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 2016 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
2016
Sessies

14.787

Gebruikers
Paginaweergaves
Pagina's / sessies
Gem. sessieduur

6.456
123.678
9,14
00:08:10

Bouncepercentage

47,00%

Nieuwe bezoeken

55,56%

Uit de cijfergegevens van google- analytics voor 2016 zien we een verdere aangroei van het
aantal gebruikers en nieuwe bezoekers tov onze nulmeting in 2014 (23/03-31/12= 853
unieke bezoekers)
Evaluatie:
Met de 3586 nieuwe bezoekers (6.456 gebruikers x 55,56%) op de website hebben we de
vooropgestelde doelstelling overtroffen.

Operationele doelstelling:
O12.1 Tegen eind 2016 is het aantal bezoekers van de website " Skill Up your physical "
met 6 % gestegen.
Resultaten effectmeting:
Jaar
2014
2015

Unieke bezoekers
853
3480

Periode
24/03- 31/12
01/01- 31/12

2016

3586

01/01 - 31/12

Evaluatie:
Eind 2016 hebben we een aangroei van nieuwe bezoekers behaald gezien de gevoerde interne
promotie aan de zwemclubs binnen de Zwemfederatie en externe promotie, zowel Vlaams als
internationaal (andere sportfederaties /universiteiten/ hogescholen/partners...) mede met de
introductie van de extra tool van de ‘30 dagen gratis- versie.

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:
In 2016 hebben we volgende gebruikers-gegevens geregistreerd die Skill-up oefensessie integreren
in hun clubwerking:

Gebruikers Zwemschool
Gebruikers pré-competitie
Gebruikers Competitie
Gebruikers Topsport
Gebruikers andere zwemdisciplines

Aantal VZFzwemopleiders
24
24
87
4
10

Totaal

149/1831*

Aantal
clubs
19/121
18/121
49/121
4/121
9/121
63/121 ***

Percentage

8,1%

52% ***

* het aantal lesgevers en trainers in het ledenbestand in 2016
* ** aantal clubs die Skill-up gebruiken, één club heeft meerdere licenties/gebruikers op verschillende niveaus (zwemschool/précompetitie/competitie/topsport/andere disciplines)

Evaluatie:

Operationele doelstelling:
S13.1 Tegen eind 2016 organiseert 30% van de zwemclubs oefenvormen van het project
binnen zijn jeugdwerking.
Resultaten effectmeting:

Gebruik Zwemschool

Aantal
clubs
19 /121**

%
clubs
15%

Gebruik pré-competitie
Gebruik Competitie
Gebruik Topsport
Gebruik andere zwemdisciplines

18/121
49/121
4/121
9/121

14%
40%
3%
7%

** is het aantal clubs met jeugdleden tussen de 0 en 18 jaar
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Evaluatie:
52% van de jeugdclubs hebben de Skill-up programma’s geïntegreerd in de oefenvormen
binnen hun jeugdwerking. Bij 40% van de jeugdclubs worden de Skill-up programma’s
gebruikt op het competitief niveau. Op zwemschool - pré-competitie niveau benut slechts
15% van de jeugdclubs de oefenvormen van het Skill-Up product.

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- 2015-2016:
Aantal deelnemers
2013
70/1397
2014
162/2102
2015
71/1593

%
5%
7,6 %
4,4 %

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

%
28%
78%
35%

2016
Totaal

4,8%
21,8 %

33/121**

27%

89/1831

Evaluatie:
We hebben de vooropgestelde doelstelling van 30% over de afgelopen kalenderjaren niet behaald.

Operationele doelstelling:
O14.1 Tegen eind 2016 heeft 5 % van de zwemopleiders en trainers de workshop van het
project gevolgd.
Resultaten effectmeting:
Effectmeting workshops voor 2016
30 januari 2016
( Sint – Niklaas)
( evenwicht en
controle met bosubal en swiss-ball)
21 mei 2016
(werken met
redcord in het
zwemmen)
2 september 2016
(swim conferenceAntwerpen )
4 december 2016
( Triatlon world )

Aantal deelnemers
9

%

Aantal clubs
6

Geannuleerd

Geannuleerd

57

24

23

3

89/ 1831*

4,8 %

33/121**

%

27%
3

* het aantal lesgevers en trainers in het ledenbestand in 2016
** is het aantal clubs met jeugdleden tussen de 0 en 18 jaar

Effectmeting ‘gratis jaarlicentie ‘ VZF- trainers/lesgevers’ via registratie (= zelfstudie) in 2016

Gratis VZFgeregistreerden

Aantal deelnemers
154

%

Aantal clubs

%

154/ 1831*

8,4 %

63 /121**

52%

* het aantal lesgevers en trainers in het ledenbestand in 2016
** is het aantal clubs met jeugdleden tussen de 0 en 18 jaar

Evaluatie:
13,2% van de zwemopleiders hebben kennisgenomen met het Skill-Up project in 2016 via
workshop of zelfstudie:
- Via bijscholingen onder de ‘permanente vorming’ volgden bijna 5% de opleiding in het gebruik
van het Skill-up werkinstrument.
- Via promotie van de ‘gratis jaarlicenties’ voor de VZF zwemopleiders hebben 8,4% kennis
gemaakt met het Skill-Up product. Dit was zonder de voorwaarde een workshop te volgen maar via
registratie en aan de hand van een ‘filmpje’ (=handleiding), samen met gebruiksklare programma’s
(voor recreatie/ competitie).

Overzicht acties 2016 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
- Promotie ‘gratis licenties’ VZF – lesgevers/trainers
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
- Opstellen ‘proeflicentie’ en ‘handleiding = begeleidend filmpje’
- Film- en fotoreportage
Alle promotionele acties:
- Promotie Skill-Up tijdens de infovergadering jeugdfonds zwemmen, sportevents …en via
clubmailing
- Publicatie van gemaakte Skill-up programma’s die ter beschikking staan op de site voor de
clubs
- Organisatie van 2 workshops binnen de Vlaamse Zwemfederatie ( 1 geannuleerd)
- Organisatie van 2 workshops binnen 1 universiteit (UZA) en 1 hogeschool ( Thomas More)
- Organisatie van workshops bij andere sportorganisaties (Triatlon-world, VTS opleiding
trianer B en A zwemmen ..)
- Organisatie bij workshops (inter)nationale partners (Redcord / Life Fitness / compex / power
breath..)
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Conclusies:
Alle acties zijn nagekomen voor 2016 waaronder opmaak en invulling van de databank met
oefeningen, het organiseren van workshops onder de ‘permanente vorming’ (andere
sportorganisaties op Vlaamse en internationaal gebied), de integratie van de oefenprogramma’s’ in
de clubwerking en de promotie door het verdelen van gratis jaarlicenties aan de VZF
zwemopleiders ( mits registratie) met de ondersteuning van een handleiding ( filmpje),
voorbeeldprogramma’s en de ‘gratis 30 dagen versie’ voor elke bezoeker.

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