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Voorwoord
Geachte Dames en Heren, Beste Sophie, Bert en Stijn,

Het zijn uitdagende tijden voor de Vlaamse Zwemfederatie (VZF), maar met het beleidsplan dat we hierbij
presenteren, denken we daarop een antwoord te kunnen bieden en, meer zelfs, echt stappen vooruit te
kunnen zetten in brede zin. In dit plan richten we onze blik voluit op 2024 wat we als een essentiële tussenstap
zien om in de olympiade van 2028 te scoren.
Een sterke federatie steunt op sterke clubs. Waar clubs en de federatie in het verleden soms naast elkaar
werkten en er veel wantrouwen bestond, willen we als federatie dichter bij de clubs staan en hen versterken.
Veelvuldig contact en het schrappen van tussenliggende niveaus zijn daarin al een eerste stap, maar als we met
onze sporten willen groeien en zowel in de breedte als in de diepte willen groeien, hebben we nood aan meer
kwaliteit op alle echelons. Om de clubs te ondersteunen behouden we dan ook vanzelfsprekend onze
performante opleidingen en bijscholingen. Daarnaast willen we ons als organisatie voorbereiden op de
toekomst en sterk inzetten op levenslang, gezond sporten met aandacht voor ethiek. Meer bepaald zullen we
werk maken van pro-actieve clubondersteuning en een grotere breedtewerking met meer aandacht voor
bijvoorbeeld recreanten, en senioren, zonder daarbij onze focus op competitiesport te verminderen. Om dit
alles te verwezenlijken, wordt klantgerichtheid essentieel. We gaan dan ook niet wachten tot de clubs en leden
naar ons komen bij eventuele vragen en problemen, maar zullen zelf proactief contact met hen opnemen.
Ook de afgelopen beleidsperiode ging reeds veel aandacht naar de verbetering van de software-ondersteuning,
het verhogen van de kwalificatie- en bijscholingsgraad van trainers en het bijscholen van bestuurders en het
uitwerken van een IKZ-systeem. Dat laatste wordt in de herfst van dit jaar concreet uitgerold bij 12 clubs onder
de noemer “Aquality”. Omdat we tegen 2024 alle clubs bediend willen hebben, zorgen we dat onze
medewerkers hiervoor de nodige tijd kunnen uittrekken.
Vooral competitieclubs hebben het vandaag moeilijk. Het zwemwater wordt schaarser en de prijzen lopen op.
In een aantal nieuwe zwembaden mag van de uitbater geen zwemschool ingericht worden en komen clubs in
moeilijkheden. De doorstroming vanuit de zwemscholen is op heel wat plaatsen gestopt. Deze bezorgdheden
en noden willen we breder bekend maken op alle nodige bestuurlijke niveaus. Ook hier willen we als
organisatie pro-actiever optreden en bij alle geplande zwembadprojecten in Vlaanderen mee aan tafel
schuiven om beleidsmakers te wijzen op zaken waar zij misschien niet steeds aan denken.
Het streven naar sterkere, meer kwaliteitsvolle clubs houdt in dat er in de toekomst mogelijk minder clubs
zullen zijn. Samenwerking, specialisatie en doorverwijzing mogen geen taboe zijn en zullen worden
aangemoedigd. Het volledige VZF-sportmodel, meer bepaald het kerkmodel, aanbieden binnen één club, en
dat voor al onze sporttakken, is vrijwel onmogelijk. Dankzij specialisatie door clubs, die elk hun deel van de
‘kerk’ kiezen en daarover transparant communiceren, zal de hele zwemwereld een pak sterker worden en
kunnen we onze aanpak meer op maat van elke zwemsporter richten, volgens zijn of haar niveau, sporttak en
specifieke behoeften.
Bij opmaak van dit plan hebben we in eerst instantie onze sterktes en zwaktes in kaart gebracht en de daaruit
voortvloeiende uitdagingen onder de loep genomen. Op basis van de analyse van de voorbije beleidsperiode
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hebben we vervolgens onze actiepunten gedefinieerd. Dankzij een gewijzigde koers aan het roer van onze
federatie, de uitwisseling van kennis met de Waalse en Nederlandse zwemfederaties en andere federaties
tout-court en een continue benchmarking, willen we in de komende beleidsperiode een grote sprong maken.
De VZF moet zowel naar sporters en clubs als naar de buitenwereld toe de absolute referentie blijven als het
om zwemsporten gaat en onze sporten continu in de kijker zetten. Zwemsporten hebben immers heel wat
troeven, waarvan zwemveiligheid en een levenslange mogelijkheid tot beoefening de allergrootste zijn. Op die
manier wensen we nog meer mensen te bereiken met onze mooie sporten. Die boodschap moeten we dan ook
echt uitdragen naar het grote publiek.
Met sportieve groeten,
Pieterjan Vangerven
Voorzitter Vlaamse Zwemfederatie
An Rydant
Algemeen Directeur Vlaamse Zwemfederatie.
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Missie, visie & waarden van de VZF
Missie - wat doen we?
De Vlaamse Zwemfederatie promoot in Vlaanderen en Brussel de zwemsporten als één van de gezondste en
langst beoefenbare sporten die bestaan.
Ze houdt zich bezig met de omkadering en ontzorging van alle clubs en zwemmers die (leren) zwemmen,
waterpolo spelen, open water zwemmen, artistiek zwemmen, schoonspringen en aquafitness beoefenen op
alle niveaus: recreatief, competitief en topsport, individueel, in team- en clubverband..

Visie - wie willen we zijn?
De VZF wil behoren tot de top 5 van grootste sportfederaties.
Zij draagt het plezier en de troeven van de zwemsporten uit door te focussen op het mentale en fysieke welzijn
en de levensnoodzakelijkheid van het zwemmen voor iedereen, ongeacht leeftijd, gender en maatschappelijksociale context. Daarbij is meer en betaalbaar zwemwater nodig. De VZF streeft er daarnaast naar om een
vaste medailleleverancier te zijn door middel van een wetenschappelijk onderbouwd, gedragen en innovatief
topsportprogramma en omkaderd door een passioneel team.

Waarden
•
•
•
•
•
•
•

Warm welkom: we staan met open armen klaar voor iedereen: op kantoor, in de clubs, in de
zwemscholen en overal waar we aanwezig zijn.
Verbinding: we werken samen met alle sporten, alle clubs en alle individuen die dat willen.
Veiligheid: we houden het altijd en overal veilig, bij ons ben je beschermd en leer je overleven.
Uitmuntendheid: we willen excelleren, streven naar de grootste efficiëntie, we hechten veel belang
aan (bij)scholing en verwerken nieuwe inzichten in onze aanpak.
Passie: we houden van wat we doen en stralen dat ook uit.
Ambitie: we willen vooruit, zijn ambitieus en on-Vlaams zeker van het belang en de toekomst van de
sporten die we vertegenwoordigen.
Fun: we beleven plezier aan onze sport.
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Een analyse van de afgelopen werkingsperiode
2017-2020
De VZF als organisatie
Verschillende stappen werden genomen in 2017, 2018 en 2019 om zoveel mogelijk aan de vooropgestelde en
opgelegde harde en de zachte criteria van Sport Vlaanderen te voldoen i.v.m. Goed Bestuur.
De organisatiestructuur VZF werd aangepakt en wordt gefinaliseerd in de loop van dit jaar 2020.
De richting die de Raad van Bestuur wenst uit te gaan met de nieuwe structuur is gestoeld op volgende
doelstellingen:
•
•

•

De werking van de VZF stroomlijnen met korte doorlooptijden voor beslissingen en een snelle en
vlotte communicatie tussen de leden en de VZF;
Een heroriëntatie van de VZF weg van een absolute focus op de pure competitie en elitewerking naar
meer aandacht voor de breedtesport en de clubwerking op alle niveaus om zo een bredere basis te
creëren en te ondersteunen;
Professionaliseren en responsabilisering.

In samenspraak met de ontwikkelaars (ASSIST) van het ledenprogramma werd bekeken hoe de ondersteuning
van de leden verbeterd kon worden. Prioriteiten werden bepaald.
De volgende modules werden gerealiseerd
•
•
•
•
•
•

VZW-helper (volgens de wetgeving);
GDPR (volgens de wetgeving);
Activiteiten met automatische betaling;
Integratie van G-zwemmen;
Opstart ‘mijn Assist’ (september 2020);
Planbord voor de zwemscholen (najaar 2020).

De VZF werkt een kwaliteitssysteem uit voor de clubs waarbij clubondersteuning centraal staat. Hierbij streven
we er naar om onze leden veel meer te ondersteunen en te ontzorgen door hen tools aan te leveren die het
besturen van een club vergemakkelijken. We hebben hierbij ook oog voor de belangrijke sociale rol die een
club dient te spelen binnen een lokaal weefsel en willen de community rond de clubwerking voor alle
leeftijdscategorieën verlevendigen. Daarnaast willen we clubs ook meer aanzetten tot het uitwisselen en delen
van informatie onder elkaar, waarbij we in een eerste fase nog de rol van spelverdeler op ons nemen. Het
Jeugdfonds zal een deel zijn van Aquality. In 2020 zal deze proefdraaien bij enkele clubs. Het uitrollen van dit
systeem is voorzien voor de volgende beleidsperiode.
De VZF heeft ingezet op een groot aanbod bijscholingen per discipline of sporttakoverschrijdend. De VZF
organiseert jaarlijks twee Swim Conferences met eigen sprekers en/of buitenlandse sprekers. In juni 2020 werd
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ook een online Swim Conference Webinar Week georganiseerd, bovenop de traditionele conference die
doorgaat in september. De sessies werden gratis aangeboden en waren, met meer dan 1000 deelnemers, een
groot succes. Vanaf de nieuwe beleidsperiode plannen we daarom twee Swim Conferences per jaar aan te
houden, waarvan één digitaal blijft. Doelgroepen zijn de lesgevers/trainers van Initiator tot en met Trainer A,
maar er is ook een aanbod voor bestuurders, API’s en we pogen ook zwemmers en ouders te betrekken met
enkele laagdrempelige initiatieven. Clubs kunnen naast het reguliere aanbod ook apart aanvraag doen i.v.m.
‘vorming op maat’, met keuze uit verschillende thema’s.
Gezond en ethisch sporten (GES decreet) werd geïntegreerd in beleid van de VZF. De afgelopen beleidsperiode
werd er gewerkt aan de beleidsmaatregelen rond (seksueel) overschrijdend gedrag die in 2018 door de
Vlaamse minister van Sport aan de sportfederaties werden opgelegd.
•
•
•
•
•
•

Aanspreekpunt Integriteit (API):
Preventie, vorming en sensibilisering
Adviesverlenende functie
Gedragscodes
Handelingsprotocol
Tuchtrechtelijk systeem

In deze beleidsperiode werkten we verder aan de voorwaarden die via het decreet Gezond en Ethisch Sporten
worden opgelegd i.v.m. gezond sporten
•
•
•
•

Sportmedische Commissie komt jaarlijks minimaal 1 keer samen
Continue registratie en jaarlijkse analyse van ongevalsaangiften en sport specifieke risico’s
Sportmedisch geschiktheidsonderzoek werd geëvalueerd, implementatie van de acties werd omwille
van corona uitgesteld naar 2021
Leeftijdsgrenzen werden geëvalueerd

Enkele personeelsleden binnen de VZF staan in voor het beantwoorden van vragen, het opvolgen van
individuele dossiers en het leggen van contacten rond het zwembadenbeleid. Uit de binnenkomende vragen
blijkt dat steeds meer bouwpromotoren, architecten, steden/gemeenten (o.a. sportdiensten) en clubs de weg
naar de VZF gevonden hebben. De VZF breidt haar netwerk uit met als doel op elk niveau (vnl. steden en
gemeenten) waar het idee ontstaat om een nieuw zwembad te bouwen, de VZF participeert van in het begin
t.e.m. oplevering en exploitatie.
Dit item zal een zeer belangrijke rol spelen in ons nieuw beleidsplan 2021-2024.
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Onze sporttakken en doelgroepen in cijfers
Clubs
CLUBS

2015

2017

2019

Evolutie 2015-2019

aantal clubs

139

145

146

5%

competitie

recreatie

competitie

recreatie

competitie

recreatie

competitie

recreatie

Zwemmen

89

40

86

44

89

48

0%

20%

Open Water

57

50

52

-9%

Masters

36

35

34

-6%

Waterpolo

22

4

21

5

20

5

-9%

25%

Artistiek
Zwemmen

9

2

11

2

10

4

11%

100%

Schoonspringen

3

3

3

0%

Leden : competitie

4.843

59%

4.806

59%

4.664

57%

Evolutie
20152019
-4%

Open Water

580

7%

377

5%

408

5%

-30%

Masters 25+

739

9%

643

8%

700

9%

-5%

1.663

20%

1.890

23%

1.881

23%

13%

Artistiek Zwemmen

405

5%

436

5%

469

6%

16%

Schoonspringen

45

1%

51

1%

37

0%

-18%

COMPETITIE LEDEN

2015

Zwemmen

Waterpolo

2017

2019

8.275

8.203

8.159

2015

2017

2019

Leden : recreatie

491

1%

502

1%

568

1%

Evolutie
20152019
16%

Zwemschool (4-7j)

12.477

35%

12.798

34%

13.463

35%

8%

zwemmen (8-24j)

13.341

37%

15.312

40%

15.586

40%

17%

zwemmen 25+

4.798

13%

5.457

14%

5.472

14%

14%

Waterpolo 8-24j)

206

1%

670

2%

727

2%

253%

Waterpolo 25+

43

0%

145

0%

339

1%

688%

RECREANTEN
Watergewenning (0-3j)
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Artistiek Zwemmen (824j)
Artistiek Zwemmen 25+
Schoonspringen (8-24j)
niet gekende sporttak (824j)
niet gekende sporttak
25+

327

1%

578

2%

699

2%

114%

45

0%

86

0%

182

0%

304%

26

0%

20

0%

26

0%

0%

2.875

8%

1.722

5%

1.325

3%

1.091

3%

864

2%

523

1%

35.720

38.154

38.910

De sporttakken
Zwemmen
Ledenevolutie
Recreatieve leden
Indien we het ledental van 2015 vergelijken met dat van 2019 zien we een stijging in elke
leeftijdscategorie, globaal genomen met 6,5%.
De leeftijdsgroepen 8-12 jaar en 4-7 jaar vertegenwoordigen beide +/- 33% van onze leden.
In de leeftijdsgroep van 8-12 jaar ligt de toename pal op het gemiddelde van 6,5% (t.o.v. 2015). In de
groep van 4-7 is de stijging minder groot (2,1%). Daarentegen zien we bij vanaf 50 jaar zien we een
significante verhoging van meer dan 20%.
In functie van het nieuwe VZF-Sportmodel hebben we de categorie 12 jaar en jonger nog opgesplitst in
meerdere groepen. Gezien een negatief advies van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) m.b.t.
babyzwemmen hebben wij geen aanbod voor de min 1-jarigen. Gezien de positieve invloed, vanaf de
leeftijd van 1 jaar, van zwemmen op de gezondheid bieden we wel peuterzwemmen aan van 1 tot 3
jaar. De tweede categorie, de 4 tot 7-jarigen, is meteen de grootste, omdat hier het “leren zwemmen”
onder valt en vele ouders hun kinderen willen laten zwemmen voor of in het eerste leerjaar. Verder
maken we nog een opsplitsing tussen 8 tot 10-jarigen en de 11-12-jarigen. T.o.v. 2015 zien we een
stijging van leden in deze vier categorieën. Als we echter kijken naar het ledenaantal van 2017 en
vergelijken met 2019 ontdekken we bij de +8 jaar een lichte daling (2,5% in categorie 8 tot 10/ 1,6% in
categorie 11-12). Dit is zeker iets wat we de volgende beleidsperiode zullen monitoren en - indien
deze trend zou aanhouden- onderzoeken.
Competitiezwemmen
Het aantal competitiezwemmers daalt volgens de cijfers van ons beleidsplan 2015-2019 jaar na jaar.
Deze vaststelling geldt voor bijna elke leeftijdsgroep tussen 9 en 50 jaar. De categorieën 13-14 jaar en
19-25 jaar vormen een kleine uitzondering met een status quo qua aantal zwemmers.
In de leeftijdsgroep 9-10 jaar merken we de grootste daling. Dit heeft ook een negatief effect op de
aantallen in de leeftijdscategorie 11-12 jaar maar we zien dat deze groep zich toch al begint te
stabiliseren. Het is onze taak om een aanbod te creëren voor de jongste groep competitiezwemmers
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waarbij een groter fun-gehalte wordt ingebouwd en meer aandacht wordt geschonken aan het belang
van een “community”, zowel voor de zwemmers, als voor de ouders, bestuurders en trainers.
Verder zullen wij ons concentreren op het behoud van het aantal competitiezwemmers door een
aangepast wedstrijdconcept uit te werken voor de verschillende zwemniveaus met als doel ‘levenslang
zwemmen’ te stimuleren.

Sportaanbod
Recreatief aanbod
De Paco-wedstrijden werden conceptueel ontwikkeld door de VZF voor de recreatieve leden van 6 tot 12 jaar.
In overleg met de clubs (einde seizoen 2017-2018) werd afgesproken dat de recreatieve jeugdzwemmers ouder
dan 12 jaar ook nog worden toegelaten.
Aantal wedstrijden seizoen 2018-2019
In totaal werden er 55 Paco-zwemwedstrijden georganiseerd.
In elke provincie zijn er min. 8 wedstrijden. In Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen is er een lichte
daling die in de meeste gevallen te maken had met het sluiten van de zwembaden (omwille van
renovatie of definitieve sluiting). In de provincie Antwerpen merken we dan weer een grote stijging in
het aantal wedstrijden. Deze stijging is te verklaren doordat de wedstrijden van het recreatief circuit
in de Kempen nu ook onder de Paco-vlag aantreden.

