4. FACULTATIEVE OPDRACHT PRIORITEITENBELEID
Project prioriteitenbeleid van de sportfederatie met als doelstelling het
bevorderen van de sportparticipatie van de jeugd en hun aansluiting bij
een sportclub via het stimuleren en activeren van gezond sporten in de
sportclubs
A. Omschrijving, effectmeting en evaluatie van de in het beleidsplan 2013-2016/

jaarlijks actieplan 2013 geformuleerde doelstellingen:
Strategische doelstelling:
S12 Eind 2016 is het aantal bezoekers van het “open gedeelte” van de website “Skill up your
physicals” gestegen met 15%.
Resultaten effectmeting:
In samenwerking met het IT-bedrijf werd de “testversie” van de webapplicatie tegen 1 maart 2014
(eerste workshop VZF) online geplaatst. Vanaf 24 maart 2014 werd Google-Analytics aan de
website gekoppeld om het bezoekersaantal op te volgen.
In 2014 kende onze website tussen 24/03 en 31/12, 853 unieke bezoekers
Deze cijfers vormen de nulmeting voor de naleving van deze doelstelling tegen 2016.
Evaluatie:
Met 853 unieke bezoekers hebben we toch een ruim aantal bezoekers gehaald als we ons richten aan
onze doelgroep van 116 jeugdclubs.

Operationele doelstelling:
O12.1 Tegen eind 2014 is het aantal bezoekers van de website "Skill Up your physicals" met 4 %
gestegen.
Resultaten effectmeting:
Jaar
2014

Unieke bezoekers
853

periode
24/03- 31/13

Evaluatie:
Eind 2014 hebben we een bereik gehaald van 853 bezoekers en streven deze aantallen verder te
doen stijgen tegen 2016 volgens de vooropgestelde meetnormen (groei 4% in 2015 & 2016).

Strategische doelstelling:
S13 Eind 2016 organiseert 30% van de zwemclubs minimum 1 sessie oefenvormen van het “Skill
Up your Physicals” project per week binnen zijn jeugdwerking.
Resultaten effectmeting:
Niet gerealiseerd, in het najaar (15/09) 2014 is de webapplicatie officieel gelanceerd voor de
Vlaamse Zwemfederatie, vanaf dan volgden de workshops “droog -en landtraining” (3 in
sportseizoen 2014-2015) met de praktisch uitwerking van een “Skill-up oefenprogramma”.
We zullen de integratie van oefenvormen binnen de jeugdwerking pas bevragen op het einde van
het sportseizoen 2014-2015.
Evaluatie:
Geen

Operationele doelstelling:
S13.1 Tegen eind 2014 organiseert 20% van de zwemclubs* oefenvormen van het project binnen
zijn jeugdwerking
Resultaten effectmeting:
Niet gerealiseerd, in het najaar 2014 is de webapplicatie officieel gelanceerd voor de Vlaamse
Zwemfederatie en volgden de workshop voor de integratie binnen de zwemclubs. We zullen de
integratie van oefenvormen binnen de jeugdwerking pas bevragen op het einde van het sportseizoen
2014-2015.
Evaluatie:
Geen

Strategische doelstelling:
S14 Eind 2016 heeft 30% van de zwemopleiders en trainers de begeleidende workshop van het
“Skill Up your Physicals” project gevolgd
Resultaten effectmeting:
Effectmeting voor 2014

1 maart 2014
7 juni 2014
10 oktober 2014

Aantal
deelnemers
99
32
21
162/2102*

* het aantal lesgevers en trainers in het ledenbestand in 2014
** het aantal clubs met jeugdleden tussen de 0 en 18 jaar

%

7,6 %

Aantal
clubs
49
22
20
91/121**

%

78%

Evaluatie:
7,6 % van de lesgevers en trainers hebben de workshops gevolgd uit 91 verschillende jeugdclubs
(78% aandeel jeugdclubs) in het najaar 2014 met als doel de praktische oefenvormen uit de Skill-Up
applicatie in hun jeugdwerking te integreren.

Operationele doelstelling:
O14.1 Tegen eind 2014 heeft 15% van de zwemopleiders en trainers de workshop van het project
gevolgd.
Resultaten effectmeting:
Effectmeting 2013-2014:
Aantal
deelnemers
70/1397
162/2102

2013
2014

%

Aantal clubs

%

5%
7,6 %

34/121**
91/121**

28
78%

Evaluatie:
We hebben de vooropgestelde doelstelling van 15 % over de 2 kalenderjaren niet behaald. De
doelstelling herzien we in 2015. We zitten voornamelijk nog in de sensibiliseringsfase van dit
product en de clubs sturen maar 1 tot een paar lesgevers op van hun team per workshop. Er zal nog
promotie moeten worden gevoerd voor totale integratie binnen het hele lesgevers & trainersteam
van de club.

Overzicht acties 2014 en relatie met de doelstelling:
Evaluatie van de acties
Alle acties voor het realiseren van de website- web applicatie“ Skill-Up” zijn nagekomen:
•
•
•

Operationeel maken van de webapplicatie (voorjaar - medio 2014)
Opmaken van een website ( medio – najaar 2014)
Verder onderhoud/ontwikkeling van de applicatie i.f.v. “gebruiksvriendelijkheid”

Alle acties voor op het opmaken van een database met oefeningen door de sporttechnische expert is
nagekomen:
•
•
•

Pilootclub aangesteld voor het uittesten van de opgestelde oefeningen
Opstellen oefenvormen (medio 2014)
Film- en fotoreportage (najaar 2014)

Alle promotionele acties:
•
•

Promotie Skill-Up tijdens de infovergadering Jeugdfonds zwemmen, sportevents,…
Organisatie van 3 workshops (in plaats van 2 workshops)

Conclusies:
Alle acties zijn nagekomen voor 2014 ondanks de vertraging in de ontwikkeling van de
webapplicatie. De databank met oefeningen waren volgens gestelde planning opgemaakt, de nodige
organisatie van workshops en promotie voor het Skill-up project zijn nagevolgd voor de federatie.
Er zijn zelfs in 2014 ook initiateven genomen om dit product te integreren binnen de brede
sportwereld en er zijn contacten geweest met VTS, BVLO en VSF. Er wordt dus gestreefd om de
applicatie en de inhoud te ontwikkelen tot een sporttakoverschrijdend werkinstrument.
Eventuele bijsturingen op niveau van de doelstellingen en/of de acties:
Geen

