Promotioneel en logistiek ondersteunen van internationale G-sportevenementen in Vlaanderen 1 Jeroen

SD002 OD006 A006 I000 Actief inzetten van G-(top)sporters als ambassadeurs: briefing bij intake, opname in topsportercontract, fotografen 1 Jeroen

SD002 OD006 A007 I000 Zoeken naar en inzetten als peter/meter/‘influencer’ van bekende (ex-)(G-)sporters of personen met een positief imago 1 Jeroen

SD002 OD006 A008 I000
Het jaarlijkse inzetten van de beschikbare mediaruimte bij mediapartners (paid media) in functie van de sensibilisering van G-sport (25,000 

euro bij Het Nieuwsblad)
1 Jeroen

SD002 OD006 A009 I000 Zoeken naar regionale en lokale mediapartners (paid waar mogelijk, earned gegarandeerd), in aanvulling op de nationale partnerships 1 Jeroen

SD002 OD006 A010 I000 Maken van video’s ‘Verhalen van’ en aftermovies over G-sport(ers) 1 Jeroen

SD002 OD006 A011 I000 Doen produceren, ontwikkelen en distribueren van een televisiespot 1 Tom

SD002 OD007 A000 I000 Differentieert inkomstenbronnen in functie van grotere subsidieonafhankelijkheid  

SD002 OD007 A000 I001 Jaarlijkse eventsponsoring voor 50% van de key events 

SD002 OD007 A000 I002 Garantie op 100% uitvoering van de MoU (Memorandum of Understanding BPC & liga's)

SD002 OD007 A000 I002 Aandeel sponsorinkomsten (A1 en A2) stijgt naar van 17% (2019) naar 25% in 2024



SD002 OD007 A001 I000
Maximaal participeren aan de Funding Commission van BPC: verhogen nationale sponsorinkomsten, partnershipmeetings, afspraken en 

return richting partners
1 Jeroen

SD002 OD007 A002 I000
Uitbreiden van de particuliere fondsenwerving: goed doel (Music For Life, Arendonk Zingt en Swingt), donatiepagina, gerichte 

communicatie kandidaat-sponsors, verlenging kledijpartnerschap (Jako), verlenging materiaal (GOED), eventpartners
1 Jeroen

SD002 OD007 A003 I000 Zoeken naar en starten van partnerships met bedrijven die een voordeel bieden voor key events, projecten, clubs en/of topsporters 1 Jeroen



Verantw

SD OD Actie Indic Omschrijving 2021 2021 2021

SD003 OD000 A000 I000

Parantee-Psylos verhoogt tegen eind 2024 de expertise van stakeholders uit ons strategisch netwerk door het 

mappen, promoten en regelmatig organiseren of ondersteunen van kaderopleidingen en vormingskansen (d.i. 

bijscholingen en leerkansen).

Dieter

SD003 OD000 A000 I000 Provisies Kelly

SD003 OD001 A000 I000
Ontwikkelt, optimaliseert en verspreidt continu de G-sportopleidingsvisie van A tot Z, van laagdrempelig tot 

topsport, zowel inzake begeleiding van G-sporters als organisatie van G-sport

SD003 OD001 A000 I001 Min 2x/jaar effectieve digitale communicatieprikkel naar (club-)trainers 

SD003 OD001 A000 I002
Jaarlijkse stijging aantal bezoekers vormingskalender (nulmeting en % vastleggen in 2021: 1000 bezoekers waarvan 750 unieke --> 20% 

groei tege 2024)

SD003 OD001 A000 I003 Tegen 2022 beschikt Parantee-Psylos over een vernieuwde G-sportopleidingsvisie

SD003 OD001 A001 I000 Ontwikkelen van een G-sportopleidingsvisie van laagdrempelig sporten tot topsport obv meerjaren ontwikkelingsplan (MOP) (2022) Dieter

SD003 OD001 A002 I000
Optreden als aanspreekpunt en wegwijzer voor de (kandidaat-)G-sporttrainer tov uiteindelijke doelgroep, tov andere federaties, tov andere 

actoren in (G-)sportlandschap
1 Dieter

SD003 OD001 A003 I000

(Blijvend) in kaart brengen van vormingsnoden bij onze stakeholders: clubtrainers, (club-)bestuurders en betrokkenen bij organisatie, 

competitie- en recreatiemanagers, officials (scheidsrechters, tijdopnemers, wedstrijdcommissarissen), classificeerders, ligatrainers via 

POP, reguliere sportfederaties, docenten van onderwijsinstellingen 

1 Dieter

SD003 OD001 A004 I000
Inventariseren en actief beheren bestaande kennis en expertise: studies, bestaande handleidingen, expertise bij ligatrainers (en eventueel 

clubtrainers), eigen medewerkers, docenten, ervaringsdeskundigen, (ex-)topsporters
nvt Dieter

SD003 OD001 A005 I000
Inventariseren aanbod (ook digitaal) met extra aandacht voor ons nog niet bekende en eventueel buitenlandse actoren (zowel 

‘doelgroepen’ als ‘sporttechnisch’)
jun Dieter

SD003 OD001 A006 I000
Promoten van (bestaand) aanbod van Dynamo, ICES, Gezond Sporten Vlaanderen ifv versterking en verdere professionalisering van de 

club(-bestuurders) (GES); zie SD5OD1
1 Lore

SD003 OD001 A007 I000
Ruim promoten van het G-sportvormingsaanbod: vormingskalender op de website, digitale communicatieprikkels (ook bij trainers van 

reguliere federaties); zie ook SD2OD4A2
1 Dieter

SD003 OD002 A000 I000
Organiseert periodiek sportkaderopleidingen en ondersteunt de verdere uitbouw van G-sport in de VTS-

opleidingsstructuur voor trainers

SD003 OD002 A000 I001 Min 1 succesvolle (opkomst en tevredenheid) organisatie per sporttak waarvan we ‘owner’ zijn in de periode 2021-2024 

SD003 OD002 A000 I002 Tegen 2024 een kwalificatiegraad van min 35% voor eigen clubtrainers 

SD003 OD002 A000 I003 Tegen 2024 kwalitatieve G-accenten voor elke sporttak met focus vanuit G-topsportbeleid

SD003 OD002 A001 I000 Organiseren van Initiator Boccia: werkgroep met ligatrainer dec Dieter

SD003 OD002 A002 I000 Organiseren van Initiator Goalbal / Torbal: werkgroep met ligatrainer nvt Dieter

SD003 OD002 A003 I000 Actief participeren in VTS-werking: participeren aan werkgroepen, jaarlijkse Denkcel G-sport van VTS 1 Dieter

SD003 OD002 A004 I000

Ondersteunen van reguliere federaties in de verdere uitbouw van G-sport in de opleidingsstructuur, zie SD6OD3A8 & SD6OD1A4: 

participeren aan werkgroepen, remediëring opleidingsstramien, mee nadenken over en screenen vakinhoud, aanduiden van expertise, 

delen goede praktijkvoorbeelden

1 Dieter

SD003 OD002 A005 I000
Faciliteren van (G-accenten in) hogere opleidingsniveaus met voorkeur voor de sporttakken met focus vanuit ons G-topsportbeleid: 

atletiek, tafeltennis, wielrennen, zwemmen; zie SD8OD7A7 (kennis)
nvt Dieter

SD003 OD003 A000 I000
Organiseert, ontwikkelt en ondersteunt meer vormingskansen inzake begeleiding van G-sporters en 

organisatie van G-sport, eventueel in samenwerking met andere stakeholders 

SD003 OD003 A000 I001
Aantal tactische of sporttechnische vormingen voor trainers: min 1x per sport in eigen beheer of sporttak met focus vanuit ons G-

topsportbeleid in de periode 2021-2024 (zie matrix)

SD003 OD003 A000 I002
Aantal vormingen voor officials: min 2x per sport in eigen beheer of sporttak met focus vanuit ons G-topsportbeleid in de periode 2021-

2024 (zie matrix)

SD003 OD003 A000 I003 Begeleidingsgerichte vormingen waarbij elke doelgroep min 1x/4 jaar aan bod komt (zie matrix)

SD003 OD003 A001 I000
Blijvend verzekeren van een aanbod voor G-sporttrainers in VTS Plus: ‘Omgaan met PSY’, ‘Omgaan met G-sporters’, ‘Je club 

autismevriendelijker maken’
1 Dieter

SD003 OD003 A002 I000

Ontwikkelen en lanceren van tactische en/of sporttechnische content voor vormingskansen: voor (liga-)trainers in ‘eigen’ sporten 

(showdown, powerchair hockey, …) en (liga-)trainers in sporten met focus vanuit G-topsportbeleid; voor (nieuwe) officials; zie SD4OD3A22 

& SD8

1 Dieter

SD003 OD003 A003 I000

Ontwikkelen en lanceren van begeleidingsgerichte content voor vormingskansen met extra aandacht voor nieuwe sporters en 

laagdrempelig sporten: VE-bewegingsanimator (evt combi ASS, PSY als verrijking), NAH, rolstoelvaardigheden, aangepast fietsen, 

multimove voor G-sport

1 Dieter

SD003 OD003 A004 I000

Voorstellen lanceren en opportuniteiten bewaken ifv meer organisaties op het terrein: via doelgerichte en slimme samenwerking, 

bijvoorbeeld: aansluiten op bestaande initiatieven van reguliere federaties (kaderweekend Gym, Swimconference), Dag van de Trainer, 

trefdag ism reguliere federatie, initiatieven van / of samen met actoren als Dynamo project, ICES, Gezond Sporten Vlaanderen; SD6OD1A5 

& SD5OD1A3 & SD5OD3A3 tem A6

1 Dieter

SD003 OD004 A000 I000
Verwerft inzicht in en maakt gebruik van digitale alternatieven ifv vormingskansen, het verspreiden en 

toegankelijk maken van kennis

SD003 OD004 A000 I001 Tegen eind 2021 minstens 1 ‘blended learning’ traject 

SD003 OD004 A000 I002 Tegen 2024 ontwikkelen van minimum 2 andere digitale toepassingen 
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SD003 OD004 A001 I000 Opvolgen van en maximaal synergie zoeken met bestaande projecten Digitaal Leren VSF (1) en VTS (2): opleiding, info-uitwisseling
dec 

(1)
Dieter

SD003 OD004 A002 I000 Testen en implementeren van digitale of blended learning trajecten: VTS Plus ‘Omgaan met G-sporters’ (1), andere pilootprojecten (2)
dec 

(1)
Dieter

SD003 OD004 A003 I000
Kennis sneller en beter ontsluiten via digitale oplossingen en vormingskansen (e-learning, videocontent, online clinics) naar eigen 

personeelsteam
nvt Dieter

SD003 OD004 A004 I000
Kennis sneller en beter ontsluiten via digitale oplossingen en vormingskansen (digitale platformen) naar trainers, officials (Official@home), 

clubbestuurders, classificeerders; zie SD4 & 5 & 8 & 10
1 Dieter

SD003 OD005 A000 I000
Implementeert passende of aangepaste leerformules met een belangrijke plek voor uitwisseling, ontmoeting 

en ervaringsleren

SD003 OD005 A000 I001 Jaarlijks minimum 1 nieuwe leerformule door een collega doen toepassen 

SD003 OD005 A001 I000

Samen met de respectieve collega bepalen wanneer en hoe de nieuwe leerformule toegepast wordt in de periode 2021-2024: 

trefmomenten en praktijkdagen voor trainers en bestuurders, open trainingen, terugkommomenten / intervisies officials/classificeerders, 

Coachesplatform voor ligatrainers/clubtrainers; zie ook SD1OD6A2 & SD4OD3A21 & SD5OD1A3 & SD8OD2A2

1 Dieter

SD003 OD005 A002 I000
Op maat begeleiden of trajecten op maat ontwikkelen voor (top-)trainers uit reguliere sport die zich willen bekwamen in G-sport; zie 

SD8OD1A6
nvt Dieter

SD003 OD005 A003 I000 Organiseren en opvolgen coachesplatform (luik opvolging - proces); zie SD8OD1A8 1 Dieter



Verantw

SD OD Actie Indic Omschrijving 2021 2021 2021

SD004 OD000 A000 I000

Tijdens de beleidsperiode 2021-2024 biedt Parantee-Psylos elke (aangesloten) sporter een gevarieerd en 

kwaliteitsvol sportaanbod op maat van de eigen mogelijkheden en interesses, met bijzondere aandacht voor 

een goede geografische spreiding en toegankelijkheid van de sportaccommodatie.