Clubs die deelnemen aan de Paco-wedstrijden
We zien dat het aantal VZF-clubs dat deelneemt aan Paco-wedstrijden in het seizoen 2018-2019 is
toegenomen met ongeveer 19%). Deze stijging zien we terug in elke provincie (uitgezonderd Limburg,
daar blijft het aantal clubs stabiel). Er is ook een toename (14%) van het aantal niet VZF-clubs dat
deelneemt aan deze wedstrijden.

Deelnemers Paco-wedstrijden*
Het aantal starts per wedstrijd is heel divers over de verschillende wedstrijden heen.
Meer dan 70% van de deelnemers is tussen de 6 en 10 jaar. Dat is positief, want het oorspronkelijk
Paco-concept is ook voor deze doelgroep ontwikkeld. 17% van het aantal starts zijn 11- en 12-jarigen.
5% van de deelnemers tot slot, zijn zwemmers die ouder zijn dan 13 jaar. Ind de volgende
beleidsperiode blijven we de resultaten van deze wedstrijden verder analyseren volgens de
leeftijdsgroepen van de vernieuwde meerjarenplanning.
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Wedstrijdaanbod Paco-wedstrijden
Bij de analyse van het wedstrijdaanbod stellen we vast dat er in elke provincie een heel groot aanbod
is voor schoolslag en vrije slag. Vlinderslag komt doorgaans weinig voor, maar ook de rugslag is soms
ondervertegenwoordigd. Een gedifferentieerd wedstrijdaanbod, met een aanbod van alle
zwemslagen is voor deze doelgroep cruciaal, we zullen in de volgende beleidsperiode hier dan ook op
focussen.
Competitief aanbod
De kalender van de competitiezwemmen is zeer uitgebreid met meerdere zwemwedstrijden per weekend, voor
verschillende niveaus, verspreid over heel Vlaanderen. In deze wedstrijden treden zwemmers aan van 9 jaar en
ouder.
Het aantal georganiseerde Vlaamse masterwedstrijden, gericht op 25-plussers, neemt jaarlijks lichtjes toe.

Kampioenschappen
De VZF organiseert zelf volgende kampioenschappen:
•
•
•
•
•

Flanders Swimming Cup;
Vlaamse Jeugdkampioenschappen;
Vlaamse Kampioenschappen;
Zomercriterium, in samenwerking met een provincie of club: voor breedtesport-zwemmers die niet
het niveau halen om deel te nemen aan een BJK of BK categorieën 11 jaar tem senior niveau;
In 2020 wordt het eerst een Vlaams jeugdkampioenschap korte baan georganiseerd.

Flanders Swimming Cup
Het doel van deze wedstrijd is het aantrekken van de Belgische elite zwemmers en internationale toppers,
om op die manier het zwemmen in ons land in de kijker te zetten.
De FSC heeft zijn plaats veroverd op de internationale zwemkalender. Sporza verzorgt elk jaar een live
uitzending van de finales op zondagnamiddag waarbij het marktaandeel schommelt rond de 20%. De
voorbije beleidsperiode merken we een stijging van het aantal clubs dat deelneemt aan deze wedstrijd. Het
aantal deelnemers en starts is veranderlijk en hangt nauw samen met deelname van de buitenlandse atleten
en uit welke clubs/federaties zij komen.
Vlaamse jeugdkampioenschappen
Doelgroep: jeugd (11j-14j) - (in 2020 meisjes 11j-13j - jongens 11j-14j)
In 2019 merken we dat de organisatie een kritiek punt bereikt heeft. Qua aantal deelnemers en starten is
deze wedstrijd volledig verzadigd. Er werd tevens geëxperimenteerd met de data en met de lange afstanden
(800 en 1500 meter) die werden gezwommen op de Flanders Swimming Cup tussen de reeksen en finales.
Een experiment dat geen navolging zal krijgen.
Meisjes vanaf 14 jaar nemen in 2020 niet meer deel aan het VJK maar schuiven door naar het VK. Deze
ingreep zal de wedstrijdduur aanvaardbaar maken.
Om de wedstrijd minder zwaar te maken voor deze leeftijdsgroep, werd er tevens beslist om het
kampioenschap te organiseren op twee en een halve dag. Dit impliceert dat de wedstrijd start op
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vrijdagnamiddag (een schooldag). Het idee om twee reeksen lange afstand te zwemmen wordt behouden
waardoor we genoodzaakt zullen zijn om vroeger te starten (nog tijdens de schooluren).
Vlaamse Kampioenschappen
Doelgroep: 15j en ouder (in 2020 meisjes 14j en ouder - jongens 15j en ouder))
We zien jaarlijks dat het aantal deelnemende clubs, zwemmers en individuele starten stijgen. Het idee van
Vlaamse kampioenschappen met limiettijden per leeftijdsjaar slaat duidelijk aan bij onze Vlaamse clubs die
deze wedstrijd uitkiezen als winterpiek.
In 2020 werd een wijziging doorgevoerd in het programma, waardoor ook de zwemmers die uit de Vlaamse
jeugdkampioenschappen komen (meisjes 14-15 jaar en jongens 15-16 jaar) de mogelijkheid krijgen om een
finale te betwisten. Er werden per programmanummer 3 finales gezwommen.
De wedstrijd blijft open voor buitenlandse deelnemers maar door een maximum quotum van 2
buitenlandse zwemmers op de finaleplaatsen kunnen we de buitenlandse interesse binnen de perken
houden.
Zomercriterium
Door het toenemend aantal deelnemers werden in 2019 de deelnamevoorwaarden aangepast. Zo
werd b.v. het aantal individuele starten per zwemmer gereduceerd tot zes. In 2020 werden de boven
limiettijden geactualiseerd. Een zwemmer/zwemster die op een bepaalde afstand/zwemslag een
limiettijd gezwommen heeft voor deelname aan het Belgisch kampioenschap (BJK/BK) kan niet
deelnemen aan deze afstand/zwemslag in het zomercriterium. Hierdoor behouden de minder sterke
zwemmers kansen om op dit toernooi te schitteren.

Vlaamse jeugdkampioenschappen korte baan
In november 2020 worden de eerste Vlaamse jeugdkampioenschappen korte baan georganiseerd. Er wordt
volgens een nieuw programma gezwommen. De deelnemers moeten verplicht aan vier afstanden
deelnemen, die elk in een andere zwemslag gezwommen worden. De puntenscores van de vier wedstrijden
worden opgeteld. De acht zwemmers of zwemsters met hoogste puntentotaal zwemmen een wisselslag
finale. Dit kadert in onze betrachting jongere zwemmers te vervolmaken op de vier zwemslagen om zo een
te vroege specialisatie te voorkomen.

Officials
Het aantal officials blijft stijgen, al doen zich wel wat schommelingen voor binnen de functies. De stijging is
vooral te merken bij het instapniveau van de officialopleiding, nl. TAK. Het aantal opleidingen dat op TAKniveau wordt georganiseerd bedraagt meestal twee per provincie, we zien een toename van het aantal
deelnemers per opleiding. De verplichting om voldoende officials te leveren a rato van het aantal deelnemers
per club aan een wedstrijd zorgt voor een jaarlijkse instroom van officials.
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Trainersopleidingen en bijscholingen
Leren zwemmen
De VZF heeft ingezet op het niveau leren zwemmen en realiseerde het boek ‘Leren zwemmen:
praktische leidraad’ (Referentie: Vandamme, G., & De Wandel, D. (2018). Leren Zwemmen: praktische
leidraad. Merelbeke: Vlaamse Zwemfederatie). Dit boek is tot stand gekomen in de schoot van de
Antwerpse zwemschool en in samenwerking met de Vlaamse Trainersschool (cursusinhouden
opleiding Initiator Zwemmen). De publicatie kwam in september 2018 op de markt en de verkoop
overstijgt de verwachtingen. Ruim twee derde van de exemplaren worden aangekocht door scholen directies en (sport-)leerkrachten-, gevolgd door privé lesgevers, VZF-clubs, niet-VZF clubs en
sportdiensten. Het verfilmen van de oefenstof in 2020 zal de impact van dit werk verder verruimen.
Een wetenschappelijk abstract (ifv oral presentation) en poster werden in december 2019 aanvaard
voor presentatie op de World Aquatic Development Conference te Lund, Zweden (9-12 januari 2020).
Referentie: De Wandel, D., Knippenberg, E., Vanluyten, K. (2020). Development of a practical tool for
swim education through co-creation. Presented at the WAD Conference, Lund, Sweden, 09 Jan 2020-12
Jan 2020. Er zijn ook verschillende workshops doorgegaan die de voorstelling van het boek en de
inhoud als doel hadden.
Kwantiteit van de trainersopleidingen zwemmen
Na de inhaalbeweging in de periode 2014-2016 kende het aantal cursusorganisaties Initiator
Zwemmen een bescheiden terugval. In 2019 bleef de teller op 16 staan, ondanks de positieve reactie
op alle aanvragen die ons bereikten. Deze negatieve tendens zet zich alvast niet door in 2020, een jaar
waarvoor we eind 2019 reeds 18 aanvragen registreerden (en werden goedgekeurd door de VTS).
Tabel 1 onderaan toont de effectief georganiseerde opleidingen Initiator Zwemmen in de periode
2010-2019 en de reeds bevestigde voor 2020. Tabel 2 toont de evolutie van het jaarlijks aantal
uitgereikte VTS-kwalificaties Initiator Zwemmen (inclusief assimilaties, EVK en inschaling).

Tabel 1: Overzicht effectief opgestarte aantal cursusorganisaties Initiator Zwemmen 2010-2019 (De Wandel, 2020)
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Tabel 2: Aantal VTS-kwalificaties Initiator Zwemmen 2010-2019 (Sport Vlaanderen, 2020)

De VZF blijft maximale inspanningen leveren om aan elke vraag (tot inrichting van een
cursusorganisatie) tegemoet te komen, ook indien de vraag van een niet-VZF partner kwam (zoals bv.
PPS-zwembad, sportdienst of omnisportfederatie). Typerend voor de opleidingen Initiator Zwemmen
is de heterogene achtergrond van de deelnemers: amper 40-60% is namelijk van ‘VZF-signatuur’. We
leiden, samen met de VTS, dus jaarlijks ruim 100 Initiators Zwemmen op die géén lid zijn (of worden)
van onze federatie. We denken hiermee onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen en
hopen dat deze inspanningen worden opgemerkt én gewaardeerd door Sport Vlaanderen.
Bovendien maakt deze specifieke situatie het minder evident om de opleidingsbehoeften objectief in
te schatten. Vandaar onze aanpak om alle aanvragen gunstig te beantwoorden, uiteraard bovenop de
systematische rondvraag door onze DSKO (via mail, nieuwsbrieven en persoonlijke contacten met
clubvertegenwoordigers en wederkerende cursusverantwoordelijken). Sensibilisatie gebeurt
systematisch met behulp van mailings, onze bijscholingsaanbod (zie §Trainerbijscholingen) en
uiteraard ons clubbegeleidingsproject Aquality.
De VZF benadrukte de voorbije beleidsperiode systematisch het belang van een basiskwalificatie en de
meerwaarde van een ‘in-house’ opleiding via haar elektronische nieuwsbrieven en contacten in het
kader van clubondersteuning. Daarnaast kunnen we ondertussen ook enkele steden en gemeenten als
wederkerende vaste partners beschouwen. De vraag naar versnelde trajecten (of zogenaamde ‘crash
courses’) vertoont een stijgende trend: gemiddeld gaan er jaarlijks zo’n 2 à 3 cursussen door met een
concentratie van lesdagen in de schoolvakanties.
De voorbije beleidsperiode steeg de kwalificatiegraad van onze lesgevers/trainers gestaag tot deze in
2019 zelfs de kaap van 70% overschrijdde (zie ook verder onder Kwaliteitsbeleid OD6.1).Het ‘gewogen
aantal trainers per 1000 leden’ bedroeg in 2019 meer dan het dubbel van de decretale norm (ttz
41/1000). Ook in de volgende beleidsperiode blijven we maximaal investeren in alle opleidings- en
bijscholingsparameters.
Een bijkomende belangrijke uitdaging –naast het belang van de ‘basiskwalificatie’- is uiteraard een zo
hoog mogelijke kwalificatiegraad in relatie tot de begeleide doelgroep en het niveau. Met andere
woorden: worden onze zwemmers begeleid door lesgevers/trainers met de ‘juiste’ (=
corresponderende) VTS-kwalificatie (cf. meerjarenplanning VZF en functieprofielen VTS-opleidingen
Zwemmen anno 2020).
Kwaliteit van de trainersopleidingen zwemmen
Kwaliteitsvolle opleidingen op maat van onze clublesgevers en -trainers zijn een prioriteit voor de VZF.
Alle VTS-opleidingen Zwemmen werden in de periode 2014-2017 volledig gescreend én geremedieerd
(Initiator en Instructeur B: voltooid in 2016, Trainer B en Trainer A: voltooid in 2017). Alle opleidingen
zwemmen waren eind 2017 zodoende reeds conform de kwaliteitsnormen van de VTS (cf. generieke
competentierooster, VTS) én de opleidingsvisie van de VZF. Uit de IKZ-resultaten blijkt tevens dat de
nieuwe cursusinhouden positief beoordeeld worden (VTS, 2019). In 2019 vond een grondige revisie
plaats van de Initiatoropleiding. Het betrof een voornamelijk inhoudelijke globale actualisering en
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herwerking naar aanleiding van de introductie van de VZF-publicatie ‘Leren Zwemmen: praktische
leidraad’ (VZF, 2018), de nieuwe handleiding Fred Brevet ISB (v2), het vernieuwde Didactisch Model
(VTS, 2018) en het Reflectieschriftje Initiator (VTS, 2019). Daarnaast werd ook het vak
Watergewenning volledig herwerkt. Er werd ook nieuwe inhoud toegevoegd zoals ‘Multimove in en
rond het water’ (met aanvullend videomateriaal) en de digitale lesbundel Start2Crawl (ism ISB, gratis
beschikbaar via de websites van de VZF en het ISB). De totale omvang van de Initiatoropleiding
zwemmen (70 uur) bleef ongewijzigd. De volledig up-to-date cursusteksten werden vanaf 1 januari
2019 gebruikt binnen de geplande opleidingen. De slagingspercentages voor de Initiatoropleiding en
Instructeur B bedroegen in 2019 respectievelijk 87,7% en 88,9% (VTS, 2019).

Andere relevante acties
Het docentenkorps bleef ongeveer stabiel. Er werden in 2019 een vijftal nieuwe docenten zwemmen
opgenomen/aanvaard. Kandidaat-docenten worden persoonlijk gecontacteerd door de DSKO
(proactief of naar aanleiding van een sollicitatie, al dan niet spontaan) of voorgedragen door de leden
van de Opleidingscommissie Zwemmen (VZF) of de partners van de Denkcel Zwemmen (VTS). Jaarlijks
wordt er ook een oproep gelanceerd via de elektronisch nieuwsbrief. In september 2019 werd een
docentenbijscholing zwemmen georganiseerd (aansluitend op de tweede dag van de Swim
Conference) met een twintigtal aanwezigen. In het najaar van 2019 werd een oproep gelanceerd naar
‘Docentencoaches Zwemmen (m/v)’ en ‘Docent sportspecifieke M1 Instructeur B’. Twee ervaren
docenten werden weerhouden als docentencoach en zullen vanaf het voorjaar 2020 de DSKO bijstaan
met de begeleiding en opvolging van (voornamelijk startende) docenten. We ontvingen 6
kandidaturen van docenten die M1 tegen het einde van 2020 een meer sportspecifieke vertaling
zullen geven, aangezien dit de slagingskansen voor M1 (= Algemeen gedeelte) met 10% verhoogt (VTS,
2019).

Trainersbijscholingen
Door middel van de bijscholingen op lesgeversniveau (= niet-gekwalificeerd of Initiatorgekwalificeerd
vóór 2016) trachten we lesgevers te stimuleren tot het volgen van de Initiatoropleiding (=
sensibilisatie) en komen lesgevers in contact met onze opleidingsvisie, nieuwste leerlijnen en
producten.
De VZF tracht deze bijscholingen voor lesgevers sinds enkele jaren zoveel mogelijk in samenwerking
met de clubs te organiseren. Deze bijscholingstopics sluiten inhoudelijk aan bij de Initiatoropleiding
Zwemmen (VTS, Sport Vlaanderen) en worden jaarlijks geactualiseerd en aangevuld. De club kiest een
bijscholingstopic uit de lijst en zorgt voor de nodige infrastructuur. De VZF duidt een docent aan,
publiceert de bijscholing op haar website en zorgt voor de nodige attestering. De vaste prijs van deze
bijscholingen laat ruimte voor de club om deze met een positief saldo in te richten.
Jaarlijks ontvangen we een twintigtal aanvragen voor deze bijscholingen op lesgeversniveau, die we
de komende jaren zullen blijven promoten. Uit de tevredenheidsbevragingen blijkt een algemene hoge
tevredenheid én de werkwijze biedt heel wat voordelen voor de organiserende club (eigen
infrastructuur en vertrouwde context zorgen voor laagdrempelige mogelijkheid tot deelname).
De bijscholingen op trainersniveau worden doelbewust beperkt tot onze Swim Conferences in juni en
september. De conference in juni omvat één volledige dag, deze in september anderhalve dag. We
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trachten te voorzien in een boeiend en innovatief programma. Wie deelneemt aan een conference
kiest, los van het plenaire programma, voor een bijscholingspad (of ‘track’) op maat van een lesgever
(= inhoud van deze topics sluit aan bij de Instructeur B opleiding en richt zich dus tot Initiatoren,
begeleiders van sportzwemmers of tot zwemschoolverantwoordelijken) of op maat van een trainer (=
inhoud sluit aan bij Trainer B en Trainer A en richt zich tot trainers van zwemmers op potentieel
nationaal niveau of hoger). Daarnaast biedt de conference ook ruimte voor netwerking en een
informatiemarkt, waarop o.a. onze Swim Experiences, Swim Analytics, Skill-Up, de VTS-opleidingen
zwemmen en het boek ‘Leren Zwemmen: praktische leidraad’ worden gepromoot.
Naast bovenstaande bijscholingsmogelijkheden aangeboden door de VZF, worden ook de NVVZTbijscholingen (de vakvereniging van de Nederlandse zwemtrainers) als die van VTS Plus erkend. Deze
laatste laat ruimte voor sporttakoverschrijdende onderwerpen. De kwaliteit van dit aanbod wordt
bewaakt door de Vlaamse Trainersschool.
De VZF stelt haar expertise ook steeds vaker ter beschikking van externe partijen zoals niet-VZF clubs,
steden en gemeenten, PPS-zwembaduitbaters (o.a. Sportoase) en MOEV/Katholiek Onderwijs
Vlaanderen.

