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 2015 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:
Analyse bezoekers www.skill-up.be
Sessies
Gebruikers
Paginaweergaves
Pagina's / sessies
Gem. sessieduur
Bouncepercentage
Nieuwe bezoeken

2015
13.059
6.792
108.655
8,32
00:06:30
43,00%
51,23%

Uit de cijfergegevens van google- analytics voor 2015 zien we een enorme aangroei van
het aantal gebruikers en nieuwe bezoekers tov onze nulmeting in 2014 (23/03-31/12= 853
unieke bezoekers)
Evaluatie:
Met de 3480 bezoekers (6792 gebruikers x 51.23%) op de website hebben we de
vooropgestelde doelstelling ruimschoots overtroffen.

Operationele doelstelling:
O12.1 Tegen eind 2014 is het aantal bezoekers van de website " Skill Up your physical "
met 4 % gestegen.
Resultaten effectmeting:
Jaar
2014
2015

Unieke bezoekers
853
3480

periode
24/03- 31/12
01/01- 31/12

Evaluatie:
Eind 2015 hebben we ruimschoots de doelstelling van aangroei 15% (3480 tav 853) behaald
gezien de gevoerde promotie naar de clubs binnen de Zwemfederatie en daarbuiten (andere
sportfederaties/universiteiten..) .

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 . De integratie van oefenvormen binnen de jeugdwerking zal pas worden
bevragen op het einde van het sportseizoen 2015-2016 wanneer de ontwikkeling van de
webapplicatie en databank met oefeningen compleet af is.
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 web applicatie officieel gelanceerd voor de
Vlaamse Zwemfederatie. In 2015 zijn nog ontwikkelingen naar een stabiel werkend product
uitgevoerd en werd de databank met oefeningen uitgebreid. We zullen de integratie van
oefenvormen binnen de jeugdwerking pas bevragen op het einde van het sportseizoen 20152016.
Evaluatie:
Geen

Strategische doelstelling:
S14 Eind 2016 heeft 30% van de zwemopleiders en trainers de begeleidende workshop van het
“Skill Up your Physical” project gevolgd
Resultaten effectmeting:
Effectmeting 2013-2014- 2015:
Aantal deelnemers
2013
70/1397
2014
162/2102
2015
71/1593
Totaal

%
5%
7,6 %
4,4 %
17 %

Aantal clubs
34/121**
91/121**
42/121**

%
28
78%
35%
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Evaluatie:
We hebben de vooropgestelde doelstelling van 30% over de afgelopen kalenderjaren niet behaald, er
zal extra promotie gevoerd worden naar deelname workshops 2016 gezien het product volledig
afgewerkt tot een gebruiksvriendelijke en kwaliteitsvolle web applicatie.

Operationele doelstelling:
O14.1 Tegen eind 2015 heeft 15% van de zwemopleiders en trainers de workshop van het
project gevolgd.
Resultaten effectmeting:
Effectmeting voor 2015

28 februari 2015
( Sint – Niklaas)
24 oktober 2015
(Hasselt )
11 november
2015
( Triatlon world )
12 december
2015
( Zwevegem)

Aantal deelnemers
29

%

Aantal clubs
17

11

6

10

5

21

14

71/ 1593*

4,4 %

42/121**

%

35%

* het aantal lesgevers en trainers in het ledenbestand in 2015
** is het aantal clubs met jeugdleden tussen de 0 en 18 jaar

Evaluatie:
We hebben de vooropgestelde doelstelling van 15 % voor 2015 niet behaald. Het aantal
zwemopleiders die de workshop hebben gevolgd is gedaald t.o.v vorig jaar. De oorzaak is te zoeken
daar we promotioneel de clubs gratis log-in hebben aangeboden ( zonder de voorwaarde een
workshop te volgen ) en ondersteuning gebruiksklare programma’s ( voor recreatie/ competitie)
online hebben gezet. We zien wel dat er meerdere trainers van eenzelfde club deelnemen, dus de
webapplicatie en oefenvormen worden binnen de clubs breder door het trainersteam.

Overzicht acties 2015 en relatie met de doelstelling:
Evaluatie van de acties
Alle acties voor het realiseren van de website- web applicatie“ Skill-Up” zijn nagekomen:
- Verder onderhoud/ontwikkeling van de applicatie ifv “gebruiksvriendelijkheid” en “
Stabiliteit”
- Invullen van oefendatabank
- Verder opvolging ander IT bedrijf
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
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- Film- en fotoreportage
Alle promotionele acties:
- Promotie Skill-Up tijdens de infovergadering jeugdfonds zwemmen, sportevents …
- Publicatie van gemaakte skill-up programma’s die te beschikking staan op de site voor de
clubs
- Organisatie van 3 workshops binnen de Vlaamse Zwemfederatie
- Organisatie van 3 workshops binnen 3 universiteiten (RUG/VUB/UZA)
- Organisatie van 2 workshops bij ander sportfederatie ( Gymfed, Triatlonworld..)
- Organisatie bij 2 workshops bij internationale sportorganisaties (Paependaal/ Redcord, ..)

Conclusies:
Alle acties zijn nagekomen voor 2015 ondanks de vertraging binnen de ontwikkeling van de web
applicatie om deze stabiel te maken en de overzetting naar een ander IT bedrijf.
De aanvullingen van de databank met oefeningen zijn volgens de vooropgestelde planning
uitgevoerd.
Er zijn voldoende workshops georganiseerd (4) binnen de federatie maar ook bij ander sportfederatie
op Vlaamse en internationaal gebied. Maar ook bij de studenten van de verschillende universiteiten.
De afpraken naar promotie voor het Skill-up project zijn nagekomen voor de federatie ( publicatie
programma’s en verdeling gratis licenties..) maar ook bij sporttak overschrijdende organisaties (
Gymfed, universiteiten, VTS, ea..)

Eventuele bijsturingen op niveau van de doelstellingen en/of de acties:
Geen
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