Thomas & Bas

SD004 OD000 A000 I000 Provisies Kelly

SD004 OD001 A000 I000
Ondersteunt of coördineert het recreatief sportaanbod, met bijzondere aandacht voor de beleving en het 

welbevinden van de sporter en de entourage

SD004 OD001 A000 I001 Lage instapdrempel bij elke activiteit : geen sportniveau vereist, democratische inschrijfprijs, vlotte bereikbaarheid (via openbaar vervoer)

SD004 OD001 A000 I002 Minimum 1x/2jaar een recreatief event/G-sporttak in eigen beheer

SD004 OD001 A000 I003 Bij elk event van minimum 100 deelnemers een tevredenheidsscore van minstens 4 op 5  

SD004 OD001 A000 I004 Jaarlijks minimum 1 initiatief gericht op verhogen fairplay

SD004 OD001 A001 I000 BOC (boccia): organiseren van '3D Boccia' (FYS-R);  zie SD5OD01A02 nov Bas

SD004 OD001 A002 I000 CYC (G-wielrennen): organiseren van open trainingen (FYS(-R), VI, VE); zie SD8OD02A02

SD004 OD001 A003 I000 PCH (powerchair hockey): organiseren van de diplomadag (FYS-R) zie SD5OD01A02 nvt Bas

SD004 OD001 A004 I000 SHD (showdown): organiseren van een promotioneel event (VI) nvt Bas

SD004 OD001 A005 I000 SWI (G-zwemmen): organiseren van open trainingen (FYS(-R), VI, VE); zie SD8OD02A02

SD004 OD001 A006 I000 TAT (G-tafeltennis): organiseren van 'G-pong open' (FYS(-R), VE) nov Bas

SD004 OD001 A007 I000 TOR (torbal): organiseren van de diplomadag (VI) nvt Bas

SD004 OD001 A008 I000 WAN (G-wandelen): ondersteunen van de Te Gekke Wandelingen ism Wandelsport Vlaanderen en Te Gek?! (PSY) 1 Tom

SD004 OD001 A009 I000 PSY: organiseren van de sportdag Move it! XL in Mechelen jun Thomas

SD004 OD001 A010 I000 PSY: organiseren van de sportdag Move it! W-Vl in Harelbeke mei Thomas

SD004 OD001 A011 I000 PSY: ondersteunen van VGC bij de organisatie van de sportdag Move it! Brussel okt Thomas

SD004 OD001 A012 I000
PSY: ondersteunen van clubs bij de organisatie van de sportdag Move it! Antwerpen; Sportinstuif; Sport-G-Mee; All-4-Sports-4All; You never 

run alone
1 Thomas

SD004 OD001 A013 I000 PSY: organiseren van de meerdaagse Sportelweek aan Zee te Nieuwpoort mei Thomas

SD004 OD001 A014 I000 PSY: organiseren van de internationale meerdaagse I Like To Move It in Herentals, met open tornooivorm voor verschillende sporttakken sep Thomas

SD004 OD001 A015 I000
Het jaarlijks organiseren van het Jeugdsportfeest voor jongeren met een beperking of kwetsbaarheid en hun ‘peers’, in samenwerking met 

relevante stakeholders; zie SD7OD2

SD004 OD001 A016 I000
PSY: (Mee) organiseren van plaatselijke evenement ism de sportdienst(en), de sportclubs en de lokale organisatie(s): Move it! XS; zie 

SD9OD01A03

SD004 OD001 A017 I000
VI (visuele beperking): (Mee) organiseren van plaatselijke evenementen ism de sportdienst(en), de sportclubs en de lokale 

sportorganisatie(s): Blind Sports Date(s); Sportproefbeurs Gent; zie SD9OD02A02

SD004 OD001 A018 I000
FYS (fysieke beperking): (Mee) organiseren van plaatselijke evenementen ism de sportdienst(en), de sportclubs en de lokale 

sportorganisatie(s): FUNday(s); Geel Ontmoet G-sport; zie SD9OD03A02

SD004 OD001 A019 I000 ALL: organiseren van een alternatief digitaal aanbod - waar mogelijk - in samenwerking met aangesloten clubs 1 Thomas

SD004 OD002 A000 I000
Ondersteunt of coördineert het recreatief-competitief sportaanbod, met bijzondere aandacht voor fairplay en 

beleving bij zowel sporters, de entourage als de sporttechnische omkadering en officials

SD004 OD002 A000 I001
Lage instapdrempel: geen sportniveau vereist, democratische inschrijfprijs, vlotte bereikbaarheid (via openbaar vervoer), geen sport-

specifiek materiaal vereist

SD004 OD002 A000 I002 Bij elke activiteit maximale speelkansen voor alle deelnemers d.w.z. geen competitieformules met rechtstreekse uitschakeling

SD004 OD002 A000 I003 Inzet van 'officials' met de nodige expertise en feeling met de doelgroep 

SD004 OD002 A000 I004 Jaarlijks minimum 1 initiatief gericht op verhogen fairplay

SD004 OD002 A001 I000 BAD (G-badminton): organiseren van recreatieve toernooidagen i.s.m. clubs (PSY) jun Thomas

SD004 OD002 A002 I000 BOC (boccia): ondersteunen van recreatieve toernooidagen i.s.m clubs en MOEV (FYS-R) jun Bas

SD004 OD002 A003 I000 CYC (G-wegwielrennen): organiseren van het regelmatigheidscriterium (VE) sep Bas

SD004 OD002 A004 I000 CYC (G-veldrijden): organiseren van het regelmatigheidscriterium (VE) feb Bas
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SD004 OD002 A005 I000 FOO (G-voetbal): organiseren van recreatieve toernooidagen i.s.m. clubs (VI) 1 Bas

SD004 OD002 A006 I000 FOO (G-voetbal): organiseren van het indoor soccer festival (PSY) dec Thomas

SD004 OD002 A007 I000 FOO (G-voetbal): organiseren van de provinciale zaal- en minivoetbalcompetitie met het afsluitend interprovinciaal finaletoernooi (PSY) mei Thomas

SD004 OD002 A008 I000 NET (G-netbal): organiseren van recreatieve toernooidagen i.s.m. clubs (PSY) sep Thomas

SD004 OD002 A009 I000 PCH (powerchair hockey): organiseren van de speeldagen voor 1ste en 2de klasse (FYS) jun Bas

SD004 OD002 A010 I000 PET (G-petanque & G-kubb): organiseren van recreatieve toernooidagen i.s.m. clubs (PSY) jul Thomas

SD004 OD002 A011 I000 SWI (G-zwemmen): organiseren van het zwemcriterium (VE) en het afsluitend huldigingsmoment jun Bas

SD004 OD002 A012 I000 TAT (G-tafeltennis): organiseren van de recreatieve toernooidagen i.s.m. clubs (FYS, VE) mei Bas

SD004 OD002 A013 I000 TAT (G-tafeltennis): organiseren van de recreatieve toernooidagen i.s.m. clubs (PSY) nov Thomas

SD004 OD002 A014 I000 TOR (torbal): organiseren toernooidagen i.s.m. clubs en MOEV (VI) mei Bas

SD004 OD002 A015 I000 VOL (G-volleybal): organiseren recreatieve toernooidagen i.s.m. clubs (PSY) sep Thomas

SD004 OD002 A016 I000
Zoeken en aanduiden van een recreatiemanager voor sporttakken in eigen beheer cfr G-wielrennen en G-zwemmen: zie handleiding 

sportcommissies en competitiemanagement
1 Bas

SD004 OD002 A017 I000 Jaarlijks een 1 op 1 functioneringsgesprek voeren met de recreatiemanagers (schakel werkveld en secretariaat) (GES) dec Bas

SD004 OD002 A018 I000 Het implementeren van fairplay-initiatieven (GES); zie SD1OD1A5 sep Thomas

SD004 OD002 A019 I000 Het bestellen en verdelen van de trofeëen en medailles voor eigen activiteiten 1 Bas

SD004 OD003 A000 I000
Ondersteunt of coördineert het competitief sportaanbod met bijzondere aandacht voor fairplay en beleving bij 

zowel sporters, de entourage als de sporttechnische omkadering en officials 

SD004 OD003 A000 I001 Wedstrijdleiding altijd door gekwalificeerde officials 

SD004 OD003 A000 I002 Elke deelnemende competitiesporter bezit een geldige sportklasse of classificatie 

SD004 OD003 A000 I003 Minimaal 1x/jaar een Commissie per G-sporttak ism de competitiemanager of het competitiemanagement 

SD004 OD003 A000 I004 Jaarlijks minimum 1 initiatief gericht op verhogen fairplay

SD004 OD003 A001 I000
BOC: organiseert het Vlaams Kampioenschap individueel en coördineert het Belgisch Kampioenschap (BK) zowel voor individueel als voor 

deelname van pairs/teams, afsluitende kampioenenhuldiging (FYS-R) 
jun Bas

SD004 OD003 A001 I000 BOC: coördineert de Memorial Kenneth Verwimp jan Bas

SD004 OD003 A002 I000 CYC: coördineert het Open Kampioenschap van Vlaanderen, BK tijdrit en BK wegrit, afsluitende kampioenenhuldiging (FYS (-R), VI, VE) sep Bas

SD004 OD003 A003 I000
GOA (goalbal) & TOR: coördineert de nationale competitiereeksen, de Beker van België, afsluitende kampioenenhuldiging, ondersteunen 

(internationale) toernooien (VI)
mei Bas

SD004 OD003 A004 I000 PCH: coördineert de Superleague, afsluitende kampioenenhuldiging (FYS-R) mei Bas

SD004 OD003 A005 I000 TAT: coördineert het BK, afsluitende kampioenenhuldiging (FYS(-R), VE) mei Bas