Open Water
Het geloof van de VZF in het potentieel van deze sporttak is groot.
Het is duidelijk dat sporten in open lucht steeds populairder aan het worden is. In onze buurlanden zien we
ook dat een aantal evenementen in open water (al dan niet in combinatie met een goed doel) op heel veel
belangstelling mogen rekenen, en de populariteit van deze sporttak doet toenemen. In de afgelopen
beleidsperiode hebben we als VZF dan ook samen met de Vlaamse Sportcommissie Open Water en de
enthousiaste aanhangers van open water in onze clubs al een aantal acties ondernomen.

Open water in the picture!
In 2018 is er een personeelslid aangesteld om deze sporttak in overleg met de commissie op te volgen. Vanaf
het seizoen 2018 is er ook een kalender (posterformaat) van de competitie- en recreatieve wedstrijden en een
infofolder opgemaakt. Deze producten werden gebruikt om promotie te maken. In het voorjaar van 2019 is
ook de facebookpagina “Open Water Vlaanderen” opgestart, deze pagina had eind 2019 +/- 550 volgers.
Daarnaast hebben we in 2019, dankzij en met de medewerking van de leden van de werkgroep, voor de eerste
maal als federatie zelf een wedstrijd in open water georganiseerd nl. de Flanders Speedo Open Water Cup.
Voor een eerste editie waren we zeker tevreden met het resultaat en willen we deze de komende jaren verder
uitbouwen. De eerste aanzet voor het promoten van Open Water is dus gegeven, maar het is duidelijk dat als
we open water nog meer bekendheid willen geven, we het als federatie i.s.m. onze clubs nog beter in beeld
kunnen brengen.

Open water is voor iedereen?
Op de kalendervergadering met de wedstrijdorganisatoren is er in het najaar van 2018 een brainstorming
geweest over “Het open water van de toekomst”. Mede door hun input zijn we in 2019 gestart met het
systeem van “startlicenties”. Personen die een competitievergunning hebben bij de Vlaamse Triatlonfederatie,
Sporta of FROS, krijgen via dit systeem de mogelijkheid om deel te nemen aan onze open water wedstrijden.
Daar we dit nog maar 1 seizoen gedaan hebben, is het niet mogelijk om hier al een echte evaluatie van te
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maken. Dit is een concept dat uiteraard nog moet groeien en waar we dus blijvend op gaan inzetten.
Voor de allerjongste is er de laatste 2 seizoenen ook een PACO-aanbod.
Op dit ogenblik is ons aanbod voor de recreatieve sporter te beperkt en niet aantrekkelijk genoeg. In de
meeste gevallen is deze doelgroep niet de prioriteit van de wedstrijdorganisaties en dat weerspiegelt zich in de
aanpak. Als we de vergelijking durven maken met andere sporten dan zetten zij meer in op beleving voor,
tijdens en na het evenement. Hier kunnen we zeker nog progressie in maken (idem met de grote
evenementen in het buitenland).

Open water internationaal?
Open water is een sporttak met een Olympische discipline. Desondanks merken we bij de
competitieclub/competitietrainers dat open water niet als een evenwaardige discipline wordt beschouwd. Om
zwemmers en trainers hier meer mee in contact te brengen hebben we een aantal acties ondernomen.
In het seizoen 2018-2019 hebben we een VZF-jeugdselectie opgericht met hierin zwemmers die zich richten op
midden- & lange afstand. Deze atleten worden zo op een laagdrempelige manier in contact gebracht met open
water (ze worden aangemoedigd om deel te nemen aan een of twee wedstrijden en ze leren een aantal skills
aan op training). In 2019 waren er 2 zwemmers uit deze selectieploeg die zich geselecteerd hadden voor het
EJK Open Water. In 2020 waren er reeds 3 zwemmers die een preselectietijd behaald hadden maar omwille
van de COVID-19 is het seizoen vroegtijdig gestopt.
Om trainers te inspireren/motiveren is het nodig hen hierin op te leiden. Tijdens de Swim Conference in
september 2019 werd om die reden de voormalige hoofdcoach van de Nederlandse Juniorenselectie als
spreker uitgenodigd. Hij gaf de boodschap dat een combinatie (binnenbad en open water) een win-win situatie
kan zijn. Blijvende sensibilisering is nodig om onze clubs en trainers hiervan te overtuigen.
De vorige beleidsperiode was er geen lid van de Sportcommissie Zwemmen die FINA official was. Het is
aangewezen dat dit in de komende beleidsperiode wel terug het geval is.

Huidige situatie (deelnemers/wedstrijden)
Het aantal wedstrijddagen op de kalender is aan Vlaamse zijde de afgelopen beleidsperiode vrij constant
gebleven (zie cijfers). Er zijn 2 wedstrijdorganisaties weggevallen en deze zijn vervangen door 2 nieuwe
organisaties. Aan Waalse zijde zijn er echter de laatste jaren geen wedstrijden meer georganiseerd.
De bestaande organisaties staan wel onder druk omwille van bv. het financiële plaatje, de onzekerheid over
wedstrijden in open water (weersomstandigheden/kwaliteit water...). Momenteel kunnen we, vanuit de
sportcommissie open water, nieuwe organisaties ondersteunen i.v.m. de wedstrijdadministratie (bv. opmaak
programma/inschrijvingen controleren...). In deze beleidsperiode was er een uitwisseling met de
Nederlanders, de schoolslaginterland. Deze organisatie heeft, in de huidige vorm, geen meerwaarde. De
volgende periode zullen we dan ook bekijken of we dit concept mogelijk op een andere manier kunnen
aanpakken. Het wedstrijdaanbod beperkt zich momenteel ook tot enkele weken per jaar (1 e weekend van juli
en vervolgens augustus en het eerste weekend van september). Er is momenteel geen samenwerking met
bestaande organisaties (bv. triatlon) die een zwemaanbod hebben in open water.
We zien een daling van +/- 17% in het totale aantal deelnemers. Deze achteruitgang is grotendeels te
verklaren doordat er een aantal wedstrijden zijn weggevallen (bv. de Waalse wedstrijden, waardoor minder
Waalse zwemmers deelnamen en in 2019 heeft bv. het wegvallen van de wedstrijd van ZGEEL, omwille van
blauwalg, wat ook een impact gehad op het eindtotaal). Het aantal Vlaamse clubs dat deelneemt aan open
water wedstrijden blijft de laatste jaren stabiel (50).
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Waterpolo
Een samenwerking van KBZB en VZF
De KBZB organiseert de selectiewerking van de nationale ploegen, alle competities en de beker. De VZF staat in
voor de trainersopleiding, het recreatieve waterpolo-aanbod en de selectiewerking van de jeugd t.e.m. U17.
Voor onze leden is het niet altijd duidelijk wie wat precies doet en worden soms zaken van de VZF verwacht die
niet tot haar bevoegdheid behoren.
De werking van de VZF is sterk geprofessionaliseerd en ook in waterpolo werd een full time medewerker
aangetrokken. Bij de KBZB berust de hele werking van de competities en de omkadering van de nationale
ploegen op vrijwilligers, wat niet altijd ten goede komt van de uitstraling en kwaliteit.

Ledenevolutie
Sinds 2006 is het aantal waterpolospelers gestegen met 39%. Er wordt op jongere leeftijd ingestroomd en ook
meisjes hebben de weg gevonden naar de sport. In de laatste beleidsperiode nam het aantal leden toe met
13,11% tot 1.881 leden in 2019.

Sportaanbod waterpolo recreatief en competitief
Onderstaande illustratie verduidelijkt het waterpolo-aanbod:
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Zwemfed Recreatief waterpolo

Door de jaren heen heeft de VZF voor de waterpolosport een waaier aan laagdrempelige, recreatieve
formats per leeftijdscategorie ontwikkeld wat leidt tot een continue stijging die o.i. nog niet aan haar
eindpunt zit. Naast een paco-aanbod voor 7 tot 9-jarigen, zijn er kleine wedstrijdjes met ploegen van 4
en deelnemers jonger dan 11, zijn er jeugdredcreantentoernooien (-15) en een Recreantencriterium,
waaraan spelers die ouder zijn dan 15 jaar kunnen deelnemen.
De VZF ontwikkelde binnen de beleidsfocus Innovatie ook een aanbod met beachwaterpolo.

Waterpolo Academy Vlaanderen
Wanneer we kijken naar de evolutie in de buurlanden, zien we dat ons land op het vlak van competitie
ondermaats scoort. Deze achterstand komt door een gebrek aan visie op langere termijn en een duidelijk
sportplan.
Sinds september 2019 is de Waterpolo Academy Vlaanderen (WAC) opgericht met de bedoeling de
jeugdselectiewerking te ondersteunen. Op dit moment richt de WAC zich op de opleiding van 140 spelers
(jongens en meisjes) m.b.t. training, theorie en lichamelijke opvoeding. Binnen de academy worden ook testen
en stages georganiseerd. Het biedt jongeren de gelegenheid om naast hun clubtrainingen een aanvullende
waterpolo-opleiding te volgen in een andere omgeving, met andere spelers op een sportief hoger niveau.
De Academy staat ook in voor talentdetectie en -ontwikkeling om een kwaliteitsvolle doorstroming naar de
nationale ploegen te garanderen. Uit de deelnemers wordt een selectie samengesteld die bijkomende
trainingen en stages volgen ter voorbereiding van de deelname aan internationale (landen-) tornooien zoals de
LEN EU Nations cup.
Alle Academy-deelnemers betalen een jaarlijkse bijdrage waardoor een financieringsmodel ontstaat dat de
verdere uitbouw van de Academy financiert. Dit bedrag werd in 2019 aangevuld met crowdfunding en een
extra injectie vanuit de VZF. Op deze manier kan een professionele sportmedische omkadering gecreëerd
worden met een focus op blessurepreventie en de krachtontwikkeling van de spelers. Op deze manier geeft de
Waterpolo Academy een kwaliteitsinjectie aan de lokale clubwerking.

De kwalificatie- en bijscholingsgraad van onze clubtrainers moet stijgen
Waterpolotrainers zijn nog al te vaak niet-gekwalificeerd. Opleiding volgen vraagt een inspanning van de cursist
die tijd investeert én van de club die vaak op de lesdagen vervangingen moeten zoeken voor de
jeugdtrainingen. Wanneer we de drempels wegnemen, zonder in te boeten in de kwaliteit van de
lessenrooster en de cursus, gaan we slagen in deze noodzakelijke ambitie. Afgelopen jaar hebben wij de clubs
gesensibiliseerd rond dit gegeven en in de nieuwe beleidsperiode zal hierop verder worden gefocust
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Artistiek Zwemmen
Aantal leden
Het aantal aangesloten leden in de clubs die Artistiek Zwemmen beoefenen, neemt al 15 jaar toe. Dat bleef zo
in de afgelopen beleidsperiode. Los van jaarlijkse kleine schommelingen, is er een continue stijging van
gemiddeld 2% per jaar waar te nemen in het aantal competitiesporters. We merken voornamelijk een toename
bij de instroom. Het totaal aantal recreatieve leden bedraagt +/- 600 leden. Een exacte registratie van het
aantal recreatieve leden per leeftijd zal meer inzicht en gerichtere acties naar deze doelgroep mogelijk maken.
Het aantal clubs in Vlaanderen (14) waar je Artistiek Zwemmen kan beoefenen is de afgelopen beleidsperiode
min of meer gelijk gebleven. Zo kwam er deze beleidsperiode een nieuwe club bij (Aquatic Dance Collective
°2018) maar zagen we er ook eentje stoppen (Olympia Kortrijk). Bovenop de 14, zijn er 3 clubs niet bij de VZF
aangesloten. We hebben getracht hen te betrekken bij onze activiteiten maar tot op heden zijn we daarin niet
geslaagd. Een actievere benadering dringt zich op.
Door het geringe aantal clubs in Vlaanderen én het feit dat het aantal clubs dat Artistiek Zwemmen aanbiedt
niet toeneemt, zijn er heel wat potentiële beoefenaars die in de kou blijven staan door de grote afstand die ze
zouden moeten afleggen. Dit zet een rem op de groei van deze sport.
In 2019 werd gestart met een project om nieuwe clubs/afdelingen Artistiek Zwemmen op te richten, hiervoor
werd een oproep gedaan naar kandidaten, ex-zwemsters, die in hun buurt een nieuwe clubs/afdeling Artistiek
zwemmen willen beginnen. Hierop kwamen 2 reacties. Momenteel is er één concrete intentie om in de loop
van 2020 een afdeling in Blankenberge en Oostende op te starten.

Trainersopleidingen en bijscholingen
Lesgevers en trainers binnen deze sporttak vertonen een hoge opleidings- en bijscholingsbereidheid.
De VZF organiseerde deze beleidsperiode 2 cursussen initiator én een eerste editie van de cursus instructeur B.
Door consequent opleidingen te organiseren, trainers met een LO-diploma te laten assimileren tot initiator én
deze te registreren in Assist, neemt het aantal trainers met een VTS-diploma in het Artistiek Zwemmen toe.
Daarnaast is er vraag naar om een cursus te organiseren op een hoger niveau (trainer B)
Sinds 2017 is het aantal te volgen bijscholingsuren voor competitietrainers opgetrokken van 3u naar 6u.
Globaal gezien merken we dat het aantal bijgeschoolde trainers toeneemt, uitgezonderd in 2019 toen bewust
gekozen werd om minder bijscholingen te organiseren na een piek in 2018, het jaar dat de FINA-bijscholingen
georganiseerd omwille van veranderde FINA-regelgeving/figuren.

Sportaanbod
De VZF zorgt ervoor dat jaarlijks i.s.m. de clubs een wedstrijdkalender wordt opgemaakt.
Buiten de competitiewedstrijden, wordt jaarlijks eveneens een recreatieve wedstrijd ingepland en ook
meerdere brevettendagen. Sinds 2020 worden ook laagdrempelige preminiemenwedstrijden mee opgenomen
in het wedstrijdaanbod.
Het Vlaams Kampioenschap Senioren en Masters gaat sinds 2017 niet meer door wegens te weinig deelnemers
(2017) en geen kandidaat organisator (2018-2019). In 2020 het event niet ingepland.
Het Vlaams Criterium Junioren werd afgelast omwille van de gewijzigde FINA regelgeving waarbij geen figuren
meer gezwommen werden voor deze leeftijd en er voorlopig geen interesse meer is in deze wedstrijd.
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In de toekomst, mits interesse vanwege clubs, bestaat de mogelijkheid om ze opnieuw op te nemen in het
aanbod.
Het totaal aantal officials binnen artistiek zwemmen is reeds jaren in stijgende lijn door het consequent
organiseren van opleidingen op verschillende niveaus. We beschikken nu over een grote basis D en C juryleden,
wat op langere termijn hopelijk zal resulteren in een aangroei van B en A juryleden.
Sinds september 2018 werd een systeem van kwalitatieve (beoordeling van het jureren) en kwantitatieve
(jaarlijks aantal gejureerde wedstrijden) evaluatie ingevoerd op basis waarvan juryleden kunnen degraderen
qua niveau. Eind 2018 werden de eerste degradaties doorgevoerd na een kwantitatieve beoordeling.
Het niveau jury D Brevet werd daarna gecreëerd zodat juryleden met niveau D toch nog brevetten kunnen
blijven afnemen.
Positief is dat tot op heden nog geen degradaties zijn doorgevoerd o.b.v. kwaliteitsevaluatie. Dat betekent dat
de juryleden voldoende inspanningen leveren om het gewenste kwaliteitsniveau te behouden en te verhogen.
Door het introduceren van deze kwalitatieve evaluaties ontstond in 2019 de noodzaak om op zoek te gaan naar
een tweede persoon om de juryopleidingen te geven. Zij werd gevonden en is bereid om de opleiding tot FINA
jury te volgen.
Momenteel hebben we 1 FINA jurylid niveau G (Evi Van der Gucht). De VZF vindt het belangrijk dat minstens 1
jurylid internationale erkenning heeft en uitgestuurd wordt om de nodige expertise binnen te brengen voor de
eigen jurycursussen en evaluaties. Het FINA jurylid moet de verplichte internationale bijscholingen (2-jaarlijks)
volgen en tracht per jaar op minimum één internationaal erkende wedstrijd te fungeren. Pas dan heb je als jury
kans om geselecteerd te worden voor Europese wedstrijden e.d. Sinds eind 2018 zijn deze ook verplicht een
jaarlijks examen af te leggen. Ook in 2019 voldeed Evi Van der Gucht aan deze verplichtingen en behoudt haar
niveau FINA – G.

Talentdetectie en ontwikkeling
Het talentdetectie en -ontwikkelingsprogramma situeerde zich op verschillende niveaus.
Voor onze Talenten (8-12 jaar) werden de Talent-testdagen van de VZF in 2019 vervangen door deelname van
onze talenten (12-tal) aan FFBN-techniektrainingen. FFBN organiseert een 5-tal trainingen waaraan Vlaamse
talenten deelnemen met focus op techniekverbetering van de sporters en daarenboven het kwaliteitsniveau
van de clubtrainingen verbeteren via het betrekken van de clubtrainers van deze sporters. Hun aanwezigheid
bij deze talent-techniektrainingen is verplicht.
Clubs die geen zwemsters binnen de talentgroep hebben worden aangespoord trainers als afvaardiging te
sturen zodat alle clubs worden bereikt.
Gezien het aantal getalenteerde Vlaamse meisjes per categorie te laag is om een team te vormen voor
deelname aan internationale wedstrijden, werd in 2018 werd beslist om vanuit de VZF enkel de meest
getalenteerde meisjes 15&U en Junioren te selecteren door de VZF met het oog op het behalen van EJK-limiet
duet.
Vanaf seizoen 2019-2020 werd hierdoor geen team 12&U meer samengesteld. Zwemsters tot deze leeftijd
werden mee opgenomen in de Talent-groep om daar te focussen op techniek. Ook vanaf seizoen 2019-2020
stelt de VZF geen team meer samen voor 15&U. Er ontstond wel een samenwerking met het CoE (Center of
Excellence), een aparte VZW, die een selectiewerking aanbiedt zodat betere zwemsters uit clubs toch op een
hoger niveau in een team kunnen zwemmen en deelnemen aan buitenlandse wedstrijden. De werking van CoE
wordt afgestemd op de werking van de Duet-selectiewerking van VZF.
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Vanaf september 2018 werd een samenwerking opgestart met de FFBN waarbij gewerkt wordt naar het
behalen van het EJK-limiet met een Belgisch juniorenteam. In 2019 haalde zowel het team als de duetten geen
limieten voor het EJK. In 2020 werd de werking stopgezet wegens corona.
Deelname aan wedstrijden buiten België is naast het opdoen van ervaring en het leggen van internationale
contacten, belangrijk om als land herkend en erkend te worden als een gebied waar Artistiek zwemmen
beoefend wordt. Het verschil tegenover eerdere beleidsperiodes is daarin nu al merkbaar. Terwijl we vroeger
slechts af en toe een uitnodiging kwam voor deelname aan wedstrijden buiten België, komen ze nu steevast
mee.

Schoonspringen
Clubs en leden
Er zijn slechts 3 Vlaamse clubs die een schoonspringaanbod hebben: AZSC (Antwerpen), GZVN (Genk) & RGSC
(Gent). Het aantal springers per club is daarenboven ook beperkt en sinds 2018 merken we een daling in het
aantal competitiesporters, voornamelijk te wijten aan het gebrek aan trainers en beschikbare trainingsuren.
Schoonspringen blijft een zeer kleine discipline binnen de VZF (0.35% van alle VZF leden), doch er zijn een
aantal nieuwe accommodaties in aanbouw (Aalst en Antwerpen). Voor de nieuwe infrastructuur in Aalst zullen
in 2020 de eerste contacten worden gelegd zodat daar een nieuwe club kan ontstaan wanneer het zwembad
klaar is. Het nieuwe bad in Antwerpen is ter vervanging van het oude, de voorziene accommodatie is wel
uitgebreider dan vandaag en hopelijk stelt dat de club hopelijk in staat om in de toekomst opnieuw te groeien.

Trainers – opleidingen en bijscholingen
Verschillende pistes werden bekeken voor de organisatie van trainersopleiding initiator schoonspringen: een
eigen initiatorcursus opzetten of samenwerken met KNZB en de Nederlandse cursus overnemen. Gezien deze
zeer kleine discipline vonden we te weinig kandidaten en werd beslist om in het seizoen 2017-2018 een
bijscholingsreeks van 5 contactmomenten te organiseren met de docent van de vorige initiatorcursus (2009)
die zowel door nieuwe als bestaande trainers kan worden gevolgd.
Dit heeft voor deze discipline wel als gevolg dat het aantal gekwalificeerde trainers niet steeg.
Het aantal schoonspringtrainers dat zich jaarlijks bijschoolt is beperkt en schommelde deze beleidsperiode. In
de jaren dat de VZF zelf een ruim en gepast aanbod voorziet merken we mits voldoende stimulering wel
bereidheid bij de trainers om zich bij te scholen.
In 2017 en 2019 zijn er geen trainers bijgeschoold. De bijscholingen die in het seizoen 2016-2017 op de
kalender stonden, vonden toen plaats in Nederland (samenwerking met KNZB), waardoor de drempel groter
was voor de trainers. In 2019 werd er door de VZF 1 bijscholing ingepland die helaas niet is doorgegaan omdat
er te weinig inschrijvingen waren. Ook aan de KNZB-bijscholingen werd niet deelgenomen. In 2020 werd er 2
centrale trainingen georganiseerd door de VZF waarbij het programma zo is opgesteld dat zowel springers als
trainers bij kunnen leren. Tijdens de Swimconference Webinar Week in juni vond ook een webinar rond
schoonspringen en springtechnieken georganiseerd.
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Sportaanbod en officials
De VZF blijft stimuleren dat alle clubs één wedstrijd per jaar organiseren en de clubs zijn daartoe ook bereid.
Het aantal officials nam in 2020 terug toe. De cursussen werden herzien waarbij de functies jury beoordelaar
én secretariaat binnen één opleiding werd gegoten. De cursus is ook teruggebracht naar 2x2u met zelfstudie
door de cursisten.
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Evaluatie van de doelstellingen van het
beleidsplan 2017-2020
Algemene doelstellingen
Structuur en medewerkersbeleid
SD01 Tegen het einde van de beleidsperiode 2017-2020 is de nieuwe structuur en medewerkersbeleid
(personeel, vrijwilligers en occasionele medewerkers) van de VZF geïmplementeerd. Hierbij wordt rekening
gehouden dat de binding met de clubs gegarandeerd blijft en dat de structuur transparant en duidelijk is.
OD1.1 Tegen maart 2018 beschikt de VZF over een uitgeschreven nieuwe structuur met daaraan verbonden
bevoegdheden, medewerkers- en vrijwilligersbeleid.
OD 1.2 Tegen augustus 2019 beschikt de VZF voor elke ondergeschikt bestuur over een jaaractieplan in
het kader van het huidig beleidsplan en binnen de specifieke toegekende bevoegdheden.
Evaluatie: De federatie heeft een structuur uitgewerkt waarbij een afschaffing van de provincies werd
voorgesteld en op kantoor meer aandacht kon gaan naar de ondersteuning van de verschillende
sportdisciplines. Momenteel staat deze structuur ter discussie en bekijken we hoe we regionaal het
best kunnen tewerk gaan om een maximale lokale verankering te garanderen.

SD02 Tegen het einde van de beleidsperiode 2017-2020 is het volledige medewerkersbeleid (personeel,
vrijwilligers en occasionele medewerkers) voor de VZF uitgeschreven. De VZF wordt omringd door een grote
gemotiveerde groep vrijwilligers, professionele en occasionele medewerkers die ze d.m.v. een uitgeschreven
beleid maximaal zal ondersteunen.
OD2.1 Tegen december 2018 beschikt de VZF over een aangepaste personeelsplanning die rekening houdt met
het beleidsplan
OD2.2 Vanaf mei 2018 beschikt de VZF over een medewerkersbeleid met functioneringscyclus,
opleidingsplan en wervings- en selectieprocedure
Evaluatie: De federatie heeft via sport.vlaanderen richtlijnen gekregen ivm Goed Bestuur, die we
zoveel mogelijk hebben geïntegreerd.
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ICT-beleid
SD03 Tegen het einde van de beleidsperiode is het dataverwerkings- en ICT-beleid geoptimaliseerd. De VZF
beschikt over heel wat data en informatie, deze zullen meer werkbaar worden gemaakt voor beleidsvoering en
het nemen van beslissingen. De ICT-ondersteuning wordt aangepast zijn aan de noden.
OD3.1 Tegen mei 2019 is er een procedure voor verwerking van data van toepassing
OD3.2 Tegen december 2020 beschikt de VZF over een uitgeschreven ICT-beleid
Evaluatie: Dankzij de GDPR-wetgeving is er een grondige analyse gebeurd van al de data die de VZF
verwerkt. We hebben een werkgroep rond ASSIST voor de noden/behoeften in kaart te brengen. We
hebben de eerste stappen gezet naar Power BI om verdere dashboards uit te werken. Deze zullen
verder implementeren worden in volgend beleidsplan.
In 2017 werd Office 365 ingevoerd op de federatie. Alle bestanden werden overgezet naar Sharepoint
mappen. Tijdens de periode COVID-19 is er meer gebruik gemaakt van MS Teams en platform Zoom
voor webinars. Deze zullen we verder evalueren en integreren in de werking voor
opleidingen/bijscholing

Communicatiebeleid
SD04 Tegen het einde van de beleidsperiode is het volledige communicatieplan geïmplementeerd
Een uitgeschreven communicatiestrategie zal beschikbaar zijn, zowel extern als intern, zodat gestructureerd
wordt gecommuniceerd.
OD4.1 Tegen september 2020 beschikt de VZF over een uitgeschreven extern communicatie & promotie plan
OD4.2 Tegen december 2020 beschikt de VZF over een uitgeschreven intern communicatieplan

Evaluatie: In 2018 werd i.s.m. het externe bedrijf ‘Sportwerk’ een intern en extern communicatie &
promotie plan opgemaakt. In het kader hiervan werd ook een vacature uitgeschreven voor een
communicatiemedewerker binnen de VZF en Jeroen Jacobs aangeworven die februari 2019 in dienst
trad. Jeroen besliste echter om in 2020 terug te gaan studeren. De verdere ontwikkeling hiervan zal in
2020 door de nieuwe Algemene Directeur worden opgenomen.
De aanwezigheid op sociale media is cruciaal. Het aantal volgers op zowel onze Facebook, Twitter als
Instagram blijft stijgen zodat we steeds een groter aandeel van ons doelpubliek bereiken. Wij willen
hen dagelijks informeren en entertainen en op die manier een band creëren met onze leden. Zonder
een goed draaiende sociale media blijf je als federatie achter de feiten aanlopen.

Financieel beleid
SD05 Tegen het einde van de beleidsperiode zijn de eigen inkomsten en sponsorinkomsten geoptimaliseerd
De VZF wil minder afhankelijk zijn van subsidies en zal daarvoor de sponsor- en eigen inkomsten stabiliseren en
proberen te verhogen.
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OD5.1 Tegen december 2019 2020 beschikt de VZF over een proactief sponsorbeleid
OD5.2 Tegen september 2018 beschikt de VZF over een voorstel ter optimalisatie van de inkomsten
Evaluatie: In 2019 werden geen specifieke acties ondernomen. De target werd verzet naar eind 2020
omwille van de aanstelling van een nieuw algemeen directeur en de corona-crisis.
Zowel Arena als Speedo zijn lopende contracten tot 2020. In 2019 werd overlegd met Speedo om
eventsponsoring voor Flanders Speedo Open water Cup.
De samenwerking met NV Raak (AA-drink) werd herleid tot eventsponsoring, meer bepaald voor de
Flanders Swimming Cup. Zowel met Crown Plaza en Hotel Mercure Antwerp is er een contract
opgemaakt om voordeel tarieven te krijgen voor de bezoekers en organisatie voor de
zwemkampioenschappen en commissie per kamer voor de VZF.
In 2020 werd een crowdfundingproject opgestart voor Waterpolo Selectiemeisjes.

Kwaliteitsbeleid
SD6 Tegen het einde van deze beleidsperiode heeft de VZF een gecertificeerd, integraal kwaliteitssysteem
uitgeschreven voor de clubs zowel op gebied van sportief bestuur, clubbestuur, EVS en MVS
VZF gaat meer inzetten op het streven naar kwaliteitsvol bestuurlijk en sportief beleid, onder andere door
promotie/stimulering van opleiding en bijscholing. In deze beleidsperiode zal de VZF zich concentreren op de
ontwikkeling van het kwaliteitssysteem. In de volgende beleidsperiode op de realisatie ervan
OD6.1 Vanaf juli 2020 vertoont de trainerskwalificatiegraad een stijgende trend
OD6.2 Vanaf juli 2020 vertoont het aantal bijgeschoolde trainers een stijgende trend
OD6.3 Tegen april 2020 heeft de VZF een gecertificeerd kwaliteitssysteem voor clubs uitgewerkt
OD6.4 In 2019 heeft de VZF een procedure beschikbaar voor clubs in het kader van het decreet gezond en
ethisch sporten
Evaluatie: De VZF voorziet i.s.m. de VTS jaarlijks in een voldoende groot aanbod aan opleidingen per
discipline. De kwalificatiegraad is één van de belangrijkste parameters voor de Vlaamse Overheid
(Sport Vlaanderen, cf. decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de
georganiseerde sportsector, Art 13 §1 1°). De kwalificatiegraad wordt ongeveer één jaar na datum (bv.
voorjaar 2020 voor kalenderjaar 2018) door Sport Vlaanderen berekend en bekendgemaakt op basis
van de eigen én door ons aangeleverde gegevens (cf. Assist).
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de evolutie van de kwalificatiegraad (te interpreteren als
zijnde ‘het aandeel lesgevers/trainers dat minimaal een Initiatorkwalificatie bezit’) sinds 2015.
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OPLEIDINGSPARAMETERS
Kwalificatiegraad
Aantal actieve trainers
Aantal trainers per 1000
leden
Aantal gekwalificeerde
trainers per 1000 leden
Gewogen aantal trainers
per 1000 leden (opm.:

2016

2017

2018

2019

Evolutie
2016-2019

43,01%

51,12%

60,04%

70,69%

+64%

2667

2285

2315

2115

-20%

58,10

48,19

47,73

44,04

-24%

24,99

24,63

28,66

31,13

+25%

31,96

33,44

37,5

41,11

+29%

decretale norm = 20/1000 leden)

Aantal clubs met minstens 1
129/141
131/140
132/143
140/148
gekwalificeerde trainer
Gemiddeld aantal trainers
19,05
16,56
16,54
14,59
per club
Gemiddeld aantal
gekwalificeerde trainers per
8,19
8,46
9,93
10,31
club
Overzicht opleidingsparameters 2016-2019 (Sport Vlaanderen, VTS 2020)

+3%
-23%
+26%

De VZF introduceerde in 2016 het systeem van Permanente Vorming. Trainers en lesgevers krijgen een
erkenning voor de gevolgde bijscholingsuren en/of opleidingen en trachten we zo te motiveren om
zich jaarlijks voldoende bij te scholen. Dit is ook gekoppeld aan het Jeugdfonds.
De resultaten van de komende jaren zullen een steeds accurater beeld geven van de evolutie van de
kwalificatiegraad (en andere belangrijke parameters) binnen de VZF, al zal deze op een bepaald
moment normaal gezien afvlakken en een plafond bereiken. We trachten tegen het einde van deze
beleidsperiode cijfergegevens per sporttak te kunnen geven zodat we ook gerichtere maatregelen per
sporttak kunnen nemen. Blijvende aandacht voor een correcte gegevensregistratie door onze clubs
(aanduiding VTS-kwalificaties, functie lesgever/trainer, BaMa diploma LO, etc.) is belangrijk.
BIJSCHOLINGSPARAMETERS

2017

2018

2019

2020

Evolutie
2017-2020

273

254

528

562

>100%

162

101

141

162

+0%

6

3

19

40

>100%

30

12

19

15

-50%

32

32

12

43

+34%

38

88

21

52

+37%

Zwemmen
Erkende lesgevers (3u)
Erkende trainers (6u 2017 –
10u v.a. 2018)
Waterpolo
Erkende recreatieve trainers
(3u)
Erkende competitieve
trainers (6u)
Artistiek zwemmen
Erkende recreatieve trainers
(3u)
Erkende competitieve
trainers (6u)
Schoonspringen
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Erkende recreatieve trainers
(3u)
Erkende competitieve
trainers (6u)
TOTAAL
BIJSCHOLINGSGRAAD

0

1

0

6

Nvt

0

7

0

4

Nvt

541
23,7%

498
21,5%

740
35,0%

884

+63%
n/a

n/a

Overzicht aantal Permanent Gevormde Trainers 2017-2020 (op datum van 1/08/2020)
Begin 2019 vonden verschillende verkennende gesprekken plaats met het oog op het uitwerken van
een kwaliteitssysteem voor clubs, zowel intern als extern. In mei 2019 bereikte de werkgroep een
consensus over de drie cruciale pijlers van kwaliteit (opleiding/ bijscholing, visie en communicatie).
Een tweede denkoefening resulteerde in 9 kwaliteitsindicatoren, 3 voor kwaliteitsvol algemeen
beleid, 3 voor kwaliteitsvol bestuurlijk beleid en 3 voor kwaliteitsvol sportief beleid. De opstart van het
IKZ-systeem en –clubbegeleidingsproces is voorzien in het najaar van 2020.
Afgelopen beleidsperiode werd er gewerkt aan de 6 beleidsmaatregelen rond (seksueel)
overschrijdend gedrag die door de Vlaamse minister van Sport aan de sportfederaties in 2018 werden
opgelegd.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Aanspreekpunt Integriteit (API)
Preventie, vorming en sensibilisering
Adviesverlenende functie
Gedragscodes
Handelingsprotocol
Tuchtrechtelijk systeem

In deze beleidsperiode werkten we verder aan de voorwaarden die via het decreet Gezond en Ethisch
Sporten worden opgelegd.
o
o
o
o
o

Sportmedische Commissie
Ongeval statistieken
Analyse van de sportspecifieke risico’s
Sportmedisch geschiktheidsonderzoek
Doorstroming van (toegankelijke en relevante) informatie
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Beleid rond zwembaden
SD07 Tegen het einde van de beleidsperiode is de VZF de prioritaire partner in de organisatie van de
zwemsport
Uit de gegevensverzameling blijkt duidelijk dat de afname van het beschikbaar zwemwater en de stijgende
concurrentie een bedreiging vormt voor de VZF en haar leden. De VZF moet zich daarom profileren als dé
prioritaire partner in de organisatie van de zwemsport en kwaliteitsvol zwemonderricht.
OD7.1 Tegen december 2020 heeft de VZF een sensibilisatiecampagne naar zwembaduitbaters uitgewerkt rond
het beschikkingsrecht van zwemwater.
OD7.2 Tegen december 2020 beschikt de VZF over een strategie voor het beïnvloeden van beleidsvoerders
belast met het bouwen van nieuwe zwembaden.
OD7.3 Vanaf september 2017 neemt de VZF-initiatieven die voortvloeien uit de analyse van de
concurrentiepositie.
Evaluatie: Binnen de ploeg van de VZF slaagde niemand erin om een Masterplan zwembaden op te
maken wegens een tekort aan tijd en andere prioriteiten. We hebben wel ingestaan voor het
beantwoorden van vragen en het opvolgen van individuele dossiers.
In het najaar 2018 werd een analyse gemaakt van de concurrentiepositie van de VZF. Spijtig genoeg is
deze analyse iets te weinig geraadpleegd om verdere acties.
De VZF deed in juni 2020 ook een bevraging naar de clubs m.b.t. de huurgelden die zij momenteel en
in het verleden (2016) betaalden, om meer zicht te krijgen op prijsevoluties. We zullen hierbij ook
proberen nauwer samen te werken met ISB en Sport Vlaanderen, twee belangrijke instanties die ook
aan gegevensverzameling m.b.t. zwembaden doen.