SD004 OD003 A006 I000 SHD: coördineert de competitiespeeldagen, afsluitende kampioenenhuldiging (VI) mei Bas

SD004 OD003 A007 I000 SWI: coördineert het nationale zwemcriteriums en BK (ALL)  mei Bas

SD004 OD003 A008 I000 Systematisch (min 1x/jaar) de sportklasse van alle competitiespelers per sporttak (doen) controleren 1 Bas

SD004 OD003 A009 I000
Faciliteren van de werking van het Competitiemanagement conform de handleiding sportcommissies en competitiemanagement (GES); 

zie ook SD10OD02A02
1 Bas

SD004 OD003 A010 I000 Jaarlijks een 1 op 1 functioneringsgesprek voeren met de competitiemanagers (schakel werkveld en secretariaat) dec Bas

SD004 OD003 A011 I000 Organiseren van de Vlaamse Commissievergaderingen in bovenvermelde sporttakken; zie ook SD10OD02A02 1 Bas

SD004 OD003 A012 I000 Afstemmen met de Franstalige partnerorganisatie LHF voor de nationaal georganiseerde competities: BOC, GOA/TOR & SWI 1 Bas

SD004 OD003 A013 I000
Aanbieden van sporttechnische en administratieve ondersteuning voor elke andere organisatie of deelname in bovenvermelde 

sporttakken
1 Bas

SD004 OD003 A014 I000
De speelkalender van elke sporttak in eigen beheer aftoetsen aan de (inter)nationale speelkalender en/of die van de ons omringende 

landen
1 Bas

SD004 OD003 A015 I000 Optimaliseren en toepassen van geautomatiseerde resultaatsverwerkingsprogramma's 1 Bas

SD004 OD003 A016 I000 Versturen van regionale persberichten over onze Belgische kampioenschappen: zie SD2OD3A02

SD004 OD003 A017 I000 Promotioneel en logistiek ondersteunen van internationale G-sportevenementen in Vlaanderen: zie SD2OD6A05



SD004 OD003 A018 I000
Realiseert tegen 2024 de integratie van de sporttakken tafeltennis, wielrennen en zwemmen op breedtesportniveau in samenspraak met 

de respectieve unisportfederatie: zie SD6OD02

SD004 OD003 A019 I000
Kennis sneller en beter ontsluiten via digitale oplossingen en vormingskansen (digitale platformen) naar officials (Official@home); zie 

SD3OD4A04, SD10OD02A02

SD004 OD003 A020 I000
Samen met de respectieve collega bepalen wanneer en hoe de nieuwe leerformule toegepast wordt in de periode 2021-2024: terugkom-

momenten / intervisies officials/classificeerders (GES); zie SD3OD5A01

SD004 OD003 A021 I000 Ontwikkelen en lanceren van tactische en/of sporttechnische content voor vormingskansen: voor (nieuwe) officials; zie SD3OD3A02

SD004 OD003 A022 I000 BOC: coördineren van de (internationale) opleiding voor scheidsrechters 1 Bas

SD004 OD003 A023 I000 CYC: coördineren van de opleiding tijdopnemers 1 Bas

SD004 OD003 A024 I000 GOA/TOR: coördineren van de (internationale) opleiding scheidsrechters 1 Bas

SD004 OD003 A025 I000 PCH: coördineren van de (internationale) opleiding scheidsrechters 1 Bas

SD004 OD003 A026 I000 SHD: coördineren van de (internationale) opleiding scheidsrechters 1 Bas

SD004 OD003 A027 I000 Het implementeren van fairplay-initiatieven (GES) 1 Bas

SD004 OD003 A028 I000 Het bestellen en verdelen van de trofeëen en medailles voor eigen activiteiten 1 Bas

SD004 OD004 A000 I000 Stimuleert de instroom van –18-jarigen op recreatie-, recreatieve competitie- of competitieniveau

SD004 OD004 A000 I001

Jaarlijkse toename van min. 5% van het aantal jeugdsporters die deelnemen aan 1 of meerdere activiteiten binnen het sportaanbod 

(indicator: % in 2022 vergelijken met 2019 voor andere doelgroepen en met 2021 voor alternatief aanbod in de clubs en voor 

laagdrempelige PSY-activiteiten)

SD004 OD004 A000 I002 Jaarlijks minimum 1 initiatief per niveau gericht op het verhogen van het aantal deelnemende -18 jarigen = als actie opgenomen

SD004 OD004 A001 I000
Jaarlijks organiseren van 1 initiatief gericht op het aantrekken van -18 jarigen: jeugdambassadeurs; faciliteren koppelen clubs en 

instellingen en/of revalidatiecentra
sep Bas

SD004 OD004 A002 I000 Jeugdsport als vast agendapunt opnemen op de Commissie per G-sporttak in eigen beheer 1 Bas

SD004 OD005 A000 I000
Blijft inzetten op de onmisbare competentie van vrijwilligers, andere medewerkers en experts om de kwaliteit 

van het bovenstaande sportaanbod hoog te houden (cfr SD1, OD5)

SD004 OD005 A000 I001 Pool van externe medewerkers (oa vrijwilligers, ervaringsdeskundigen,...) op peil houden om een kwalitatief sportaanbod te organiseren

SD004 OD005 A001 I000 Inzetten op het rekruteren, oriënteren en binden van competente sporttechnische medewerkers; zie SD1OD5A01 1 Thomas

SD004 OD005 A002 I000 Inzetten van ervaringsdeskundigen / (ex-)(top)sporters bij de uitwerking van bovenstaand sportaanbod of als ambassadeur 1 Bas

SD004 OD006 A000 I000 Biedt via reservatie extra laagdrempelige sportmogelijkheden aan in de G-sportclub zelf, aangesloten of niet

SD004 OD006 A000 I001 Minimaal 15 (potentiële) clubs tekenen in op Move it! Vlaanderen op jaarbasis 

SD004 OD006 A000 I002 Min 10 organisaties Camionettecup op jaarbasis

SD004 OD006 A000 I003 Quasi continue uitlening van het pakket Go4oriënteering en Memoride (3 weken/ontlener)

SD004 OD006 A001 I000 PSY: organiseren van Move it! Vlaanderen 1 Thomas

SD004 OD006 A002 I000 ALL: aanbieden Go4oriënteering pakket; zie SD5OD1A02 1 Thomas

SD004 OD006 A003 I000 ALL: organiseren van Camionette Cup;  zie SD5OD1A02 1 Lore

SD004 OD006 A004 I000 ALL: aanbieden Memoride pakket; zie SD5OD1A02 1 Lore



Verantw

SD OD Actie Indic Omschrijving 2021 2021 2021

SD005 OD000 A000 I000
Parantee-Psylos focust in de beleidsperiode 2021-2024 op haar meerwaarde ten aanzien van de aangesloten 

clubs door maximaal in te zetten op een proactieve clubondersteuning.
Lore

SD005 OD000 A000 I000 Provisies Kelly

SD005 OD001 A000 I000
Versterkt continu de aangesloten sportclub(s) in functie van hun wensen en behoeften voor een duurzame 

werking

SD005 OD001 A000 I001 Jaarlijks minimaal 30 clubbezoeken 

SD005 OD001 A000 I002 75% (94 verschillende) van de clubs bezocht tegen 2024 

SD005 OD001 A000 I003 Algemene tevredenheid bij onze clubs met een gemiddelde totaalscore van minstens 8 op 10 in 2024

SD005 OD001 A000 I004 Gebruik van de tool 100% Mijn Sportclub door de helft van onze clubs tegen 2024

SD005 OD001 A001 I000
Versterken van de sportclub op vlak van hun structuur: vrijwilligersbeleid, opstart clubgrade-trajecten, financieel clubbeleid, link 

Dynamotrajecten (VSF), werken met online clubmodule, sociaal-sportieve praktijken; zie ook SD1 & 11
1 Lore

SD005 OD001 A002 I000
Ondersteunen van de sportclub op vlak van hun eigen aanbod: laagdrempelig ifv gezonde levensstijl, SupPORT van duurzaam aanbod en 

omkadering, diplomawerkingen (VI, BOC, PCH), tools/hulp organisatie evenementen; zie ook SD4OD1 & 9
1 Lore

SD005 OD001 A002 I000 SupPORT Breedtesport jul

SD005 OD001 A002 I000 Project clubondersteuning 

SD005 OD001 A003 I000
Aanbieden van diverse plekken voor uitwisseling, ontmoeting en ervaringsleren ikv knowhow: praktijkdag, trefdagen, link naar goede 

praktijkvoorbeelden reguliere SF, classificatie; zie ook SD3 & SD6OD3A9 & SD10
1 Lore

SD005 OD001 A004 I000
Begeleiden van de sportclubs op vlak van communicatie en promotie: werven nieuwe leden & vrijwillige medewerkers & sponsors, link 

sociale media club/federatie, hulp promotie clubactiviteiten, up-to-date clubfiches, voordelen Jako & New Krisco; zie ook SD2 & 9
1 Lore

SD005 OD001 A004 I000 Kledij Jako (voor doorfacturatie) 1

SD005 OD001 A004 I000 Medailles New Krisco (voor doorfacturatie) 1

SD005 OD001 A005 I000
Helpen creëren van een positief klimaat bij de sportclubs: beleving en storytelling, gedragscode, API-beleid in de club, aandacht voor 

ethische scan, drop-outrisico benoemen, vorming (club-API’s) evt via trefmoment en sensibilisering flash clubs (GES); zie SD1 & 2
1 Lore

SD005 OD001 A006 I000
Versterken van de sportclub door de uitbouw van hun eigen extern netwerk (zie ook SD1 en SD 11): samenwerking met andere clubs obv 

gelijkaardig aanbod of eenzelfde doelgroep of eenzelfde werking, contact met de sportdienst
1 Lore

SD005 OD002 A000 I000 Zoekt naar en ondersteunt de opstartende sportclub(s)

SD005 OD002 A000 I001 Jaarlijks 4 nieuwe clubentiteiten die aansluiten met oog op geografische spreiding

SD005 OD002 A000 I002 Jaarlijks minimaal 10 contacten met potentiële clubs

SD005 OD002 A001 I000 Actief zoeken naar potentiële clubs: contact met (zorg)instellingen; zie ook SD9OD1A02 1 Lore

SD005 OD002 A002 I000 Ondersteunen van de sportclub bij de opstart of de fusie met een andere G-sportclub 1 Lore

SD005 OD003 A000 I000 Coördineert het club-overstijgend aanbod en de gezamenlijke clubuitdagingen voor een specifieke doelgroep

SD005 OD003 A000 I001 Regelmatige min 1x/jaar (digitale) samenkomsten en opvolgen actiepunten

SD005 OD003 A000 I002 Positieve evaluatie door de commissieleden/deelnemers zelf via bevraging in 2024

SD005 OD003 A000 I003 Kwaliteitsvolle organisatie praktijkdag: score  minimum 4 op 5

SD005 OD003 A000 I004 Kwaliteitsvolle organisatie trefmomenten: score  minimum 4 op 5

SD005 OD003 A001 I000 Organiseren van de Commissie rond sporten en bewegen met PSYchische kwetsbaarheid (Lore & Thomas & Jessica); zie SD1OD5A2

SD005 OD003 A002 I000 Organiseren van de Commissie rond sporten en bewegen met VIsuele beperking (Lore & Silke & Jessica); zie SD1OD5A3: actieplan Lore

SD005 OD003 A003 I000 Organiseren van een jaarlijkse praktijkdag met vernieuwende en inspirerende sport- en beweegideeën; zie ook SD3OD5A01 nov Lore

SD005 OD003 A004 I000 Minimum 2x/jaar een (regionale) trefdag voor PSY organiseren; zie ook SD3OD5A01 1 Lore

SD005 OD003 A005 I000 Minimum 1x/jaar een (regionale) trefdag voor VI organiseren; zie ook SD3OD5A01 1 Lore

SD005 OD003 A006 I000 Minimum 1x/jaar een (regionale) trefdag voor VE organiseren; zie ook SD3OD5A01 Lore

SD005 OD003 A007 I000 Thematische trefmomenten organiseren: subsidiereglement, club-API’s (GES); zie SD3OD5A01 1 Lore

SD005 OD004 A000 I000 Zet meerdere medewerkers in op het optimaliseren van de verbinding met de aangesloten clubs  

SD005 OD003 A000 I001 Kennis van de verschillende clubprofielen en ondersteuningsmogelijkheden bij minimum 3 personeelsleden

SD005 OD003 A000 I002 Output naar en visibiliteit op het werkveld: kwaliteitsvolle contacten over werking club met minimum 65 clubs tijdens activiteiten 
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SD005 OD003 A001 I000 Up-to-date houden van de clubgegevens op allerlei platformen 1 Lore

SD005 OD003 A002 I000 Onderling (personeelsgroepje) uitwisselen van info en goede praktijkvoorbeelden 1 Lore

SD005 OD003 A003 I000 Regelmatig kwaliteitsvolle gesprekken voeren met clubomkadering tijdens onze activiteiten 1 Lore



Verantw

SD OD Actie Indic Omschrijving 2021 2021 2021

SD006 OD000 A000 I000
Parantee-Psylos verfijnt en opwaardeert in de beleidsperiode 2021-2024 haar integratiebeleid voor 

sportfederaties die een G-sportwerking (willen) aanbieden.
Elien

SD006 OD000 A000 I000 Provisies Kelly

SD006 OD001 A000 I000
Zet proactief in op begeleiding van erkende sportfederaties met min. 1 sportclub met G-werking en die een 

geïntegreerd G-sportbeleid opstarten

SD006 OD001 A000 I001 Jaarlijks minimaal 1 contact met 2 potentiële partnerfederaties

SD006 OD001 A000 I002 Min. 2x/jaar overlegmoment met G-sportverantwoordelijke van nieuwe partnerfederaties

SD006 OD001 A000 I003 Tegen 2024 hebben 4 nieuwe partnerfederaties ook een aangepast databestand

SD006 OD001 A001 I000 Infomeren over de ondersteuningsmogelijkheden adhv kwalitatief overlegmoment o.a classificatieprocedure; zie SD10OD2A2 1 Elien

SD006 OD001 A002 I000 Activeren door gezamenlijk opstellen van een engagementsverklaring en partnerprotocol op maat met concrete acties 1 Elien

SD006 OD001 A003 I000 Begeleiden van de nieuwe partnerfederatie aan de hand van een actieplan op maat 1 Elien

SD006 OD001 A004 I000 Draagkracht van G-sport verhogen door organiseren van G-sportvormingsmoment voor bestuurders/medewerkers 1 Elien

SD006 OD001 A005 I000
Interactie creëren door min. 2-jaarlijks trefmoment G-sport bv trefdag partnerfederaties, overlegmoment, gezamenlijk georganiseerde 

activiteit
1 Elien

SD006 OD001 A006 I000
Ondersteunen van de federatie door focus op de implementatie van de ter beschikking gestelde goede praktijkvoorbeelden (jaarlijks toe te 

voegen)
1 Elien

SD006 OD002 A000 I000
Realiseert tegen 2024 de integratie van de sporttakken tafeltennis, wielrennen en zwemmen op 

breedtesportniveau in samenspraak met de respectieve unisportfederatie

SD006 OD002 A000 I001 Tegen 2024 is 90% van onze aangesloten clubs tevreden over de aanpak van het relevant integratieproces

SD006 OD002 A000 I002 In augustus 2024 neemt de betrokken unisportfederaties G-sportdoelstellingen en -acties in hun beleidsplan 2025-2028 op

SD006 OD002 A000 I003 Tegen 2024 biedt de unisportfederatie gedifferentieerde G-sportactiviteiten aan

SD006 OD002 A001 I000 Samenstellen van een task force waarmee onder andere clubs betrokken worden bij het integratieproces 1 Elien

SD006 OD002 A002 I000 Organiseren van min. 2 x per jaar overleg rond stand van zaken/bijsturing integratiestappenplan 1 Elien

SD006 OD002 A003 I000 Concreet uitwerken en opvolgen van integratietraject zwemmen ism VZF apr Elien

SD006 OD002 A004 I000 Concreet uitwerken en opvolgen van integratietraject tafeltennis ism VTTL nvt Elien

SD006 OD002 A005 I000 Concreet uitwerken en opvolgen van integratietraject wielrennen ism Cycling Vlaanderen nvt Elien

SD006 OD003 A000 I000
Ondersteunt en versterkt continu de partnerfederaties in functie van de wensen en noden van haar 

aangesloten sportclubs met een G-werking

SD006 OD003 A000 I001 Jaarlijks integreert min 80% van de partnerfederaties G-sport in hun clubondersteuning

SD006 OD003 A000 I002 Jaarlijks onderneemt min 60% van de partnerfederaties actie in hun vorming van G-sporttrainers/begeleiders

SD006 OD003 A000 I003 Jaarlijks breiden min 2 partnerfederaties hun A-tot-Z-aanbod voor G-sporters uit 

SD006 OD003 A000 I004 Tegen 2024 ervaart 80% een positieve ontwikkeling mbt haar G-sportbeleid ( subjectieve meting)

SD006 OD003 A000 I005 Score algemene tevredenheid van de partnerfederatie bedraagt gemiddeld minstens 8 op 10 in 2024

SD006 OD003 A001 I000 Betrokkenheid creëren door versturen van 2-maandelijke nieuwsbrief; zie ook SD2OD01A08 1

SD006 OD003 A002 I000 Herwerken of updaten van het partnerprotocol met gerichte acties (focus) en doelstellingen 1 Elien

SD006 OD003 A003 I000 Ontwikkelen van tools ter ondersteuning van overlegmomenten met (partner)federatie bv stramien G-sportactieplan, stramien evaluatie 1 Elien

SD006 OD003 A004 I000 Samen met partnerfederatie registreren van het aantal G-sporters, bij voorkeur in hun geautomatiseerd databestand 1 Elien

SD006 OD003 A005 I000 Organiseren van jaarlijks trefmoment tussen G-sportverantwoordelijken feb Elien

SD006 OD003 A005 I000 Organiseren van 2x per jaar trefmomenten tussen G-sportconsulenten; zie ook SD1OD6A2
maa/

nov
Elien

SD006 OD003 A006 I000
Samen met de partnerfederaties inventariseren van het aantal integratieclubs en deze kenbaar maken via eigen website, website Parantee-

Psylos en Sportdatabank Vlaanderen
1 Elien

SD006 OD003 A007 I000
Vraag-gestuurd begeleiden van partnerfederaties in de ontwikkeling van tools die gemaakt worden om G-sport nadrukkelijker op te nemen 

in hun clubbegeleiding (vb. onthaalmap, aangepast jeugdsportproject…)
1 Elien
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SD006 OD003 A008 I000 Begeleiden van partnerfederaties die G-sport willen integreren in de VTS opleiding; zie SD3OD2A4

SD006 OD003 A009 I000 Organiseren van jaarlijks 3 G-sportbijscholingen, eventueel in samenwerking met partnerfederaties; zie SD5OD1A3, SD3OD3A4 1 Elien

SD006 OD003 A010 I000 Het vormingsaanbod ter beschikking stellen via de website; zie SD3OD1A7

SD006 OD003 A011 I000 Vraag-gestuurd begeleiden van partnerfederaties in de uitbouw van het G-sportaanbod bv. classificatie, werkgroep participatie 1 Elien

SD006 OD003 A012 I000
Vraag-gestuurd begeleiden van partnerfederaties in de ontwikkeling van tools ter promotie van de G-sport bv flyer, rubriek G-sport op de 

website, G-sportproject
1 Elien

SD006 OD003 A013 I000 Begeleiden van de nationale en internationale classificatieprocedure bij G-sporters aangesloten bij partnerfederaties; zie  SD10OD4A1

SD006 OD003 A014 I000
Promotioneel en communicatief ondersteunen en promoten van het inclusief en exclusief G-sportaanbod van de partnerfederatie en vice 

versa
1 Elien

SD006 OD003 A015 I000 Verbetert het topsportklimaat via actieve bijdrage aan de synergie met de reguliere federaties; zie SD8OD07

SD006 OD003 A016 I000 Ondersteunen van jaarlijks 2 promotionele activiteiten van partnerfederaties (A012 - A014 en A016 samenvoegen in 1 actie) 1 Elien

SD006 OD004 A000 I000 Is de promotor van G-sport voor de georganiseerde sportsector

SD006 OD004 A000 I001 Jaarlijkse organisatie van min. 1 promotioneel evenement met min. aanbod van 3 sporttakken van partnerfederaties

SD006 OD004 A000 I002 Tegen 2022 is het project rolstoelvaardigheden uitrolbaar in Vlaamse sportfederaties

SD006 OD004 A001 I000 Ontwikkelen van een rolstoelvaardigheidsproject ter ondersteuning van de toeleiding naar het duurzaam rolstoelsportaanbod maa Elien

SD006 OD004 A002 I000 Onderzoeken om Sportkompas uit te werken voor kinderen met een beperking nvt Elien

SD006 OD004 A003 I000 Organiseren van een infostand en sportstimulerend activiteitenaanbod op de REVAbeurs (alle doelgroepen) apr Elien

SD006 OD004 A004 I000 Organiseren van een infostand en sportstimulerend activiteitenaanbod op de ZIEZObeurs (VI) of andere infobeurs apr Elien

SD006 OD004 A005 I000 Organiseren van een infostand en sportstimulerend activiteitenaanbod op de Kangoeroebeurs (kinderen en jongeren) nvt Elien



Verantw

SD OD Actie Indic Omschrijving 2021 2021 2021

SD007 OD000 A000 I000
Parantee-Psylos realiseert in de periode 2021-2024 een kwaliteitsvol jeugdsportbeleid bij haar aangesloten 

clubs.
Lore

SD007 OD000 A000 I000 Provisies Kelly

SD007 OD001 A000 I000
Ondersteunt/versterkt de aangesloten clubs bij het implementeren of verder uitbouwen van het kwaliteitsvol 

jeugdsportproject “De jeugd, de DOEkomst”