Sportaanbod
SD08 Tegen het einde van de beleidsperiode realiseert de VZF met haar clubs een zwemaanbod volgens een
uitgeschreven algemeen theoretisch sportmodel voor levenslange en brede zwemsportbeoefening.
Er is nood aan een gestructureerd, totaal zwemsportaanbod. De VZF zal daarom investeren in het uitschrijven
van een theoretisch zwemmodel en dit binnen de huidige en volgende beleidsperiode vertalen naar de praktijk.
OD8.1 Tegen september 2018 beschikt de VZF over een uitgeschreven sportmodel voor levenslange en brede
zwemsportbeoefening.
SD8.2 Vanaf september 2020 zijn er voor alle sporttakken voldoende officials om competitie te garanderen
SD8.3 Tijdens deze beleidsperiode worden er jaarlijks minimaal 4 zwemkampioenschappen georganiseerd
waarvan minstens één met internationale uitstraling.

Vlaamse Zwemfederatie vzw
Burg. Maenhautstraat 100-102, 9820 Merelbeke - Tel: +32 (0)9 220 53 87
info@zwemfed.be - www.zwemfed.be

Evaluatie: De VZF werkte een volledig sportmodel uit. Levenslang zwemmen!
o Een kwaliteitsvolle werking en een sportaanbod voor alle leeftijden en alle niveaus
o Een structuur waarbij de betrokkenheid en de verbondenheid in de zwemsport toeneemt
o De topsportambitie om finales te behalen op WK en OS in Olympische disciplines
De opmaak hiervan is gefinaliseerd en zal voorgesteld worden op de AV 2020. Naast het sportmodel
(sporttak overschrijdend) zal per sporttak een LTAD uitgeschreven.
In september 2018 heeft de VZF een jeugdselectie opgericht voor zwemmers die interesse hebben
voor midden- en lange afstandszwemmen. Deze groep zwemmers laten we ook op een
laagdrempelige manier kennismaken met het open water. Het is zeker geen selectie die enkel gericht
is op het open water, maar het is wel een manier om zwemmers/trainers hiermee te laten
kennismaken. In 2019 plaatsten 2 zwemmers, uit deze selectie, zich voor het EJK Open Water. Ook in
2019 was er een jeugdselectie, tijdens de wedstrijden in het voorjaar (jan-ma) hadden 3 zwemmers uit
deze selectie reeds een préselectietijd gezwommen voor het EJK.
De VZF voorziet jaarlijks in een aanbod aan opleidingen per discipline/officialniveau, aangepast aan de
noden binnen de competitie en de clubs. De reglementen worden jaarlijks herbekeken en indien nodig
aangepast. Op sportcommissies worden deze reglementen vervolgens besproken.
Jaarlijks organiseerde de Vlaamse Zwemfederatie 4 zwemkampioenschappen, met in januari de
Flanders Swimming Cup, een internationale wedstrijd die ook op Sporza wordt uitgezonden. De
wedstijdprogramma’s worden geëvalueerd en herzien in samenspraak met de sportcommissie.
In het seizoen 2019 heeft de VZF voor de eerste maal een open water wedstrijd georganiseerd
(Flanders Speedo Open Water Cup). De organisatie is gebeurd i.s.m. met een werkgroep die
opgevolgd werd door Inge Leeten. Het hoofddoel van de wedstrijd was een promotie van de sport en
daarnaast was het onze bedoeling om een aanbod te creëren voor de verschillende doelgroepen in
Open Water.

Jeugdwerking
SD09 Tegen het einde van de beleidsperiode is het recreatief en competitief aanbod voor jeugd en jongeren
volledig uitgewerkt volgens de uitgeschreven planning.
De VZF bereikt niet alle doelgroepen van 0-18 jaar met haar huidig aanbod. Daarom zal de VZF, afhankelijk van
de noden, een kwalitatief, laagdrempelig en toegankelijk aanbod formuleren voor jeugd en jongeren.
SD9.1 Tegen december 2018 is het PACO project geïntegreerd in het Sportmodel van de VZF
Evaluatie:
Het PACO-wedstrijdconcept voor zwemmers van 6-12 jaar is reeds vrij goed geïntegreerd in het
sportmodel. Wat wel nog ontbreekt is een concept voor recreatieve jeugdzwemmers (+12 j). I.s.m. de
clubs is er op het einde van het seizoen 2017-2018 afgesproken om de recreatieve jeugdzwemmers
die ouder zijn als 12 jaar toch te laten deelnemen aan deze wedstrijden. Na analyse van de Pacouitslagen (seizoen 2018-2019) is gebleken dat momenteel slechts 5% van de deelnemers tot deze

Vlaamse Zwemfederatie vzw
Burg. Maenhautstraat 100-102, 9820 Merelbeke - Tel: +32 (0)9 220 53 87
info@zwemfed.be - www.zwemfed.be

categorie behoort. We hebben we er dan ook (op vraag van de clubs) voor gekozen om deze
doelgroep in het seizoen 2019-2020/2020-2021 nog te laten aansluiten op deze wedstrijden.
SD9.2 Tegen september 2020 is een aangepast format uitgewerkt inzake jeugdcompetitie
Evaluatie:
Er is een ruim wedstrijdaanbod met veel wedstrijden verspreid over Vlaanderen. Bij het nieuwe
sportmodel hoort echter ook een aangepast wedstrijdconcept. De bedoeling hiervan is om een
wedstrijdformat te hebben aangepast aan de leeftijdsgroep en het niveau van de zwemmers.
Oorspronkelijk was het de bedoeling om hiermee aan de slag te gaan vanaf september 2020. Omwille
van COVID-19 hebben we beslist om dit uit te stellen tot september 2021. Clubs die wedstrijden
willen inrichten in het seizoen 2020-2021 gaan zich immers de volgende periode voornamelijk willen
focussen op het correct naleven van de veiligheidsmaatregelen en we willen hen op dit ogenblik dan
ook niet belasten met andere wedstrijdvoorwaarden. In het voorjaar van 2021 zullen we het
aangepast format promoten, om dit vervolgens van september 2021 te integreren in de werking van
de federatie.
SD9.3 Tegen september 2017 beschikt de VZF over de resultaten van het onderzoek over de ongedefinieerde
recreatieve jeugd t.e.m 11 jaar en jongere 12 t.e.m. 18 jaar
Evaluatie:
Het onderzoek, uitgevoerd in 2017, geeft aan dat het merendeel van de clubs (91%) zwemmen
aanbiedt als sporttak (22% waterpolo/9% artistiek zwemmen).
Bijkomend verkregen we via dit onderzoek meer informatie over het opleidingsniveau binnen onze
clubs, het aantal leden per trainer en specifieke informatie over de clubtrainingen (aantal
trainingen/duur/soort).
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Beleidsfocussen
Reeds sinds 2013 is de VZF ingestapt in de beleidsfocus Jeugdsport. Vanaf 2018 hebben we ingetekend in de
beleidsfocus innovatie en laagdrempelig sporten.

Jeugdfonds
SD10 Tegen het einde van de beleidsperiode draagt het Jeugdsportfonds bij tot een verhoogde kwaliteit van
de jeugdwerking in de clubs met aandacht voor stijging sportparticipatie.
Het JF is een gemeenschappelijk project van de Vlaamse regering, Sport Vlaanderen en de Vlaamse
Zwemfederatie. Het project heeft als voornaamste doelstelling de kwaliteit van het jeugdsportaanbod in de
sportclubs te verbeteren en zo de jeugdsportparticipatie te verhogen. Om dit te doen stelt Sport Vlaanderen
ons jaarlijks een budget ter beschikking. Met het Jeugdfonds Zwemsport wil de Vlaamse Zwemfederatie haar
aangesloten clubs, die inzetten op een kwaliteitsvolle jeugdwerking en verhoging van de sportparticipatie van
de jeugd, belonen door het toekennen van een kwaliteitslabel en een financiële tegemoetkoming.

0D10.1 In juli 2017 beschikt de VZF over de actiepunten gebaseerd op een grondige analyse van de
jeugdsportsituatie en rekening houdend met de decretale beoordelingscriteria Jeugdsport.
Evaluatie:
In het voorjaar van 2017 is er een analyse uitgevoerd i.o.v. de Vlaamse Zwemfederatie over het
georganiseerd clubaanbod binnen de zwemsport. Dit onderzoek heeft ons concrete informatie
gegeven over het aanbod van onze clubs voor de doelgroep (0-18 jaar). Zo is er nu informatie over het
opleidingsniveau binnen onze clubs, het aantal leden per trainer en specifieke informatie over de
clubtrainingen (aantal trainingen/duur/soort). Deze gegevens zijn gebruikt voor het JF 2018
(aanpassing quotering opgeleide/bijgeschoolde trainers op aantal leden) (zie reglement JF 2018
B.2./B.3.) en zijn ook meegenomen bij de opmaak van het jeugdfonds 2019, JF 2020 en het AQUALITY
(april 2020).
0D10.2 Tegen april 2020 is het meetsysteem bijgestuurd i.f.v. het VZF-kwaliteitssysteem.
Evaluatie:
In de periode midden 2019 t.e.m. begin 2020 zijn er een aantal interne consensusvergaderingen
geweest die als einddoelstelling hadden om een, door het personeel gedragen, voorstel tot
methodologie voor het VZF-kwaliteitssysteem (Aquality) te ontwikkelen (zie ook Jaarverslag 2019,
Bestuurlijk luik). Het voorgestelde voorontwerp van meetinstrument en de daaraan gekoppelde
methoden en tools zijn in het voorjaar/zomer van 2020 uitgetest bij een beperkt aantal clubs.
Daarnaast hebben we in het voorjaar ook bekeken hoe we het jeugdfonds kunnen aanpassen om een
goede aanvulling te zijn op het VZF-kwaliteitssysteem Aquality. Deze aanpassing zal betrekking hebben
op het JF van 2021.
OD10.3 Gedurende de beleidsperiode 2017-2020 participeert de VZF aan de beleidsfocus Jeugdsport
Evaluatie:
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In 2015 namen er 53 clubs deel aan het JF in 2020 hebben er 70 clubs een dossier ingediend voor het
JF.
In 2019 is het oorspronkelijke JF aangepast. In het “vernieuwde” jeugdfonds is er een algemeen
basislabel “jeugdlabel” waar clubs aantonen dat hun clubwerking gericht is op kwaliteitsvol
jeugdsport. Daarnaast kunnen ze bijkomend een druppel behalen voor een sporttak
(zwemmen/artistiek zwemmen/waterpolo) en aanbod (competitie en recreatie). Op deze manier
willen we clubs met een beperkt maar kwaliteitsvol aanbod ook de mogelijkheid geven om hierin te
excelleren en daarnaast worden clubs die een breed aanbod hebben hier ook voor beloond omdat zij
meerdere druppels kunnen behalen.
Clubs die deelnemen aan het JF doen dit voornamelijk voor het behalen van een subsidie en/of een
kwaliteitslabel.
Er zijn echter ook clubs die aangeven dat deelnemen aan het dossier effectief een positieve impact
heeft op de kwaliteit van hun werking. Zo geven ze aan, dat ze door het overlopen van de items, de
clubwerking grondig gaan (her)bekijken en eventueel gaan aanpassen. Deze clubs zien en gebruiken
het jeugdfonds als een tool om hun clubwerking te verbeteren. De voorbije seizoenen hebben we
reeds geprobeerd om dit te stimuleren. Als federatie gebruikten we de afgelopen seizoenen het
jeugdfonds ook om contacten te leggen met clubs, hun clubwerking te bespreking en hen ideeën te
geven om hun huidige werking te verbeteren.
In de volgende beleidsperiode willen we nog meer inzetten op het verbeteren van de clubwerking en
dit via actieve clubondersteuning. Het Jeugdfonds zal hier, samen met het nieuwe kwaliteitssysteem
Aquality, een belangrijke tool voor blijven.
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Innovatie: Multiskillz for swim en digitaliseren leren zwemmen
Multi SkillZ for Swim
Er is een behoefte aan specifieke oefenstof (met toepassing IN het water) in functie van een breedmotorische
ontwikkeling aan de basis (3 à 4 tot 8 jaar). Zowel de oefenstof als het hulpmiddel moeten voldoende
toegankelijk en aantrekkelijk zijn voor de ‘basis’ lesgever in en buiten onze clubs. Een tool als MultiSkillZ for
Swim® biedt niet louter nieuwe oefenstof aan, maar ook een platform om volledige zwemlessen vorm te geven
en samen te stellen. Of een deel ervan, indien de lesgever ervoor zou kiezen om het te combineren met het
‘klassieke’ lesgedeelte. De MultiSkillZ for Swim® oefenstof kan dan bijvoorbeeld gebruikt worden als
opwarming of ‘speels’ intermezzo. In een ideale situatie wordt de oefenstof volledig geïntegreerd in de les,
samen met de oefenstof uit de (technische) leerlijn. MultiSkillZ for Swim® voorziet in progressieve oefenstof,
gericht op een praktijksituatie in kleine groepjes kinderen (6 kinderen per lesgever). De video’s (33 clips met
telkens vier variante oefenvormen) bevatten concrete leersituaties aangepast aan het vaardigheidsniveau van
de kinderen en geënt op de leerlijnen van de VZF. De oefenstof behandelt verschillende vaardigheidsniveaus
met het oog op het bevorderen van de algemene motoriek. De oefenstof wordt van ‘tags’ voorzien, zodat de
lesgever gericht kan zoeken op doelstelling, koppeling met MultiMove, MultiSkillZ vaardigheden etc., een
unieke methode die kinderen de kans geeft om hun motorische vaardigheden te ontwikkelen in het water,
zonder dat ze dit als een les of training beschouwen. Het is een vernieuwende manier van leren bewegen met
oog voor de totaalontwikkeling van kinderen met een hoog fungehalte, die in de bestaande werkwijze van elke
zwemschool kan worden geïntegreerd.
Op datum van 5/02/20 werd alle oefenstof (= of 33 videoclips met telkens 4 varianten) voorlopig opgeleverd
door Coach2Competence. Het betreft een (proef-)versie ter revisie die momenteel nog draait op een testserver. Er is gebleken dat de videoclips op zich onvoldoende zijn om de oefenstof duidelijk in beeld te brengen
en er nood is aan een extra handleiding voor elk filmpje en een grafische toelichting op het beeld. De VZF is dit
momenteel aan het opmaken.
Digitalisering ‘Leren Zwemmen: praktische leidraad’ (VZF, 2018)
Het tweede deel van het project betreft de ontwikkeling van een E-platform ‘Leren Zwemmen’, een hulpmiddel
om de bestaande oefenstof en leerlijnen Watergewenning, Leren overleven en Leren zwemmen dichter bij de
lesgever te brengen.
Bovenop de cursustekst Initiator Zwemmen en de Leidraad is er nood aan videoclips die aan de kant van het
bad raadpleegbaar zijn. Een digitale toepassing dus, à la minute beschikbaar op een smartphone of tablet, die
de oefenstof helder, foutloos en ondubbelzinnig in beeld brengt. De lesgever moet alle oefenstof met één klik
kunnen visualiseren, zowel tijdens de lesvoorbereiding thuis als tijdens de les zélf. De beschikbaarheid aan een
databank met videoclips/oefenstof, gekoppeld aan een online elektronische omgeving (of E-platform), biedt tal
van bijkomende mogelijkheden, zoals het maken van een playlist of (gedeeltelijke) lesvoorbereiding. Op deze
manier kunnen zowel ‘standaard’ lessen gemaakt en bekeken worden (identiek aan deze in de Leidraad) als
lessen op maat van de heterogene didactische bouwstenen (doelgroep, infrastructuur, doelstelling etc). We
zien het E- platform dan ook als de perfecte aanvulling op de recente Leidraad, mogelijks zelfs een toekomstige
opvolger ervan voor wie volledig digitaal wenst te werken.
In het najaar van 2019 werden enkele voorbereidende gesprekken gevoerd in functie van de planning van de
video-opnamesessies in het voorjaar van 2020. Er werd een draaiboek opgemaakt met de te verfilmen
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oefenstof. De effectieve draaidagen (10 halve dagen in totaal) waren oorspronkelijk gepland tussen eind maart
en eind juni 2020 maar werden omwille van de restrictieve maatregelen tgv COVID-19 verdaagd naar juli. De
keuze van platform (of de ‘drager’) voor de verfilmde oefenstof ‘Leren Zwemmen’ staat momenteel nog ter
discussie.