SD007 OD001 A000 I001 Jaarlijks score van minimum 70% bij 3/4 van de participerende jeugdsportclubs

SD007 OD001 A000 I002 Tegen 2024 bereik van minstens de helft van de clubs met minimum 1 jeugdlid (2019: 32 op 64)

SD007 OD001 A000 I003 Tegen 2024 bereik van 20 verschillende participerende jeugdsportclubs met 10 of meer jeugdleden

SD007 OD001 A000 I004 Tegen 2024 is het aantal jeugdleden gestegen tot 1.000 waarvan 650 in het project

SD007 OD001 A001 I000
Informeren over het jeugdsportproject (aangesloten clubs, potentiële leden, externe stakeholders): bezoeken potentiële (PSY-)clubs, goede 

praktijkvoorbeelden van eigen clubs en van partnerfederaties, positieve verhalen, financiële ondersteuning
1 Lore

SD007 OD001 A002 I000
Organiseren van specifieke en kwaliteitsvolle bijscholing van jeugdtrainers en/of jeugdverantwoordelijken van de aangesloten clubs; zie 

ook SD3
okt Lore

SD007 OD001 A003 I000
Versterken van de jeugdsportclub op vlak van hun structuur: mate van actie vanuit de club richting maatschappelijk kwetsbare jongeren; 

zie SD1 & 2
1 Lore

SD007 OD001 A003 I000 Jeugdsport subsidie Sport Vlaanderen

SD007 OD001 A003 I000 Regularisatie jeugdsport subsidie Sport Vlaanderen

SD007 OD001 A004 I000
Ondersteunen van de jeugdsportclub op vlak van aanbod: inzetten van extra begeleiders, aankoop sport-specifiek materiaal, specifiek club-

overschrijdend aanbod voor jeugd organiseren en/of in de kijker zetten; zie ook SD4&9
1 Lore

SD007 OD001 A005 I000
Aanbieden van diverse plekken voor uitwisseling, ontmoeting en ervaringsleren ikv knowhow: nieuwsflash richting jeugd (3x/j), aantal 

gediplomeerde trainers; zie ook SD4&9
1 Lore

SD007 OD001 A006 I000 Begeleiden van de jeugdsportclubs op vlak van communicatie en promotie: instroom nieuwe leden in de club genereren; zie ook SD4&9 1 Lore

SD007 OD001 A007 I000
Helpen creëren van een positief klimaat bij de jeugdsportclubs: clubactiviteiten waar plezierbeleving centraal staat, inspraak jongeren in de 

club, club-API, gedragscode, Panathlonverklaring, charter Geestig Gezond Sporten (GES);  zie SD1 & 2
1 Lore

SD007 OD001 A008 I000 Versterken van de jeugdsportclub door de uitbouw van hun eigen extern netwerk: instroom nieuwe leden in de club genereren;  zie SD1 & 2 1 Lore

SD007 OD002 A000 I000
Organiseert jaarlijks het Jeugdsportfeest voor jongeren met een beperking of kwetsbaarheid en hun ‘peers’, in 

samenwerking met relevante stakeholders; zie ook SD4

SD007 OD002 A000 I001 Jaarlijks nemen 30 jongeren deel waarvan de helft nog niet aangesloten is

SD007 OD002 A000 I002 Jaarlijkse betrokkenheid en duurzaam jeugdsportaanbod van minimum 3 jeugdsportclubs uit de nabije omgeving

SD007 OD002 A000 I003 Lokale media en aangepaste mediakanalen aanwezig

SD007 OD002 A000 I004 Tevredenheidsscore van minimum 4 op 5 bij de deelnemers

SD007 OD002 A000 I004 Tegen 2024 minimum 20 nieuwe actieve jongeren via het Jeugdsportfeest

SD007 OD002 A001 I000
Organiseren van het jaarlijks terugkerend evenement waar plezierbeleving centraal staat: gevarieerd en aangepast sportprogramma, 

stimulerend en uitdagend middagprogramma, nevenprogramma bv bijscholing en ouderprogramma
okt Lore

SD007 OD002 A002 I000
Coördineren van het toe-leiding-traject op maat van alle geïnteresseerde jongeren naar een (niet-)georganiseerd sport- of beweegaanbod: 

intake- en opvolggesprekken, opvolgingstabel, effectmeting = zie SD9 OD5
nov Silke
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Verantw

SD OD Actie Indic Omschrijving 2021 2021 2021

SD008 OD000 A000 I000

Parantee-Psylos behaalt 40 medailles op EK/WK en 12 medailles op de Paralympische Spelen in de periode 

2021-2024 en optimaliseert het specifiek G-topsportklimaat via verdere professionalisering op vlak van de 

topsportloopbaan, topsporterbegeleiding, uitgebouwde talentdetectie en sportwetenschappelijk onderzoek.

Steven

SD008 OD000 A000 I000 Provisies Kelly

SD008 OD001 A000 I000
Bouwt kwalitatief en kwantitatief verder aan een autonoom, professioneel en duurzaam topsportkader 

waarbinnen atleten en omkadering maximaal kunnen presteren

SD008 OD001 A000 I001 Op elk moment een gebalanceerd organogram topsport 

SD008 OD001 A000 I002
Jaarlijks gemiddeld minimum 'x% VTE (vast en/of via zelfstandige activiteit): topsportpersoneel, trainers en multidisciplinaire begeleiding 

(nulmeting bepalen eind 2020)

SD008 OD001 A000 I003 Jaarlijkse geüpdatet meerjaren persoonlijk ontwikkelingsplan (MOP) voor elke ligatrainer 

SD008 OD001 A000 I004 Jaarlijks minimaal aantal overlegmomenten: commissie topsport (4), coachesplatform (3), kineplatform (2) 

SD008 OD001 A000 I005 Tegen eind 2021 geïndividualiseerde functioneringsprofielen voor elke persoon binnen het organogram 

SD008 OD001 A001 I000 Uitwerken en continu updaten van het topsportorganogram voor optimale invulling 1 Steven

SD008 OD001 A002 I000 Aantrekken van talentcoaches om de talentenwerking te verbeteren en de doorstroming van kennis van de ligatrainers te verzekeren 1 Steven

SD008 OD001 A003 I000 Opstellen van een individueel functioneringsprofiel per topsportfunctie (voor trainers sport-specifiek) 1 Steven

SD008 OD001 A004 I000 Jaarlijks organiseren van de functioneringsgesprekken met de trainers en topsportmedewerker(s) 1 Steven

SD008 OD001 A005 I000 Opvolgen van de verschillende acties die uit het persoonlijk ontwikkelingsplan van elke trainer komen 1 ligatrainer

SD008 OD001 A006 I000 Mee op maat begeleiden van toptrainers uit de reguliere sport die zich willen bekwamen in G-sport 1 Steven

SD008 OD001 A007 I000 Organiseren van de verschillende overlegmomenten: commissie topsport, coachesplatform (zie A08), kineplatform 1 Steven

SD008 OD001 A008 I000 Organiseren en opvolgen coachesplatform; zie SD3OD5A03

SD008 OD001 A009 I000
Op maat begeleiden of trajecten op maat ontwikkelen voor (top-)trainers uit reguliere sport die zich willen bekwamen in G-sport; zie 

SD8OD5A02

SD008 OD002 A000 I000
Verleent verschillende ondersteuningsvormen zodat een geselecteerde atleet via talentdetectie- en 

ontwikkelingsprogramma’s zijn mogelijkheden optimaal kan benutten

SD008 OD002 A000 I001 Jaarlijkse transitie van min 5 G-sporters vanuit talentdetectie naar de topsportwerking

SD008 OD002 A000 I002 Tegen 2024 min 1 open training per jaar in de 4 focussporten (atletiek, tafeltennis, wielrennen en zwemmen), boccia en goalbal 

SD008 OD002 A000 I003 Tegen 2024 transitie van min 4 sporters vanuit talentdetectie naar een prestatieprogramma (PP)

SD008 OD002 A000 I004 In 2024 een ‘goede’ beoordeling door Sport Vlaanderen voor ontwikkelingsprogramma’s en talentdetectieprogramma’s

SD008 OD002 A000 I005 In 2024 een score van min 70% door Sport Vlaanderen voor ontwikkelingsprogramma’s

SD008 OD002 A001 I000

Het slaan van de brug met awareness en breedtesport om talent efficiënter te detecteren: door middel  van netwerkmomenten / 

opleidingen expertise ligatrainers overbrengen op alle toeleiders (eigen medewerkers, medewerkers GGZ-settings (beweeg- en PM-

therapeuten), G-sportconsulenten, BOV-coaches, medewerkers vrijetijdsorganisaties, ervaringsdeskundigen, mobiele teams) 

1 Silke

SD008 OD002 A002 I000
Organiseren van de open trainingen: atletiek, boccia, goalbal, tafeltennis, wielrennen, zwemmen met aandacht voor opleiding club- en 

persoonlijke trainers; zie SD3 & SD4
1 Silke

SD008 OD002 A004 I000 Uitwerken topsportprofiel om sporters te beoordelen voor elke sport waarin men internationaal actief is dec Silke

SD008 OD002 A005 I000
Opstellen topsportloopbaan per sport (met atleten op internationaal niveau) voor een periode van 8 jaar met extra aandacht voor de fase 

van detectie tot en met de opname in een ontwikkelingsprogramma
1 Steven

SD008 OD002 A006 I000 Sensibiliseren en structureel inbedden van de talentswitch mentaliteit over alle sporttakken heen Steven

SD008 OD002 A007 I000 (Financieel) ondersteunen van een talentswitch van een bestaande (top)sporter, zelfs in afwachting van resultaten in de nieuwe sport 1 Steven

SD008 OD002 A008 I000 Creëren van een mentorgroep (trainers, ex-topsporters, kiné’s) waarop potentiële talenten een beroep kunnen doen 1 Silke

SD008 OD002 A009 I000 Organiseren van de toptrainingen en stages, in overleg met de ligatrainers en talentcoaches 1 Steven

SD008 OD002 A010 I000
Het logistiek ondersteunen van de deelname aan het EK/WK en de voorbereidende en kwalificatiewedstrijden van alle atleten in een 

ontwikkelingsprogramma: inschrijving, transport, accommodatie, financiële opvolging
1

Sofie/Steven 

(resp. sport)

SD008 OD002 A011 I000
Het logistiek ondersteunen van de deelname aan het EK/WK en de voorbereidende en kwalificatiewedstrijden van breedtesporters die de 

kwalificatiecriteria behalen: inschrijving, transport, accommodatie, financiële opvolging 
1

Sofie/Steven 

(resp. sport)

SD008 OD002 A012 I000
Jaarlijks evalueren en opstellen van de proces- en resultaatsdoelen van en met elke atleet binnen zijn/haar meerjaren ontwikkelingsplan 

(MOP)
1

ligatrainer 

resp. sport

SD008 OD002 A013 I000
Rechtstreeks begeleiden van de ligatrainer en/of talentcoach voor elke sporter in een ontwikkelingsprogramma, evt via de persoonlijke 

trainer 
1

ligatrainer 

resp. sport
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SD008 OD003 A000 I000
Verleent verschillende ondersteuningsvormen zodat een geselecteerde atleet via prestatieprogramma’s zijn 

mogelijkheden optimaal kan benutten

SD008 OD003 A000 I001 Jaarlijkse score van 50% op de vooropgestelde resultaatsdoelstellingen