Innovatie: ‘Jong bijgestuurd is correct gezwommen’ (2021-2022)
Ontwikkeling van een hulpmiddel voor vroegtijdige herkenning en remediëring van zwemfouten (In te dienen BF
Innovatie project 2021-2022)
Zwemmen is een erg technische sport en het zwemonderwijs vertoont veel ruimte voor interpretatie en
heterogeniteit. De Vlaamse Zwemfederatie ontwikkelde de voorbije jaren heel wat didactische hulpmiddelen
en tools. Samen met de Vlaamse Trainersschool brachten we MultiMove ‘in en rond het water’ in beeld (VTS
Initiator Zwemmen, 2019). Binnen het lopende BF Innovatie project MultiSkillz for Swim werden meer dan 120
unieke oefeningen ontwikkeld en verfilmd die het leren zwemmen een breedmotorische en speelszelfontdekkende toets geeft (cf. impliciet leren). Deze aanpak is een succesvolle combinatie met de klassieke
leerlijnen, waarin de expliciete instructie vaak de dominante aanpak is. Eind 2018 volgde onze publicatie Leren
Zwemmen: praktische leidraad (VZF, 2018), waarmee de leerlijnen zwemmen ‘van a tot z’ in een kant-en-klaar
product werden vertaald. Leren Zwemmen bestaat namelijk uit vijf lessenreeksen van elk 10 lessen die elke
lesgever probleemloos door de watergewenning, het veilig zwemmen en het aanleren van de genormeerde
zwemslagen gidsen. Het boek is inmiddels uitgegroeid tot een vaste waarde en gaat niet enkel in onze clubs
maar ook in onderwijssettings vlot over de toonbank.
De inspanningen van de Vlaamse Zwemfederatie tijdens de voorbije beleidsperiode leidden niet enkel tot
bovenstaande hulpmiddelen en tools, maar ook tot een volledig geactualiseerde meerjarenplanning en
opleidingsvisie, inclusief up-to-date technische leerlijnen van de vier officiële zwemstijlen. Echter, het
ontwikkelen van een hulpmiddel om ‘zwemfouten’ tijdens het aanleren van een zwemstijl vroegtijdig te
herkennen en bij te sturen is onze volgende ambitie. Eenvoudige voorbeelden van zwemfouten zijn de vaak
voorkomende ‘steekvoet’ in de schoolslag of een ‘snaky swim’ -“zwemmen als een paling”- in de crawl. Het
herkennen -laat staan remediëren- van zwemfouten vereist een aanzienlijke specifieke vakkennis, die zelfs voor
een ervaren zwemlesgever vaak nog een uitdaging vormt. Uit onderzoek van o.a. Iserbyt et al. (2015) blijkt dat
de specifieke vakkennis, naast klas- en groepsmanagement, een belangrijke rol speelt in functie van het
leerresultaat van de leerlingen. Daarnaast zou een hogere specifieke vakkennis ook de pedagogische vakkennis
beïnvloeden, met een positief effect op het leerresultaat. De ontwikkeling van een online tool of applicatie
waarmee cursisten, leerlingen en nieuw-opgeleide lesgevers kunnen oefenen op het herkennen van fouten
enerzijds en het kiezen van de gepaste correctie-oefeningen (cf. foutenremediëring) anderzijds, zou op het veld
(lees: naast het zwembad) een enorme meerwaarde betekenen. Dit hulpmiddel, gevoed door een unieke te
ontwikkelen video-databank, zal de verfilmde zwemfouten ook ordenen, classificeren en voorzien van de
nodige ‘tags’ in functie van een logische structuur en gebruiksgemak.
Eerdere try-outs in deze richting leidden tot een eenvoudige doch enthousiast onthaalde toepassing in
testfase. De ‘gebruiker’ bekijkt een videofragment en wordt getraind in het herkennen van zwemfouten. In een
tweede fase kiest de gebruiker een remediëringsoefening. In beide gevallen worden video-feedback én
tekstuele feedback voorzien, en dit zowel in het geval van een fout als een juist antwoord. Vanzelfsprekend is
de theoretische basis hierachter gekoppeld aan de inhouden van de bestaande VTS opleidingen zwemmen
(Initiator Zwemmen, VTS, 2020).
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Met dit project willen we, als aanvulling op het bestaande didactisch materiaal en hulpmiddelen, een correcte
technische basis van onze sport verder veiligstellen. Het hoeft geen betoog dat wanneer het over courante
‘zwemfouten’ gaat, voorkomen altijd beter is dan genezen. Het idee is innovatief en laagdrempelig, het
hulpmiddel een lang leven en gebruik beschoren. In 2020 zullen we dit project dan ook formeel indienen bij
Sport Vlaanderen.
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Innovatie: Beachwaterpolo
De Vlaamse Zwemfederatie zet in om het sportaanbod waterpolo aantrekkelijker te maken voor het brede
publiek door in te zetten op unieke sportbelevingsevenementen voor de informele sporter aan de hand van
beachwaterpolo, een innovatieve adaptieve vorm van het competitiewaterpolo die als een nieuwe sport
herkend wordt door LEN én FINA.
Beachwaterpolo was een demonstratie-competitiesport tijdens het WK van 2019 in Zuid-Korea.
Beachwaterpolo is laagdrempelig voor deelname en zorgt voor nieuwe inkomstenbronnen voor de lokale club
die samenwerkt met VZF voor de realisatie van de events onder de vorm van tornooien, demonstraties en
initiatie-activiteiten.
Beachwaterpolo wordt georganiseerd in verschillende openwater omgevingen zoals binnenwater, vijver,
spaarbekkens, zee, ... en bij voorkeur in het midden van de stad. Waterpolo komt hierdoor dichter bij het
brede publiek wat de sport- én de stadspromotie ten goede komt en zal leiden tot meer actieve
sportparticipatie van de niet-georganiseerde sportieve Vlaming.
Beachwaterpolo is een zomeraanbod en complementair aan het indoor competitiewaterpolo tussen
september en mei.
Om ervoor te zorgen dat Beachwaterpolo op een kwaliteitsvolle manier wordt geïntroduceerd in Vlaanderen
heeft de VZF ervoor gekozen om in de zomer van 2019 vier grootse promotionele evenementen te organiseren
in combinatie met 10 kleinere informele initiatiemomenten. Deze lancering was een succes met 462
deelnemers uit 24 VZF en 23 niet-VZF teams verspreid over 7 verschillende locaties, 14 evenementen, +100
wedstrijdjes, nieuwe inkomsten en o.a. reportage op VRT Nieuws met een kijkcijfer van 1.2Miljoen!!
Over het algemeen wordt beachwaterpolo door de deelnemer ervaren als zeer aangename nieuwe ervaring en
voldoende waardevol om opnieuw deel te nemen. De lokale clubs waar beachwaterpolo is uitgetest zijn
vragende partij om in de zomer van volgend jaar opnieuw en groter beachwaterpolo als evenement op de
agenda te plaatsen. De federatie en de sponsors ervaren beachwaterpolo als een zeer dankbaar beleving om
de sport en hun merknaam vanuit een andere toepassing met een fris, innovatief verhaal te promoten naar
een breed (nieuw) publiek. Voor de clubs en de federatie vormt beachwaterpolo voor een nieuwe bron van
inkomsten met een groot commercieel potentieel.
Hiermee heeft de VZF dit innovatieve sportaanbod kunnen uittesten in wisselende omgevingsomstandigheden
en met verschillende doelgroepen. Zo hebben wij ervaren dat de praktische uitvoering arbeidsintensiever is
dan initieel ingeschat en dat ook beachwaterpolo gevoelig is aan de weersomstandigheden en de toenemende
problematiek van de blauwalg in openwater.
Daarom zijn kanalen en rivieren ideale omstandigheden waardoor de ambitie om beachwaterpolo te
organiseren in de binnenwateren van Vlaamse steden waardoor beachwaterpolo ten volle tot zijn recht kan
komen als urban sport om de informele sporter aan te zetten tot sportdeelname.
Met de opgebouwde ervaring en met de steun van de lokale besturen en waterpoloverenigingen zijn wij
overtuigd om beachwaterpolo schaalbaar uit te kunnen rollen in Vlaanderen. Corona heeft ons ertoe
gedwongen om zomerprogramma 2020 te annuleren. Wij zijn overtuigd dat Beachwaterpolo zich ook indoor
kan ontwikkelen waardoor activiteiten doorheen het jaar kunnen worden georganiseerd.
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Laagdrempelig sporten: G-sport
Zwemmen is een zeer toegankelijke sport voor personen met een handicap. Uit een recent gepubliceerd
onderzoek van G-sport Vlaanderen, uitgevoerd door de KU Leuven, komt naar voor dat zwemmen de
populairste sport is bij personen met een handicap (1500 deelnemers). 63% van de bevraagden met een
fysieke beperking zijn niet-(regelmatige) sporters en zetten zwemmen op 1 bij als voorkeursport. Ook de
bevraagden met een verstandelijke beperking (25% niet-(regelmatige) sporter) en personen met autisme (33%
niet-(regelmatige)sporter) geven zwemmen op als voorkeursport.
VZF wil, met deze cijfergegevens in het achterhoofd, werk maken van de integratie binnen de sportfederatie.
Om geïnteresseerden naar onze clubs te kunnen leiden, is er nood aan een breder kader binnen de VZF en een
uitvalsbasis binnen de VZF-clubs. Op dit moment zijn in Vlaanderen slechts 11 VZF-zwemclubs gekend waar Gzwemmers terecht kunnen in een afzonderlijke G-werking, met aangepaste en op maat begeleiding.
De missie van de Vlaamse Zwemfederatie is om zoveel mogelijk van deze personen met een handicap een
laagdrempelig, duurzaam en kwalitatief zwemaanbod te bieden en dit engagement uit te bouwen over de
komende twee jaar (2019-2020) gericht op volgende criteria:
1.
2.
3.

Het uitbouwen van initiatieven voor de niet-georganiseerde sporter en het voorzien van een
opvolgprogramma van deze sporters binnen onze federatie.
Het aanbieden van begeleiding voor sporters en clubs, zowel bij bestaande G-clubs als bij nieuwe
clubs.
Investeren in een laagdrempelig, creatief en uitdagend aanbod op verschillende niveaus om sporters
duurzaam aan de zwemsport te houden.

Het is duidelijk aangewezen om de ’Grenzen’ binnen de zwemsport te verleggen want stilstaan is geen optie!
Om dit te realiseren signaleren we binnen onze reeds bestaande G-werking nog noden om de potentiële Gzwemmers tot onze G-sport te leiden en hen daar de nodige tools en acties voor aan te bieden:
•
•
•
•
•

Promotie en communicatieplan over potentiële clubs.
Behoefte aan meer clubs met duurzame G-werking en ondersteuning.
Een structurele basisdatabank (voor registratie G-leden / gerichte communicatie) zodat een
opvolgprogramma kan worden uitgewerkt.
Nood aan laagdrempelige initiatiemomenten voor alle sporters met een handicap.
Nood aan recreatieve en competitieve wedstrijdvormen.

Binnen dit kader zullen de acties die worden georganiseerd bijdragen tot een positief imago van de G-sporter
(zwemsporter in al zijn disciplines), de sociale integratie, de organisatorisch integratie (infrastructuur en
ondersteuning), en de participatie op alle niveau aan wedstrijden, zowel recreatief, competitief als op
topsportniveau op nog langere termijn. Dit ‘G+ zwemmen’ project zal bijdragen tot een ‘waardengericht’
concept waarin de ‘G’ staat voor:
•
•
•
•
•

‘Grenzeloos’= onbeperkt/ duurzaam uitbouwen.
‘Gelijkheid’ = verwantschap tussen alle leden.
‘Geïntegreerd’ = het samenvoegen, verenigen van krachten.
‘Gelijkwaardig’ = gelijke ondersteuning en aanbod voor alle leden.
‘Gedrevenheid’= iets nieuws in beweging zetten.
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Welke uitdagingen gaan we aan voor de periode
2021-2024?
Zoals andere sportorganisaties staat de Vlaamse Zwemfederatie vandaag voor een uitdagende toekomst. Onze
maatschappij verandert snel en het belang van individuele vrijheid en beleving primeren. Wijzelf en onze clubs
moeten ons aanpassen aan die steeds sneller veranderende omgeving. Vrijwilligers zijn moeilijker te vinden,
sporters en sportouders zijn veeleisender, het scala aan sporten (en dus de concurrentie) wordt steeds groter,
financiële middelen zijn vaak schaars. Anderzijds dienen zich ook talrijke kansen aan en moeten we in of “out
of the box” creatieve antwoorden vinden om de challenges en trends om te zetten in een gevarieerder aanbod
en een op maat gerichte werking.
Zwemmen kan je leven redden. Alleen dat is al een belangrijke bestaansreden voor onze federatie. Jezelf en
anderen redden. Maar eens je je als vis in het water voelt, ontdek je nog zoveel meer. De zwemsporten zijn bij
uitstek gezond. Blessures zijn schaars, het hele lichaam wordt getraind en je kan je tempo volledig zelf bepalen
en die zwemsport of –stijl kiezen die het best bij je leeftijd en je fitheid past. Water biedt weerstand maar
maakt je ook lichter, zodat het ook een perfecte sport is voor vele personen met een beperking. Water nodigt
ook uit tot rust en balans en zorgt ervoor dat je je hoofd leeg kan maken. Iets wat in onze hectische tijden een
kostbaar goed is. Daar waar sport, snelheid en competitie belangrijk blijven, willen we in de toekomst ook een
grotere focus richten op de mentale gezondheid die zwemmen zo uniek maakt.
We bieden ook een variatie aan. Je kan binnen en buiten zwemmen, in de hyper-veilige omgeving van een
zwembad of in de vrije natuur. Je kan de sport individueel, in clubverband of als teamsport beleven. Je kan
acrobatisch aan de slag gaan, op snelheid werken, je conditie onderhouden, even je zorgen vergeten en/of één
worden met de natuur. Ieder kan de beleving in hij/zij zoekt vinden in het aanbod van competitie en recreatie
dat we als Vlaamse Zwemfederatie verder willen uitbouwen.
De VZF heeft een belangrijke taak om waterveiligheid en zwemsporten onder de aandacht te brengen. Waar
we daarbij tot nu toe voornamelijk ons accent op de clubs legden en er een eerder top-down benadering op
nahielden, willen we onze rol in de komende beleidsperiode veel pro-actiever opnemen. Clubs bezoeken,
samen met hen een evaluatie en toekomstplan in kaart brengen en zo helpen om op een moderne manier hun
aanbod te bekijken en te herdefiniëren. Ook het aspect “fun” moet daarbij veel meer worden onderstreept.
Zwemmen is niet alleen saaie baantjes trekken op je eentje, het is voor elk wat wils en voor de jongsten onder
ons in de eerste plaats waterpret. Wat is er immers leuker dan samen met de bal in het water spelen of door
mama of papa’s benen te zwemmen, een fris bad in te duiken of samen met je vrienden kijken wie het eerst de
overkant haalt?
Naast de clubs willen we ons ook volop richten op de recreatieve zwemmer die zich vanaf 1 januari 2021 ook
zal kunnen aansluiten bij de VZF. Ongeacht het type water, de uitdagingen of de rust die de recreant opzoekt,
willen we hem en haar omkaderen en helpen om de sport optimaal en veilig te beleven. Dat kan door
gebruiksvriendelijke programma’s aan te bieden, te helpen om de progressie te monitoren en tips en tricks aan
te bieden voor een zo groot mogelijke sportbeleving.
Zwemmers en zwemclubs worden vandaag gehinderd door bepaalde omstandigheden. Zwembaden zijn niet
altijd te vinden op fietsafstand, clubs moeten in een aantal omstandigheden erg veel betalen om zwemwater te
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krijgen, scholen zwemmen minder vaak met hun leerlingen waardoor die niet goed leren zwemmen, ouders
moeten vaak vele maanden wachten voor ze hun kind kunnen inschrijven in een zwemschool. De toekomst van
de sport in de breedte en de competitie in het bijzonder worden bedreigd door een gebrek aan zwembaden, te
weinig zwemwater en te dure prijzen. Ook voor open water is de toestand voor verbetering vatbaar. Er zijn te
weinig plaatsen waar mag gezwommen worden. Wij pleiten ervoor om naar Nederlands, Duits, Canadees, ...
voorbeeld zwemmen in de vrije natuur overal toe te laten behalve waar aangeduid staat dat het niet mag. Een
ommekeer van 180 graden.
Tot slot. De VZF is er voor iedereen. Vandaag zijn wij voor nagenoeg 100% afhankelijk van subsidies. Hopelijk
continueren de subsidies, maar toch is het onze maatschappelijke plicht om ook externe fondsen te gaan
zoeken om onze werking te versterken. In de huidige economische situatie post-corona zal dat niet evident zijn,
maar ook op dit terrein willen wij de nodige stappen zetten.
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Hoe zijn we te werk gegaan?
A. Werkwijze
In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van de aanpak die tot de opmaak van het nieuwe beleidsplan 2021-2024
leidde.
Timing en stappen waren als volgt:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opstart werkgroepen voor de verschillende disciplines/doelgroepen - december 2019 tot maart 2020,
(zie overzicht van de werkgroepen hieronder)
Overname van de leiding van het proces door nieuwe AD An Rydant en formuleren van de algemene
doelstellingen – mei 2020
Provinciale bevragingen via zoom webinars – mei 2020 (5 sessies, 1 per provincie)
Formuleringen van smart operationele doelstellingen per discipline en de actiepunten - mei 2020
Uitgebreide tevredenheidsenquête i.s.m. iVox bij clubbesturen, trainers en leden – juni 2020
Verwerken van de resultaten van de enquête en het herbekijken van de operationele doelstellingen
en de actiepunten – juli en augustus 2020

Het beleidsplan werd in een eerste fase opgemaakt door een planningsteam dat voornamelijk bestond uit
personeelsleden van de VZF:
•
•
•
•
•
•
•
•

Els Audenaert – coördinator van het beleidsplan, verantwoordelijke artistiek zwemmen en
schoonspringen
Martine Vloeberghen – Directeur Financiën
David De Wandel – DSKO Zwemmen
Wim Symoens – verantwoordelijke waterpolo
Gretl Vandamme – verantwoordelijk GES-decreet en zwemscholen
Inge Leeten – verantwoordelijk zwemmen & open water
Koen Van Buggenhout – Technisch Directeur Topsport
Ingrid De Kimpe – specialist Artistiek Zwemmen en lid van de Raad van Bestuur van de VZF

De medewerkers omringden zich voor de sportspecifieke disciplines met een team van specialisten (zie B.
Werkgroepen)
Na het aantreden van de nieuwe algemeen directeur An Rydant op 30 maart 2020, werd geopteerd voor een
multidisciplinaire aanpak waarbij doelstellingen over de verschillende sporttakken heen werden geformuleerd
en er werd gestreefd naar een holistische 360 graden aanpak. De reeds geformuleerde doelstellingen werden
getoetst tijdens gesprekken met tal van actoren in het veld, zoals b.v. de provinciale Q&A sessies (Zie C. Input
provincies) die in april plaatsvonden en tijdens gesprekken met bestuurders, sporters, buitenstaanders, exsporters en vrijwilligers.
Tot slot werd een digitale bevraging gelanceerd in juni 2020, zodat een 0-meting kon plaatsvinden. (D. Enquête
iVox)
Als laatste stap werd de SWOAT die door de werkgroepen was voorbereid, geüpdatet. (E. SWOT-analyses)
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B. Werkgroepen
Zwemmen
Dit onderdeel valt uit elkaar in verschillende subcategorieën zoals onderzoek en opleiding, leren zwemmen,
sportmodel, IKZ/clubondersteuning.
Opleiding
Het opleidings- en bijscholingsbeleid van de VZF wordt opgevolgd door de DSKO. De Vlaamse
Opleidingscommissie (OC) Zwemmen bewaakt samen met de DSKO (voorzitter) een kwaliteitsvol opleidingsen vormingsbeleid dat de noden/behoeften dekt. De OC zwemmen bestaat uit de Technisch Directeur,
ervaren docenten, onderwijsexperts en academici (in de periode 2017-2020: Koen Van Buggenhout, Kian
Vanluyten, Els Knipperberg en Martin Demeester) en komt ongeveer 4x/jaar samen.
In het 2e deel van de beleidsperiode zijn er intern een aantal vergaderingen en een brainstorming
georganiseerd over het sportmodel. Hier is ook een oplijsting gemaakt van alle activiteiten die de VZF
organiseert en er is een koppeling gemaakt met de bestaande meerjarenplanning van het zwemmen.
Door deze oefening te doen zagen we ook dat er in ons huidig aanbod nog een aantal hiaten zaten (bv.
geen aantrekkelijk wedstrijdaanbod voor competitiezwemmers met een regionaal niveau). De
resultaten van deze besprekingen zijn ook besproken op de trainerscommissie Zwemmen. In het
voorjaar van 2020 is er ook een webinar gegeven door ex-Directeur Topsport K. Van Buggenhout. Hij
heeft het sportmodel voorgesteld aan de bestuurders/trainers. In de loop van 2020 zullen we dit
model visueel aantrekkelijk uitwerken en er in de loop van de volgende beleidsperiode gaan we er ook
voor zorgen dat we voor alle onderdelen van dit model een goed aanbod hebben.
IKZ / Clubondersteuning
De opmaak van het IKZ-systeem van de Vlaamse Zwemfederatie is verlopen via een aantal fases.
•

•

•

•

•
•

Eind 2018, begin 2019 werd een literatuurstudie gevoerd en werd bij een aantal collega-federaties
alsook de VSF, informatie ingewonnen over een IKZ-systeem. Al deze informatie werd gebundeld in
een visietekst ‘VZF Kwaliteitssysteem (IKZ)’.
In het voorjaar van 2019 was deze visietekst het startpunt voor een aantal interne
consensusvergadering in functie van een brede gedragenheid en selectie van de centrale
kwaliteitsparameters- en indicatoren. Er heerste unanimiteit over het feit dat het ‘IKZ’ niet mag
aanvoelen als een clubdoorlichting. We willen immers inzetten op clubondersteuning (en -ontlasting)
en clubs op deze manier helpen om de globale kwaliteit van hun werking te verbeteren.
In het najaar van 2019 werden de voorlopige resultaten van de consensusvergaderingen afgetoetst bij
een aantal clubbestuurders (Swim Conference bestuurder, september 2019). Deze aftoetsing bracht
geen grote hiaten of knelpunten aan het licht.
In de loop van 2020 werd een praktisch evaluatiesysteem (cf. ‘rubrics’) uitgewerkt ter beoordeling van
het ontwikkelingsniveau van/voor de verschillende indicatoren. We bekeken daarnaast ook de
voorwaarden en cesuur om als club een kwaliteitslabel te verkrijgen. De volledige werkwijze (van
literatuurstudie tot en met uitgewerkte concept) werd uitgeschreven in een methodologische
handleiding alsook een clubhandleiding (voor intern gebruik door de clubondersteuners/-begeleiders).
In de zomer van 2020 gingen een aantal aftoetsingsgesprekken door met clubs om het concept uit te
testen en verder op punt te zetten.
In augustus 2020 kiezen we voor de naam ‘Aquality’.
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Wat staat er nog op de planning voor 2020?
•

•

In september 2020 maken we op zowel de AV als de VZF Swim Conference (doelgroep
trainers/bestuurders) Aquality bekend bij onze clubs. Het reglement e.d. zal dan ook gepubliceerd
worden op de website.
Vanaf oktober 2020 gaan we van start met enkele pilootclubs, om op deze manier het systeem in al
zijn fases te doorlopen en indien nodig aan te passen.
1) Kennismakingsgesprek + bepalen beginsituatie
2) Clubondersteuningsfase: de federatie helpt de clubs om de in overleg weerhouden doelstellingen te
verbeteren
3) Afrondend gesprek + bepalen kwaliteitslabel

Vanaf 2021 is het de bedoeling dat we Aquality kunnen uitrollen voor alle clubs binnen de VZF.
Leren zwemmen
De doelstellingen en actiepunten werden opgemaakt door Gretl Vandamme. Deze draft-versie werd
vervolgens afgetoetst met DSKO David De Wandel en werkgroepleden Koen Van Bruyssel, Sanne
Waumans en Andrej Novak. Deze laatste 3 personen staan met de voeten in de praktijk van het leren
zwemmen en waterwennen.

Open Water
Eind december 2019 werd een brainstorming georganiseerd met een klankbordgroep die bestond uit
zwemmers, officials, trainers en wedstrijdorganisatoren. Aanwezigen: Sofie Martens (SWEM), Tom Antonissen
(SWEM), Kathy Van Lindt (CNSW/AZL), Steven Matté (KZNA), Luc De Nijs (RSZ), Kristien D’Hondt (GBZ), Martijn
Balcaen (GOLD), Michiel De koninck (GOLD), Franky Moelaert(BYK), Wim Symoens (VZF), Inge Leeten (VZF).
Input via mail: Steven Claes (ZCT), Mastergroep SVAZ, Nora Naessens (GOLD), Cindy Bougâtre (DZV).
Op deze brainstorming waren er bewust geen personen uit de Sportcommissie Open Water aanwezig.
Vervolgens zijn de resultaten van de brainstorming van de klankbordgroep besproken in de Sportcommissie
Open Water. Zij hebben ook een swot-analyse opgemaakt die meebepalend is voor het opmaken van de
prioriteiten en actiepunten.
Op basis van deze gesprekken werden door Inge Leeten doelstellingen voor het nieuwe beleidsplan
geformuleerd die nadien opnieuw werden doorgesproken met de leden van de Sportcommissie open water.
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Waterpolo
Op basis van een interne evaluatie van het vorig beleidsplan waterpolo is een SWOART analyse gemaakt
waarbij zowel leden van de VZF sportcommissie waterpolo nl. Wim Vanhecke en Gilles Oosterlynck hun inbreng
hebben gedaan op basis van hun ervaring op clubniveau en vertegenwoordiging van de VZF bij de Nationale
Sportcommissie Waterpolo. De eerste versie van de waterpolo strategische doelstellingen werd tijdens een
online video-vergadering verder afgetoetst bij 5 waterpolo-experts nl. Francois Deley, Swa Dams, Rik Ryckaert,
Rik De Boever en Guido Claes.

Recreatie
Op 10 maart 2020 is er een sporttakoverschrijdende brainstorming georganiseerd met de volgende
deelnemers: Danny Van Rompaey (voorzitter ZIK), Franky Moelaert (secretaris BYK – voorzitter sportraad
Brugge), Edward Devos (WPW), Jarno Van Landschoot en Mieke Demeyer (DDZZ).
Vanuit de VZF waren Wim Symoens en Inge Leeten aanwezig.
De input van de brainstorming heeft geleid tot verschillende inzichten om nieuwe formats uit te werken om
een breder recreatief publiek te kunnen bereiken waarbij de nadruk ligt op het aanbieden van een unieke
zwemsportbeleving voor jong en oud.
VZF is overtuigd dat Recreatie het grootste groeipotentieel is naar nieuwe leden in samenwerking met
sportorganisaties die traditioneel geen deel uitmaken van onze sportfederatie.

Artistiek Zwemmen
Op basis van de gegevensanalyse werden beleidsuitdagingen geformuleerd en besproken in een werkgroep,
bestaande uit de leden van de sportcommissie Artistiek Zwemmen (Babette Forsyth ATLZ, Micheline Linard
KVO, Evi Vandergucht SCB, Iselle Vandekonijnenburg SCB, Sigrid Vergauwe (BZK)), een afgevaardigde uit de
Raad van Bestuur (Ingrid De Kimpe RSCM) en de VZF-selectietrainsters (Dounia Ahmadoun (RSCM), Karen
Boudrij (SCB) en Griet Phlips (BZK)).
De resultaten van deze analyse en de geformuleerde doelstellingen werden voorgelegd aan het planningsteam
en mee geïntegreerd in de SWOART.

Schoonspringen
Voor de analyse en het bepalen van de beleidsuitdagingen binnen de sporttak Schoonspringen, werd in het
najaar 2019 uitvoerig overleg gepleegd met Patrick Van der Meer. Patrick is een schoonspringcoach uit
Nederland die al 20 jaar actief is in Vlaanderen en als externe expert mee het schoonspringen binnen de VZF
ondersteunt. Deze analyse werd voorgelegd aan het planningsteam en mee geïntegreerd in de SWOT.
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C. Input provincies
Van 20 tot en met 24 april werden via Zoom 5 online-sessies gehouden met vragen en antwoorden, één per
provincie. Dit initiatief werd op groot enthousiasme onthaald.
44 clubs + Parantee-Psylos namen deel aan dit overleg:
West-Vlaanderen: BZK – BYK - IKZ – ISWIM – KVO – KWZC – LZK – RZV - TZT – UZKZ – ZB - ZWEM
Oost-Vlaanderen: AST – AZL – FIRST – MEGA – MZE – PARANTEE – OZEKA – RGSC – RSC – SOS – STA – VZG –
ZNA
Vlaams-Brabant: BEST – DDAT – DiZV – KAZS – KLSVZ – KVZP – LAQUA – SCSG – SCZ – TRUST – ZCK – ZCT
Antwerpen: AZK – BRABO – ZVL
Limburg: DBT – DMB – GZVN – OZV - ZCM

D. Bevraging van leden, trainers en bestuurders via iVox
De VZF liet een onlineonderzoek uitvoeren bij een selectie van bij haar aangesloten leden door het
onderzoeksbureau iVOX tussen 8 juni en 25 juni 2020 bij 921 leden waarvan 675 sporters (zwemmers en
waterpolo spelers), 167 trainers en 79 bestuursleden. De maximale foutenmarge bedraagt respectievelijk
3,62%, 7,08% en 9,3%.
Het was de bedoeling om dit onderzoek als een 0-meting op te vatten, zodat we de komende jaren kunnen
kijken hoe de cijfers evolueren.
Er werd gepolst naar tevredenheid en ondersteuning van de VZF naar haar clubs toe en voor de sporters ook
binnen hun club. Daarnaast bevroegen we social media-ervaringen en info die relevant is voor de vernieuwing
van de website die in juni werd opgestart.
Een belangrijk luik van de bevraging van bestuurders ging ook naar het zwemwater en de prijzen van
zwemwater, die enorm variëren van plaats tot plaats. Ook werd gepolst naar de performantie van onze online
tools Assist en Splash.

Voornaamste conclusies:
•

De overgrote meerderheid van sporters en trainers kent de VZF vooral als ondersteunende organisatie en
voor opleidingen.
•
•
•
•

De VZF is bekend bij 77% van de sporters en bij 98,8% van de bevraagde trainers.
De bekendheid van de VZF ligt wel beduidend lager bij recreanten dan bij diegene die competitie doen
(Recreanten: 54,8%; Competitie: 93,8%).
De VZF is ook minder bekend bij de sporters tussen 25 en 64 dan bij de leeftijdsgroep tussen 16 en 24.
(10-15: 77,8%; 16-24: 86,6%; 25-64: 71,2%).
De voornaamste taken van de VZF zijn zowel voor sporters (49,9% in top 3) als voor de bevraagde
trainers (82,9% in top 5) het ondersteunen van de clubs en het organiseren van opleidingen (Sporters:
36% in top 3 en Trainers: 78,7% in top 5).
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•

•

De 3de plaats is verschillend voor sporters en trainers. Sporters hechten ook belang aan de organisatie
van kampioenschappen (29,9% in top 3). Bij de bevraagde trainers staat het verhogen van de kwaliteit
van de clubs op de 3de plaats (59,8% in top 5).

De dienstverlening van de VZF krijgt van bestuurders een 7 op 10.

Op algemeen vlak zijn de bevraagde bestuurders tevreden over de dienstverlening van de VZF (score
van 7/10). Een meerderheid van de bestuurders is tevreden over de goede verzekering (prijs/kwaliteit)
en de hulp bij administratie van ledenbeheer. 6 op de 10 bestuurders vinden echter dat de
dienstverlening rond PR en de persaandacht beter kan. Ook het sponsorbeleid kan volgens 6 op de 10
bestuurders beter.

•

Liefde voor zwemmen is de motor van de clubs
•

•

Tevredenheid over de eigen club is hoog bij zowel sporters als trainers
•

•

1 op de 4 competitiezwemmers vinden dat ze niet voldoende in het water kunnen trainen om hun
ambitie waar te maken. Het werk en school zijn hier vaak de reden voor. Ook is er volgens bijna 4 op
10 competitiesporters niet genoeg trainingsaanbod in zijn/haar club. Wat droogtrainingen betreft
vinden ook 2 op de 5 competitiezwemmers dat ze onvoldoende droogtraining krijgen om hun ambitie
waar te maken. De helft geeft hier als reden dat er niet voldoende aanbod is bij zijn/haar club. Werk
en school staan hier op de 2de plaats.

De bevraagde bestuurders zijn het erover eens dat clubs meer moeten samenwerken.
•

•

De sporters geven hun club een 8 op 10 en ruim 9 op 10 bevraagde trainers zijn op algemeen vlak
tevreden over hun club. Sporters en bevraagde trainers kiezen het vaakst voor clubs die dichtbij huis
zijn. Ouders spelen bij de helft van de sporters een rol in de keuze van de club. Ruim de helft van de
bevraagde trainers verkiezen een club waar ze vroeger zelf gezwommen hebben of nu nog zwemmen.

Een aanzienlijk deel van de competitiesporters vindt dat ze niet voldoende kunnen trainen om hun ambities
waar te maken
•

•

De leden kiezen voor de zwemsport omdat ze dit graag doen. Dat de liefde voor het zwemmen de
motor is van de clubs blijkt ook uit het feit dat bijna 7 op 10 bevraagde trainers werken als vrijwilliger.
1 op 4 vindt echter toch dat zijn/haar vergoeding te laag is. Ruim de helft is tevreden met de
vergoeding die men krijgt omdat het een passie is.

Hoewel bijna 9 op 10 bevraagde bestuurders vinden dat clubs meer moeten samenwerken geeft de
helft aan dit (bijna) nooit te doen. De dienstverlening op dit vlak kan volgens de bevraagde
bestuurders dan ook beter. 4 op 10 vindt zelfs dat clubs elkaar vaak tegenwerken.

De website wordt vooral bezocht door bestuurders en trainers, in mindere mate door de sporters.
•

De website is in de laatste 6 maanden bezocht door 9 op 10 bevraagde bestuurders en 8 op 10
bevraagde trainers. Slechts 1 op 2 sporters vonden hun weg naar de website. De wedstrijdkalender en
info over competitiezwemmen zijn de populairste rubrieken, wat in lijn ligt met het feit dat
competitiesporters de website veel vaker bezoeken dan recreanten. Bij de bevraagde trainers zijn de
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rubrieken over opleidingen ook populair. De rubriek “Nieuwtjes” spreekt vooral de bevraagde
bestuurders aan.