SD008 OD003 A000 I002 Jaarlijkse score van min 70% door Sport Vlaanderen voor de prestatieprogramma’s 

SD008 OD003 A001 I000 Organiseren van de toptrainingen en stages, in overleg met de ligatrainers 1

Steven / 

teammanager 

per sport

SD008 OD003 A002 I000
Het afstemmen van voorbereiding en deelname van G-topsporters in geïntegreerde sporttakken: in 2020 = badminton, paardrijden, 

tafeltennis (Laurens Devos), rolstoeltennis
1 Steven  

SD008 OD003 A003 I000
Het logistiek ondersteunen van de deelname aan het EK/WK en de voorbereidende en kwalificatiewedstrijden van alle atleten in een 

prestatieprogramma: inschrijving, transport, accommodatie, financiële opvolging
1

Sofie/Steven 

(resp. sport)

SD008 OD003 A004 I000
Opstellen topsportloopbaan per sport (met atleten op internationaal niveau) voor een periode van 8 jaar met extra aandacht voor de fases 

van de overgang van een ontwikkelingsprogramma naar een prestatieprogramma tot en met de finaliteit binnen een prestatieprogramma
1 Steven

SD008 OD003 A005 I000
Jaarlijks evalueren en opstellen van de proces- en resultaatsdoelen in doelcompetities van en met elke atleet binnen zijn/haar meerjaren 

ontwikkelingsplan (MOP)
1

ligatrainer 

resp. sport

SD008 OD003 A006 I000 Actief informeren over de studie- en tewerkstellingsmogelijkheden vanuit Sport Vlaanderen indien een topsporter de instapcriteria behaalt 1 Steven

SD008 OD003 A007 I000 Rechtstreeks begeleiden van de ligatrainer, evt via de persoonlijke trainer 1
ligatrainer 

resp. sport

SD008 OD004 A000 I000 Organiseert de verschillende multidisciplinaire ondersteuningsvormen voor de integrale G-topsportwerking

SD008 OD004 A000 I001 Jaarlijkse positieve kwalitatieve beoordeling door de ligatrainers 

SD008 OD004 A000 I002
In 2024 een tevredenheidsscore van 75% door de topsporters op de verschillende ondersteuningsvormen met een responsgraad van 

minimaal 60%

SD008 OD004 A001 I000 Stimuleren en updaten van de Panega werking voor de verschillende multidisciplinaire velden 1 Steven

SD008 OD004 A002 I000 Coördineren van alle multidisciplinaire velden, hierna in detail A03 tem A08 1 Steven

SD008 OD004 A003 I000

Coördineren van de mentale begeleiding in overleg met de sportpsychologe: structurele acties voor de atleten en ligatrainers opvolgen, 

conflictaanpak, ad hoc bijsturing, opstellen van een mentaal profiel voor elke atleet in een prestatie- of ontwikkelingsprogramma, 

wedstrijdbegeleiding

1 Els Snauwaert

SD008 OD004 A004 I000 Coördineren van de paramedische acties: voorstel delegatiekiné’s stages en wedstrijden, toewijzing federatiekiné per atleet 1 Steven

SD008 OD004 A005 I000

Coördineren van de medische opvolging: jaarlijks SMG-attest voor elke sporter in een OP/PP, blessureopvolging, ondersteuning 

classificatiedossiers, switch van Be-Top boekje naar Panega, actief inzetten op een groeiend netwerk in medisch-paramedische 

ondersteuning (actieplan bij blessures, specifieke behandelingen)

1
Steven/Sofie 

ifv actie

SD008 OD004 A006 Coördineren van de verpleegkundigenpool: voorstel verpleegkundigen voor stages en wedstrijden 1 Steven

SD008 OD004 A007 I000
Coördineren van de  voedingsbegeleiding: inplannen en opvolgen van de individuele consulten, voedingsschema’s voor stages en 

wedstrijden
1 Gino Devriendt

SD008 OD004 A008 I000
Coördineren van de wetenschappelijke ondersteuning van de coaches en het multidisciplinair team: integratie embedded scientist, 

netwerk experts, onderzoeksprojecten, contacten bedrijven, innovatief sportmateriaal
1 Steven

SD008 OD004 A009 I000 Centraliseren van de multidisciplinaire begeleiding in het topsportcentrum in Gent ifv wekelijkse of periodieke opvolging 1 Steven

SD008 OD004 A010 I000 Creëren van verblijfsmogelijkheden in en rond Gent ifv de wekelijkse of periodieke multidisciplinaire opvolging. 1 Steven

SD008 OD004 A011 I000 Aankopen van (innovatief) materiaal per sport of sporttak-overschrijdend 1 Steven

SD008 OD005 A000 I000 Coördineert de carrièrebegeleiding van de (ex-)G-topsporter in elke loopbaanfase

SD008 OD005 A000 I001 Tegen eind 2021 uitgewerkte uitstroomprocedure voor elke fase in de topsportloopbaan

SD008 OD005 A000 I002 Elke topsporter is geïnformeerd over de bestaande mogelijkheden van carrièrebegeleiding

SD008 OD005 A001 I000 Atleten proactief informeren over de verschillende mogelijkheden van carrièrebegeleiding: Sport Vlaanderen, VDAB 1 Steven

SD008 OD005 A002 I000 Ondersteunen van atleten tijdens de lopende topsportcarrière: ACP-fund, vormingsinitiatieven 1 Steven

SD008 OD005 A003 I000 Begeleiden van (ex)-topsporters met interesse in opdrachten bij Parantee-Psylos 1 Steven

SD008 OD005 A004 I000 Inschakelen van ex-topsporters binnen de opleidingstrajecten van talenten 1 Steven

SD008 OD005 A005 I000
Uitwerken van een procedure voor uitgestroomde topsporters in elke loopbaanfase: feedbackverzameling topsportwerking, potentieel 

toekomstige engagementen 
1 Steven

SD008 OD006 A000 I000 Creëert continu een open en transparant topsportklimaat

SD008 OD006 A000 I001
Tijdige – dit is binnen de opgelegde internationale (betaling-)deadlines - publicatie van prestatiecriteria en selectiecriteria per 

paralympische sport waarbinnen atleten internationaal actief zijn 

SD008 OD006 A000 I002 Prioriteitenlijst voor het maken van strategische ondersteuningskeuzes

SD008 OD006 A000 I003 Jaarlijkse ondertekening van het up-to-date topsporterscontract met addendum voor resultaatsdoelstelling per atleet 

SD008 OD006 A000 I004 Regelmatig (min 1x/jaar) evaluatie van de integrale teamwerking per topsporttak 

SD008 OD006 A001 I000
Uitwerken van de (nationale) prestatiecriteria voor elite/belofte ifv mondiaal succes, in samenspraak met de Sport Management 

Commission (SMC) van BPC 
1 Steven



SD008 OD006 A002 I000 Uitwerken van de (nationale) selectiecriteria voor EK/WK en PS ifv mondiaal succes, in samenspraak met de SMC van BPC 1 Steven

SD008 OD006 A003 I000 Ontwikkelen van talentencriteria in eigen beheer (Parantee-Psylos) in sporten met sporters op internationaal niveau 1 Steven

SD008 OD006 A004 I000 Bevragen van interesse in een ambassadeursrol voor G-sport bij het intakegesprek van topsporters 1 Steven

SD008 OD006 A005 I000 Publiceren van de strategische lange termijn ondersteuningskeuzes op de website van Parantee-Psylos 1 Steven

SD008 OD006 A006 I000
Publiceren en continu up-to-date houden van documenten aangaande de topsportwerking: topsporterscontracten, richtlijnen delegaties, 

infosessies per sport
1 Sofie

SD008 OD006 A007 I000 Opstellen van een interne prioriteitenlijst (3 niveaus) ifv atletenondersteuning, in samenspraak met de commissie topsport aug Steven

SD008 OD006 A008 I000 Versturen van de individuele ondersteuning voor het lopende jaar (jaarlijks voor 15 april) apr Steven

SD008 OD006 A009 I000 Jaarlijks formaliseren van de doelstellingen (resultaat en proces) en doelcompetities in overleg met de topsporter binnen een OP en PP 1 Steven

SD008 OD006 A010 I000 Continu updaten van de topsportresultaten in vergelijking met de internationale evolutie: prestatielijn, resultatenoverzicht 1 Steven

SD008 OD006 A011 I000 Uitdragen van de professionele structuur en de grootste (financiële) ondersteuners: logovermelding, vermelding interviews 1 Steven

SD008 OD006 A012 I000 Continu updaten van interne procedures voor logistieke en administratieve beslissingen 1 Sofie

SD008 OD006 A013 I000 Regelmatig (min 1x/jaar) bevragen van de teamleden over de teamwerking: evaluatiemomenten, na belangrijkste competities 1 Steven

SD008 OD007 A000 I000
Verbetert het topsportklimaat via actieve bijdrage aan de synergie met BPC/LHF, de reguliere federaties en 

andere actoren

SD008 OD007 A000 I001
Continue realisatie van extra competitiemogelijkheden binnen de reguliere federatie voor paralympische sporttakken met actieve 

topsporters en potentiële talenten

SD008 OD007 A000 I002 Tegen eind 2021 up-to-date afsprakennota en procedures voor de beslissingsbevoegdheden binnen de SMC (BPC) 

SD008 OD007 A000 I003 Tegen 2024 organisatie van een internationale wedstrijd in samenwerking met een extern organisatiecomité 

SD008 OD007 A001 I000
Creëren van extra nationale competitiemogelijkheden in samenwerking met de reguliere federaties (voor potentiële talenten en 

topsporters), hierna in detail A02 tem A06
1 Steven

SD008 OD007 A002 I000 Behouden van de huidige (2020) volledige integratie van de wedstrijdkalender: atletiek, paardrijden, rolstoeltennis 1 Steven

SD008 OD007 A003 I000
Streven naar meer integratie van de huidige (2020) wedstrijdkalender: tafeltennis (voor topsporters wel perfecte integratie valide circuits 

mogelijk), wielrennen (integratie pistewedstrijden mogelijk), zwemmen (wisselende deelname afhankelijk van soepelheid limieten)
Steven

SD008 OD007 A004 I000 Behouden van een wedstrijdkalender in eigen beheer: boccia, goalbal 1 Bas

SD008 OD007 A005 I000
Nagaan van integratiemogelijkheden bij nieuwe kansen: taekwondo, powerlifting, paralympische sporten waar momenteel geen 

topsporters in actief zijn
1 Steven

SD008 OD007 A006 I000 Aanvragen IPC-erkenningen om nationale resultaten internationaal te laten erkennen: atletiek, zwemmen powerlifting 1 Sofie

SD008 OD007 A007 I000
Samenwerken met de reguliere federaties; kennis, testings, materiaal, infrastructuur, talentdetectie (doorstroming naar federaties met 

topsporters in hun beheer)
1 Steven

SD008 OD007 A008 I000

Maximaal participeren aan de Sport Management Commission (SMC) van BPC; zie SD1OD6: mee beslissen over en evalueren van de 

delegatiesamenstellingen van internationale wedstrijden, EK/WK; uitwerken van nationale afspraken en procedures voor delegaties en 

overkoepelende topsportaspecten 

1 Steven

SD008 OD007 A009 I000

Maximaal participeren aan de Paralympic Games Commission (PGC) van BPC; zie SD1O6: mee beslissen over en evalueren van de 

delegatiesamenstellingen voor de Paralympische Spelen, voorbereiding en toelichting selectiedossiers in de Selection Commission, 

functie als sportmanager binnen het team de mission vervullen naar de respectievelijke sporten (afreisdata, trainingswensen), 

1 Steven

SD008 OD007 A010 I000 (Mee) organiseren van een internationale wedstrijd of een categorie/reeks op een internationale reguliere wedstrijd in Vlaanderen nvt aan te duiden



Verantw

SD OD Actie Indic Omschrijving 2021 2021 2021

SD009 OD000 A000 I000
Parantee-Psylos creëert ook in de beleidsperiode 2021-2024 laagdrempelige beweeg- en sportkansen en zet 

mensen met beperking of kwetsbaarheid aan tot duurzame sportparticipatie.
Silke & Tom

SD009 OD000 A000 I000 Provisies Kelly

SD009 OD001 A000 I000
Creëert laagdrempelige beweeg- en sportkansen voor jongeren en volwassenen met (psychische) 

kwetsbaarheid onder leiding van de netwerkFUNcoach

SD009 OD001 A000 I001
Betrokkenheid en duurzaam aanbod van 30 (potentiële) sportclubs en GGZ-settings (deelnemende instellingen, maatwerkbegeleiding) op 

jaarbasis 

SD009 OD001 A000 I002 Per jaar twee nieuwe clubs aangesloten bij Parantee-Psylos, bij reguliere federatie of als onderdeel van bestaande club 

SD009 OD001 A000 I003 Jaarlijks bereik van 75 niet aangesloten G-sporters op Move It! XS 

SD009 OD001 A000 I004 Lokale media is aanwezig op georganiseerde event(s)

SD009 OD001 A000 I005 Tegen 2024 zijn Move it! XS events blijvers in 3 verschillende steden, wij blijven de organisator

SD009 OD001 A001 I000
Via maatwerk sport en beweging een duurzame plaats geven in organisaties GGZ en Jeugdzorg ism het begeleidingsteam, vooral waar 

nog geen/weinig connectie met sport aanwezig is
1 Tom

SD009 OD001 A001 I000 Laagdrempelig sportaanbod subisidie Sport Vlaanderen 

SD009 OD001 A001 I000 Regularisatie laagdrempelig sportaanbod subisidie Sport Vlaanderen 

SD009 OD001 A002 I000 Oprichten van een sportclub in de georganiseerde sportsector binnen de organisaties GGZ en Jeugdzorg 1 Tom

SD009 OD001 A003 I000
(Mee) organiseren van plaatselijke evenement ism de sportdienst(en), de sportclubs en de lokale organisatie(s): Move it! XS - 1x/jaar & up-

to-date draaiboek, eventsubsidie
apr Tom

SD009 OD001 A004 I000
Ruim promoten van de Move it! XS: lokale en sociale media, linken aan herkenbare peter/meter, eventsponsor(s), Commissie PSY en 

andere relevante actoren/vindplaatsen (CANO, welzijnsorganisaties, Steunpunt GGZ) 
1 Tom

SD009 OD001 A005 I000 Ruim promoten van het bestaand PSY-aanbod van laagdrempelige activiteiten richting niet aangesloten G-sporters; zie ook SD2&4&5 1 Tom

SD009 OD002 A000 I000
Creëert laagdrempelige beweeg- en sportkansen voor jongeren en volwassenen met visuele beperking olv de 

FUNcoach

SD009 OD002 A000 I001 Jaarlijks bereik Blind(sports)dates van 20 niet aangesloten G-sporters 

SD009 OD002 A000 I002 Betrokkenheid en duurzaam aanbod van 15 (potentiële) sportclubs op jaarbasis

SD009 OD002 A000 I003 Lokale media is aanwezig op georganiseerde event(s)

SD009 OD002 A000 I004 Tegen 2024: Blind(sports)dates zijn blijvers in 4 verschillende steden, wij ondersteunen enkel nog promotioneel

SD009 OD002 A001 I000 Opstarten (1/jaar) en mee in stand houden van lokale werkgroepen ifv de toeleiding naar bestaand of nieuw aanbod; zie OD5 1 Silke  

Laagdrempelig sportaanbod subisidie Sport Vlaanderen 

SD009 OD002 A002 I000
(Mee) organiseren van plaatselijke evenementen ism de sportdienst(en), de sportclubs en de lokale sportorganisatie(s): Blind(sports)dates 

- 2x/jaar, Sportproefbeurs Gent – 1x/2jaar & up-to-date draaiboek
1 Silke  

SD009 OD002 A002 I000 Blind(sports)dates

SD009 OD002 A002 I000 Lokaal evenement ism sportdienst en lokale organisaties VI; eventsubsidie

SD009 OD002 A003 I000
Ruim promoten van de Blind(sports)dates: lokale en sociale media, linken aan herkenbare peter/meter, eventsponsor(s), Commissie VI en 

andere relevante actoren/vindplaatsen (Brailleliga, Vlaams Oogpunt,…)
1 Silke  

SD009 OD002 A004 I000 Ruim promoten van het bestaand VI-aanbod van laagdrempelige activiteiten richting niet aangesloten G-sporters; zie ook SD2&4&5 nvt Silke  

SD009 OD003 A000 I000
Creëert laagdrempelige beweeg- en sportkansen voor jongeren en volwassenen met fysieke beperking olv de 

FUNcoach

SD009 OD003 A000 I001 Jaarlijks bereik FUNdays van 25 niet aangesloten G-sporters

SD009 OD003 A000 I002 Betrokkenheid en duurzaam aanbod van 20 (potentiële) sportclubs op jaarbasis

SD009 OD003 A000 I003 Lokale media is aanwezig op georganiseerde event(s)

SD009 OD003 A000 I004 Tegen 2024: FUNdays zijn blijvers in 4 verschillende steden, wij ondersteunen enkel nog promotioneel

SD009 OD003 A001 I000 Opstarten (1/jaar) en in stand houden van lokale werkgroepen ifv de toeleiding naar bestaand of nieuw aanbod (zie OD5) 1 Silke  

Laagdrempelig sportaanbod subisidie Sport Vlaanderen 

SD009 OD003 A002 I000
(Mee) organiseren van plaatselijke evenementen ism de sportdienst(en), de sportclubs en de lokale organisatie(s): FUNday(s) - 2x/jaar, 

Geel Ontmoet G-sport – 1x/jaar & up-to-date draaiboek 
1 Silke  

SD009 OD003 A002 I000 FUNday(s)

SD009 OD003 A002 I000 Lokaal evenement ism sportdienst en lokale organisaties FYS; subsidie laagdrempelig sportaanbod

SD009 OD003 A003 I000
Ruim promoten van de FUNdays: lokale en sociale media, linken aan herkenbare peter/meter, eventsponsor(s), relevante 

actoren/vindplaatsen (MOEV, Sportkompas, Rondpunt,…)
1 Silke  

SD009 OD003 A004 I000 Ruim promoten van het bestaand FYS-aanbod van laagdrempelige activiteiten richting niet aangesloten G-sporters; zie ook SD2&4&5 1 Silke  
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SD009 OD003 A005 I000
Op vraag helpen opstarten van duurzaam sportaanbod binnen revalidatiecentra ism met lokale partners o.a. sportdiensten, 

vrijetijdsorganisaties, (maatwerk)bedrijven
1 Silke  

SD009 OD003 A005 I000 Afschrijvingen sportmateriaal 

SD009 OD004 A000 I000
Creëert laagdrempelige beweeg- en sportkansen voor jongeren en volwassenen met fysieke beperking in de 

grotere revalidatiecentra olv de G-sportcoaches (project tem 30/11/2021)

SD009 OD004 A000 I001
Tegen dec 2021: de geselecteerde revalidatiecentra (RC) organiseren minimum 1u/week extra sport- of beweegsessie bovenop de 

therapie

SD009 OD004 A000 I002 Tegen dec 2021: minimum de helft van de RC’s continueert de werkwijze mbv tools en het opgebouwde netwerk 

SD009 OD004 A000 I003
Tegen dec 2021: minimum 1 op 4 ex-revalidanten van de 7 centra implementeren sport/bewegen in hun dagelijks leven dankzij de 

begeleiding van de G-sport 

SD009 OD004 A001 I000
Opstarten en implementeren van extra sport/beweegaanbod bovenop de therapie in 7 Vlaamse revalidatiecentra, ism het revalidatieteam: 

aanspreekpunt, revalidanten heroriënteren naar G-sport/beweging, sportief netwerk rondom RC
1 Silke  

SD009 OD004 A001 I000 Afschrijvingen sportmateriaal 

SD009 OD004 A002 I000
Het organiseren van kleinschalige en toegankelijke beweegactiviteiten voor de revalidanten, bij voorkeur ism bestaande G-sportaanbieders 

(intramuros)
1 Silke  

SD009 OD004 A003 I000 Het promoten van G-sport en aangepast bewegen bij revalidanten, hun familie en de revalidatieteams 1 Silke  

SD009 OD004 A004 I000
Faciliteren van het traject richting een duurzaam G-sportaanbod voor ex-revalidanten door samen te werken met toe-leiders in de directe 

woonomgeving van de revalidant: intakegesprek, clubbezoek, opvolging; zie SD5
1 Silke  

SD009 OD004 A005 I000 Benchmarken met Franstalig België (LHF) en Nederland (via Yves Vanlandewijck) 1 Silke  

SD009 OD005 A000 I000
Leidt potentiële G-sporters toe naar een duurzame sportparticipatie: individueel of in groep, inclusief of 

exclusief, aangesloten of andere sportclub, georganiseerd of niet 

SD009 OD005 A000 I001 Over alle interessevragen heen: consequente monitoring na 3 en 6 maand en daarna op vraag na 12-18 maand 

SD009 OD005 A000 I002 Jaarlijks netwerk van actieve toe-leiders uitbreiden in heel Vlaanderen en voor alle doelgroepen

SD009 OD005 A000 I003 Jaarlijks minimum 50 nieuwe actieve G-sporters (zonder jeugdsportfeest SD7 en zonder project G-sportcoaches OD4)

SD009 OD005 A001 I000
Coördineren van het toe-leiding-traject op maat van alle geïnteresseerde personen naar een (niet-)georganiseerd sport- of beweegaanbod: 

intake- en opvolggesprekken, opvolgingstabel, effectmeting; zie ook SD4
1 Silke

SD009 OD005 A002 I000
Informeren en opleiden van potentiële toe-leiders: eigen medewerkers, medewerkers GGZ-settings (beweeg- en PM-therapeuten), G-

sportconsulenten, BOV-coaches, medewerkers vrijetijdsorganisaties, ervaringsdeskundigen, mobiele teams
1 Silke  

SD009 OD005 A003 I000 Talentvolle G-sporters naar de talentmanager doorverwijzen: obv gerichte vragen ifv talentdetectie tijdens het intakegesprek 1 Silke  



Verantw

SD OD Actie Indic Omschrijving 2021 2021 2021

SD010 OD000 A000 I000

Parantee-Psylos coördineert als expertisecentrum in de periode 2021-2024 de nationale en internationale 

classificatieprocedure voor de aangesloten leden en de leden van erkende Vlaamse sportfederaties om zo een 

eerlijke en gelijkwaardige G-competitie te waarborgen.

Sofie

SD010 OD001 A000 I000 Maakt de nationale classificatieprocedure (in overleg met LHF) en stuurt ze bij 

SD010 OD001 A000 I001 Altijd en overal de handleiding conform de IPC code & IF classification rules toepassen

SD010 OD001 A000 I002 Minimum 1x/jaar (digitale) samenkomst met classificeerders, inclusief 100% opvolging van de actiepunten

SD010 OD001 A000 I003 Tegen 2024 zijn de (nieuwe) noden van de classificeerders gedetecteerd obv de vierjaarlijkse bevraging

SD010 OD001 A001 I000
Het up-to-date houden van de nationale classificatiehandleiding, classificatieprocedures, testprotocollen en aanvraag/testformulieren obv 

(updates van) de IPC classification code, IF classification rules en beslissingen Medisch-Technische Commissie (MTC); zie SD1OD5A4
1 Sofie

SD010 OD001 A002 I000
Organiseren van (digitaal) overleg met classificeerders PI, testcentra/NEO II en Low Vision VI: per doelgroep; per sporttak; MTC (XL); zie 

SD1OD5A4
dec Sofie

SD010 OD001 A003 I000 In 2023 afnemen van een bevraging bij de classificeerders en de geclassificeerde sporters Sofie

SD010 OD002 A000 I000 Communiceert breed over de classificatieprocedure 

SD010 OD002 A000 I001
Tegen 2024 is elke competitiemanager en 75% van de competitie(club)trainers op de hoogte van de actuele classificatieprocedure, te 

meten via de vierjaarlijkse bevraging

SD010 OD002 A000 I002 Tegen eind 2021 een drempelverlagend & up-to-date classificatiefilmpje maken   

SD010 OD002 A000 I003
Tegen 2024 het beeld van de G-(competitie)sporter over de classificatieverplichting veranderen van een verplicht nummer in een fairplay 

gedachte, te meten via de vierjaarlijkse bevraging  

SD010 OD002 A001 I000
Communiceert breed extern over het classificatieprincipe: via communicatiekanalen PP (zie SD2OD1A5), opleidingen & bijscholingen G-

sport (o.a. VTS zie SD3OD2-3), lezingen
1 Sofie  

SD010 OD002 A002 I000

Communiceert breed intern over het classificatieprincipe, -procedure & -kalender: tav G-sporter & club (zie SD5OD1A3), trainer (zie 

SD3OD2-3), competitiemanagement (zie SD4OD3A9) & commissie (zie SD4OD3A11) & nationale werkgroep (zie SD4OD3A12) & 

scheidsrechter (zie SD4OD3A20), reguliere federatie (zie SD6OD1A1) & classificeerders (in opleiding), via website (zie SD2OD1A5), mail, 

overlegmomenten

1 Sofie  

SD010 OD002 A003 I000
Visualiseert de classificatieprocedure: uitbreiden van de beeldendatabank met up-to-date beeldmateriaal, verspreiden van 

drempelverlagende (digitale) folder en filmpje; zie SD2OD6A10 en SD3OD2&3
dec Sofie

SD010 OD003 A000 I000 Beschikt over voldoende classificeerders met expertise 

SD010 OD003 A000 I001 Continu up-to-date overzicht van de ‘nationale’ pool classificeerders, inzetbaar door Parantee-Psylos, LHF & BPC

SD010 OD003 A001 I000 Rekruteren van (kandidaat-)classificeerders waar nodig: via clubs, reguliere federaties, andere NPC’s 1 Sofie 

SD010 OD003 A002 I000
Begeleiden van Vlaamse (kandidaat-)classificeerders: inschrijven voor internationale classificatieopleidingen & bijscholingen en/of eerst 

laten opleiden door een nationale classificeerder
1 Sofie  

SD010 OD003 A003 I000 Laten doorstromen van info over internationale classificatieopleidingen & communiqués naar nationale classificeerders 1 Sofie 

SD010 OD004 A000 I000 Volgt consequent elke (inter)nationale classificatieaanvraag op maat op

SD010 OD004 A000 I001 Elke classificatieaanvraag wordt conform de classificatiehandleiding uitgevoerd

SD010 OD004 A000 I002 Output naar en visibiliteit op het werkveld: secretariaatsmedewerker aanwezig tijdens de functionele proef PI (physical impairment)

SD010 OD004 A000 I003 Up-to-date classificatielijst is altijd beschikbaar op onze website

SD010 OD004 A001 I000
Verwerken van nationale & internationale classificatieaanvragen: PI, VI, II, new/review/medical review, toelatingsproef/functionele proef; 

zie ook SD6OD3A13
1 Sofie  

SD010 OD004 A002 I000 Resultaat communiceren: naar sporter, ligatrainer, medewerker sportaanbod, competitiemanager & reguliere federatie 1 Sofie

SD010 OD004 A003 I000
Bespreken van probleemdossiers en interessante cases: MTC (XL), zie SD1OD5A4, classificeerders onderling, juridische commissie; zie 

SD1OD5A9
1 Sofie  

SD010 OD004 A004 I000 Specifiek voor internationale classificaties: informeren van de begeleidende kine en/of de nationale classificeerder  1 Sofie

SD010 OD004 A005 I000 Verwerken van aanvragen VI- en ASS-attest (resp visueel en autismespectrumstoornis) 1 Sofie  

SD010 OD004 A006 I000 Onderzoeken hoe dubbele aanvragen tussen Parantee-Psylos & LHF vermeden kunnen worden jun Sofie 
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Verantw

SD OD Actie Indic Omschrijving 2021 2021 2021

SD011 OD000 A000 I000
Parantee-Psylos implementeert in de periode 2020-2022 een participatief, inclusief en innovatief 

sportclubbeleid bij een aantal van haar aangesloten en potentiële clubs.
Lien

SD011 OD001 A000 I000 Beschrijft het traject van ‘klassiek clubmodel’ naar meer duurzaam, participatief en inclusief sportclubmodel

SD011 OD001 A000 I001 Tegen juli 2021 is er een handleiding als werkbaar instrument 

SD011 OD001 A000 I002 Tegen eind 2022 zijn er educatieve materialen en tools ter beschikking

SD011 OD001 A001 I000
Het ontwikkelen van een handleiding (obv model Boezjeern) als werkbaar instrument en inspiratiebron voor gelijkaardige projecten in 

verschillende regio’s/sportclubs in Vlaanderen: aangewende methodieken en werkwijzen, wetenschappelijke onderbouw 
sep Lien

SD011 OD001 A002 I000 Het ontwikkelen van educatieve en promotionele materialen en tools: infographics, beeldmateriaal, brochure, folder, roll-up sep Lien

SD011 OD001 A003 I000
De handleiding als inspiratiebron inzetten voor projecten en sportclubs die toewerken naar een duurzaam, participatief en inclusief 

sportclubmodel
1 Lien

SD011 OD001 A004 I000 Educatieve materialen inzetten en delen: binnen eigen sportclubs, de bredere sport-, welzijns- en gezondheidszorg Lien

SD011 OD002 A000 I000
Begeleidt nieuwe initiatieven door eigen en nieuwe clubs te bezoeken en te ondersteunen via een traject met 

stappenplan

SD011 OD002 A000 I001 Jaarlijks minstens 2 overlegmomenten met lerend netwerk met telkens minimum 10 deelnemers 

SD011 OD002 A000 I002 Jaarlijks minimum 2 andere sportclubs die volgens het nieuwe sportclubmodel (beginnen) werken, zie SD5OD1A1en SD5OD1A6

SD011 OD002 A000 I003 Tegen eind 2022 bereik van minstens 250 leden met een (psychische) kwetsbaarheid waarvan minstens 25% niet aangesloten 

SD011 OD002 A000 I004 Tegen eind 2022 minstens 4 vormingsmomenten voor minimum 15 clubs 

SD011 OD002 A001 I000
Het organiseren van de stuurgroep/lerend netwerk, bestaande uit medewerkers van Parantee-Psylos, medewerkers uit sportclubs, 

vertegenwoordigers van kansengroepen en medewerkers uit de geestelijke gezondheidssector, zie SD1OD6A3
dec Lien

SD011 OD002 A002 I000 Het contacteren van potentiële PSY-clubs en opstellen stappenplan per innovatief participatietraject 1 Lien

SD011 OD002 A002 I000 Innovatief project subsidie Sport Vlaanderen 

SD011 OD002 A002 I000 Regularisatie innovatief project subsidie Sport Vlaanderen 

SD011 OD002 A002 I000 Vergoeding expertise en verplaatsingen 

SD011 OD002 A002 I000 Afschrijvingen (pc)

SD011 OD002 A003 I000 Het ontwikkelen en aanreiken van vormingsmomenten voor geïnteresseerde clubs 1 Lien

SD011 OD003 A000 I000 Deelt kennis uit het innovatief project binnen de sectoren sport, welzijn en gezondheid

SD011 OD003 A000 I001 In 2022 organisatie van 1 studiedag met minstens 100 deelnemers

SD011 OD003 A001 I000
Het regelmatig delen van goede praktijkvoorbeelden en tools op de eigen activiteiten voor clubkaders: via website of digitale nieuwsbrief, via 

trefdagen
1 Lien

SD011 OD003 A002 I000 Het organiseren van een studiedag in 2022 zodat de expertise van het werkveld uitgewisseld,  verzameld en verspreid wordt nvt Lien

SD011 OD003 A003 I000
Het nieuw sportclubmodel voorstellen op studiedagen en/of trefdagen van externe maar relevante stakeholders: Sport Vlaanderen, ISB, 

Geestelijke gezondheidszorg, Dag van de Trainer VTS
1 Lien
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Afspraken

Financiën

1 Een analytisch nummer kan je maar op één lijn gebruiken

2 Formaat analytisch nummer xxxx xxxx zonder blanco's achteraan 

3 Werkwijze nieuwe lijn

insert blanco lijn

copy/paste van een bestaande lijn

wijzig de velden tot kolom X

alle verdere kolommen zijn formules - niet te wijzigen

Status actie

Actie nog uit te voeren, nog niet of amper gestart

Actie gerealiseerd

Actie deels gerealiseerd en (voorlopig) niet verder opgenomen

Actie nog lopende of in uitvoering

Actie uitgesteld

Actie niet (meer) opgestart of niet haalbaar

Wijziging

BLAUW Aanpassingen tov vorige versie 

Verwijzing naar andere SD/OD