• Op de website is er vooral nood aan tips & tricks voor sporters, clubs en sportouders op de website.
•

•

De officiële facebook- en instagrampagina van de VZF zijn beide de grootste qua volgers, maar er is ook een
aanzienlijke groep die geen facebook- en/of instagrampagina’s volgt i.v.m. zijn of haar discipline.
•

•

Een groot deel van zowel de sporters, bevraagde trainers als bevraagde bestuurders vinden dat tips &
tricks ontbreken op de website. Wat wil men op de nieuwe homepage? Een kalender met officiële
wedstrijden en tips & tricks zijn zowel voor een groot deel van de sporters als voor de bevraagde
bestuurders belangrijk. Sporters willen uiteraard liever tips & tricks voor de sporter op de homepagina
zien terwijl de bevraagde bestuurders meer een voorkeur uiten voor tips & tricks voor clubs.

Ongeveer de helft van de leden volgt facebook- en/of instagrampagina’s i.v.m. hun discipline en zij die
het doen volgen voornamelijk de pagina’s van de VZF. Onder de sporters zijn het vooral zij die aan
competitie doen die de facebook- en/of instagrampagina van de VZF volgen. Posts over technische
tips, videofilmpjes en achter de schermen van topzwemmers vallen het meest in de smaak. De
bevraagde bestuurders geven de facebookpagina een 7 op 10.

Pieter Timmers is het meest populair bij de jongens, Fanny Lecluyse bij de meisjes.
•

Pieter Timmers is de populairste zwemmer bij competitiezwemmers. Bijna 4 op 10 geven aan naar
hem op te kijken. Fanny Lecluyse en Fred Deburgghraeve vervolledigen de top-3. Interessant genoeg
zijn het vooral vrouwelijke zwemmers die naar Fanny Lecluyse opkijken, bij de vrouwen wordt zij zelfs
het meest genoemd.

•

10 clubs geven aan dat er in de buurt plannen zijn voor de bouw van een nieuw zwembad en 6 clubs geven
aan hulp te kunnen gebruiken bij de negotiatie met de gemeente
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E. SWOT-analyses
Op basis van voorgaande input werden onderstaande SWOT-analyses gemaakt.

Vlaamse Zwemfederatie
STERKTES
•
•
•
•
•

Dé vereniging van zwemclubs
Tevredenheid van de clubs m.b.t. de
administratieve werking en opvolging.
Uitstekend opleidingswerking en –niveau.
Ervaring, knowhow en deskundigheid van
de medewerkers in bepaalde deelgebieden.
Verbinding van verschillende
zwemdisciplines, wat keuzemogelijkheden
geeft.

ZWAKTES
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•

KANSEN
•
•
•
•
•

•

Meer focus op lobby’ing in politiek en
media
Ambassadeurs zoeken
Gezondheidsaspect van zwemmen wordt
onvoldoende benadrukt.
Zwemmen kan je helpen overleven.
In warme zomers groeit de nood bij de
bevolking aan afkoeling en meer
zwemwater.
Cityswimming is een populair concept in de
ons omringende landen.

Geen zwembaden in eigen beheer.
Geen impact op de prijszetting van het
badwater.
Tekort aan zwemwater binnen en buiten.
Structuren van VZF zijn niet gemoderniseerd
(cfr werking provinciebesturen).
Vele clubs zijn vastgeroest in hun
traditioneel aanbod.
Te weinig wetenschappelijke onderbouw en
cijfermatige ondersteuning om een
onderbouwd beleid te voeren.
Onvoldoende aanwezigheid in de media.
Geen sportambassadeurs (cfr Pieter
Timmers, Fred Deburggraeve die zich
negatief uitlaten in de pers)
Gebrek aan profilering en trots van de
organisatie naar eigen medewerkers, leden,
potentiële leden, andere organisaties.
Talentdetectie kan geen goede resultaten
voorleggen.
Clubs zien elkaar en de federatie vaak als
concurrenten i.p.v. partners.
Dropout bij +12-jarigen.
Uitstroom uit leren zwemmen komt
onvoldoende in de clubs terecht.

BEDREIGINGEN
•
•
•

•
•
•

Volledig afhankelijk van subsidiëring.
PPS’en die onze zwemscholen niet toelaten
Strikte regelgeving zwembaden => tekort
aan zwemwater en zwembaden die vaak
niet meer in gemeentelijke handen zijn.
Hipheid en variatie die triatlon kan bieden.
‘Verdeeldheid’ van initiatieven en
organisaties in de kleine zwemwereld.
Topper(s) die (mogelijk) binnenkort gaan
wegvallen en niet opgevolgd worden
kunnen ervoor zorgen dat aandacht en
middelen verminderen.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Meer aandacht voor lobbying en nood aan
perscoverage (incl social media)
Ontzorgen van clubs (clubondersteuning,
aanbieden van concepten)
Clubs trots laten zijn op de kwaliteit van
zwemmers die ze afleveren
Veel zwemmende mensen die (nog) geen
lid zijn van de Zwemfederatie.
Nieuwe wedstrijdformats ontwikkelen.
Open Water heeft nog groot
groeipotentieel.
Master zwemmen heeft nog een groot
groeipotentieel.
Ondersteuning van zwembeleid in
schoolverband
In het verleden lag er altijd een erg grote
focus op competitie. De lacunes die we
lieten liggen op vlak van recreatie bieden
nog een groot groeipotentieel.
Organiseren van sportkampen
Combinatie van zwemmen en mentale
gezondheid.

•

•

•

Dalend aantal vrijwilligers (officials,
bestuurders) en ‘verouderende populatie’
in alle geledingen van de clubs. De jongere
vrijwilligers willen minder uren besteden
aan het clubwerk.
Mensen sporten meer individueel en
zelfgekozen groepjes i.p.v. in clubverband.

Groei van de multisportfederaties die een
aantrekkelijk aanbod kunnen uitwerken
met meerdere sporten en met een lager
niveau van competities (wat voor minder
goede sporters erg aantrekkelijk is).
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Clubzwemmen
STERKTES
•
•
•

•
•
•

•
•

Veel knowhow en ervaring.
VZF-clubs scoren goed op leren zwemmen
VZF-clubs hechten meer en meer belang
aan het werken met opgeleide en
bijgeschoolde trainers.
Duidelijke opleidingsvisie
Er is een meerjarenplanning, gericht op
topsport.
Veel clubs draaien op geëngageerde
vrijwilligers die zich gedurende lange tijd
inzetten voor de zwemsport
De clubs richten zich op duidelijk afgelijnde
doelgroepen.
Ruim sporttechnisch aanbod voor alle
niveaus

ZWAKTES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KANSEN
•

•

•

•

Clubondersteuning kan zorgen voor een
kwalitatieve verbetering en voor minder
administratieve workload, zodat de
bestuurders zich op andere zaken kunnen
gaan richten.
Het door de VZF ontwikkelde sportmodel
en daarbij horende meerjarenplanning dat
gericht is op het volledige aanbod van de
clubwerking kan zorgen voor een
kwaliteitsverhogende werking van de clubs.
Er zijn heel wat niet-aangesloten clubs en
privé-initiatieven die nog geen aansluiting
gevonden hebben bij de federatie.
Op infrastructureel vlak op zoek gaan naar
mogelijkheden waarbij er een win-win
situatie is voor alle betrokken partijen.

Gebrek aan voldoende (betaalbaar)
zwemwater.
Gebrek aan voldoende geëngageerde
trainers
Nood aan meer professionalisering.
Vele clubs zijn vastgeroest in hun
traditioneel aanbod.
Onvoldoende doorstroming van talent.
Clubs zien elkaar en de federatie
initiatieven als concurrenten i.p.v. partners.
Dropout bij +12-jarigen.
Uitstroom uit leren zwemmen komt
onvoldoende in de clubs terecht.
Onvoldoende aandacht en aantrekkelijk
aanbod voor de recreatieve sporter
Weinig aandacht voor nieuwe vormen van
waterbeleving (floating, aquazumba …)

BEDREIGINGEN
•

•
•
•

•
•
•

•

Sterke afhankelijkheid van leidende
personen die het succes van een club
bepalen.
Clubs hebben te weinig uitstraling om
sponsors aan te trekken.
Groot aanbod aan privélesgevers en andere
zwemschoolinitiatieven.
Een gebrek aan ‘kwaliteitsvereisten’ om
zwemlessen, zwemschool, enz. te mogen
inrichten.
Clubs die inzetten op competitiezwemmen
zijn moeilijk te rentabiliseren.
Dalend aantal vrijwilligers en ‘verouderende
populatie’ in alle geledingen van de clubs.
De huidige aanpak/organisatie van
wedstrijden strookt niet meer altijd met de
verwachtingen van de huidige,
veranderde/veranderlijke maatschappij.
Clubs zijn totaal afhankelijk van externe
partners als het aankomt op infrastructuur.
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Open Water
STERKTES
•

•
•
•
•

•
•
•

Er is in de afgelopen beleidsperiode een
aanzet gegeven om niet VZF-leden te laten
deelnemen aan onze competitiewedstrijden
(startlicenties)
Goede samenwerking met mensen op het
terrein.
Er zijn nieuwe wedstrijdorganisaties
bijgekomen in 2019
Nieuwe wedstrijdorganisaties kunnen
administratief ondersteund worden
Systeem van inschrijven, het opmaken van
de uitslag is conform binnenbad
(splash/meetmanager)
Voldoende officials om een goed
wedstrijdverloop te garanderen.
Sinds 2018 introductie van de Paco-Open
Water
In 2019 terug 2 Vlaamse deelnemers aan
een EJK.

ZWAKTES
•
•
•
•

KANSEN
•
•
•

•

•

Sporten in open lucht is populair
Warmere zomers maken nood aan gebrek
aan zwemgelegenheid in open lucht nijpend
Samenwerkingsverbanden, die kunnen
zorgen voor een positieve impact, actief
opzoeken. Inzetten op een betere
samenwerking met de KBZB, FFBN, VTDL,
KNZB
Voortzetting van de VZF jeugdselectie zal
zorgen voor een doorstroming naar
topsport en een grotere bekendheid naar
de clubs.
Aanpassing Vlarem-wetgeving zorgt voor
meer mogelijkheden i.v.m.
trainingsmogelijkheden in open water.

Wijziging van concept BK, éénzijdig door de
KBZB, heeft geen positief effect.
Afgelopen 2 seizoenen (2018/2019) geen
wedstrijden in Wallonië
Ook in Vlaanderen is er een
wedstrijdorganisatie weggevallen.
Open Water heeft voor competitieclubs
niet altijd een positieve bijklank (een aantal
trainers/clubs zijn geen voorstander van
deelnemen aan open water wedstrijden).

BEDREIGINGEN
•
•
•

•
•
•

Blauwalg.
Scheepvaart is niet altijd compatibel met
wedstrijdorganisatie
Het financiële kostenplaatje voor de
wedstrijdorganisatie is zwaar voor de
organiserende club en men is niet zeker van
de inkomsten
Dalend aantal vrijwilligers en ‘verouderende
populatie’ in alle geledingen van de clubs.
Tegenkanting vanuit natuurbescherming.
Vele regels in Vlaanderen
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Waterpolo
STERKTES
•
•
•

•
•

Waterpolospeler heeft lange carrière
Ploegsporten zitten in de lift
Beachwaterpolo kan als hefboom gebruikt
worden om de sport te promoten bij het
brede publiek
Aantal recreanten groeit, vooral bij de
meisjes
PACO mix zwemmen – waterpolo (multiskillz)

ZWAKTES
•
•
•
•

•
•

KANSEN
•
•
•

•
•

•

Veel mogelijkheden qua recreatie en groei.
Goede samenwerking met KNZB.
Minder concurrentie bij dameswaterpolo
kan mogelijkheden bieden op
internationaal vlak
Steeds meer club beschikken over nieuwe
diepere zwembaden.
Meerdere clubs willen de stap zetten naar
een sporttechnisch onderbouwde (jeugd)
werking
Er is nog een potentieel voor nieuwe clubs
(bepaalde streken hebben nog geen club).

Zwaartepunt van waterpolo (competitie)
ligt buiten zwemfed
Geen topsportmentaliteit, weinig trainingen
Gebrek aan zwemwater
Verouderd (initiator) OF geen
sporttechnisch opleidingsaanbod (inst B, tr
B, tr A)
Geen doorstroming ex-zwemmers naar
waterpolo
Geen meerjarenopleidingsplan met
leerlijnen per leeftijdscategorie

BEDREIGINGEN
•

•
•
•

Veel minder initiatieven bij FFBN, waardoor
VZF en FFBN op 2 snelheden komen te
liggen
Clubs kunnen niet groeien door beperkte
beschikbaarheid aan trainingsuren
Marktaandeel PPS zwembaden stijgt met
stijgende huurprijzen voor clubs
Gebrek aan topsportmentaliteit bij de
sporters.
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Artistiek Zwemmen
STERKTES
•
•
•
•
•
•

Continuïteit in juryopleidingen & evaluaties
> toename aantal en kwaliteit juryleden
Continuïteit in het wedstrijdaanbod
Trainersopleiding assistent & initiator AZ &
instructeur B
Grote deelname van trainers AZ aan
bijscholingen&opleidingen
Er is een recreatieve werking in de meeste
clubs
Samenwerking met FFBN

ZWAKTES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KANSEN
•
•
•
•
•
•

Aantal sporters stijgt
Focus op recreatie
3 externe recreatieve clubs zijn nog niet bij
ons aangesloten
Samenwerking gymnastieksport/federatie
AZ is een attractieve sport
Zwembadbeleid – linken
schoonspringen/duiken/AZ

Beperkt aantal clubs met AZ, die ook slecht
verspreid zijn
Veel uitvoerende taken door vrijwilligers
Gebrek aan zwemwater
Te weinig clubondersteuning vanuit de VZF
Focus van de VZF ligt vnl op competitie en
selectie
Te weinig doorgedreven droogtraining
binnen de clubs
Drukke wedstrijdkalender
Geen (Top)sportstatuut AZ voor middelbare
school
Weinig internationale aanwezigheid en
geen Vlaamse boegbeelden
Kloof tussen Vlaanderen en internationaal
niveau heel groot
Wedstrijddiploma’s niet door alle clubs
gebruikt en gekend

BEDREIGINGEN
•
•
•
•

Door diepte die nodig is, is er in veel
zwembaden geen mogelijkheden tot AZ
Dalende motivatie van sporters & talent om
veel trainingsinspanningen te doen
Te weinig jury A en B
Tekort aan zwemwater en trainers
waardoor afdelingen AZ verdwijnen
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Schoonspringen
STERKTES
•

Bereidwillige samenwerking met Patrick
van der Meer voor organisatie van
opleidingen trainers en jury

ZWAKTES
•
•
•

•

•
•
•

KANSEN
•
•

•
•
•

Oud-turners zijn potentiële springers ,
samenwerking gymnastieksport/federatie
Duiksport, schoonspringsport, Artistiek
Zwemmen kunnen samenwerken voor wat
betreft infrastructuur
In Aalst en Deurne komen er in de nieuwe
zwembaden 5-meterplanken.
High diving & x-diving is een attractieve
sport
Externe initiatieven zoals BK bommetje
Sportoase

Geen enkele springtoren in heel België
Geen expertise binnen de VZF
Kleine schoonspringwereld, 0.35,% VZF
leden en clubs op totaal van de VZF is zeer
klein.
Slechts 3 clubs in heel Vlaanderen, geen
club in WVL en VLB > verre verplaatsingen
voor potentiële leden met mogelijk afhaken
als gevolg
Klein wedstrijdaanbod in België
Dalend aantal & weinig juryleden

BEDREIGINGEN
•
•
•
•
•

Sport vraagt dure accommodatie / kost per
springer hoog
Door klein aantal competitiespringers =
verlieslatende wedstrijden.
Tekort aan trainers
Weinig know how / ervaring in België
Schoonspringinstallaties in zwembad zijn
niet populair bij uitbaters (kost en
veiligheid)

F. Conclusies
Op basis van het voorbereidend onderzoek en de SWOTs werden de belangrijkste doelstellingen voor de
komende beleidsperiode gedefinieerd.
Deze zijn terug te vinden in het volgende hoofdstuk “Strategische en operationele doelstellingen”.
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Strategische en operationele doelstellingen

Uitgaande van bovenstaande analyses, hebben we voor de komende beleidsperiode 4 strategische
doelstellingen gedefinieerd met bijhorende operationele doelstellingen.

I.

Zwemmen is een gezonde vrijetijdsbesteding die alle Vlamingen hun leven lang kunnen blijven
beoefenen.

1) De VZF brengt de zwemsporten onder de aandacht via alle communicatiekanalen.
2) De VZF toont wetenschappelijk aan dat zwemmen gezond is en promoot het veilig beleven van de
sport.
3) De VZF spoort haar clubs aan om meer en bredere doelgroepen aan te spreken.
4) De VZF investeert in een integriteitsbeleid zoals gesteld in het GES-decreet.
5) De VZF promoot een gezonde beleving van de zwemsport.
6) De VZF is de referentie op het vlak van leren zwemmen en schoolzwemmen.
7) De kwaliteitsvolle en sportieve omkadering van de clubs wordt verder uitgebouwd.
8) Zwemmen is fun!

II.

De VZF is de partner en de motor van elke zwembeleving.
1) Meten is weten. De VZF verzamelt data zodat clubs en de federatie tools zich beter kunnen
positioneren binnen de sportmarkt en hun beleid daarop kunnen afstemmen.
2) De VZF zal participeren aan de beleidsfocus jeugdsport gedurende de beleidsperiode 2021-2024.
3) De kwaliteitsvolle en sportieve omkadering van de clubs wordt verder uitgebouwd. De VZF
ondersteunt de bij haar aangesloten clubs in haar regionale (samen)werking.
4) De VZF stelt haar kennis ook ter beschikking van de recreatieve zwemmers.

III.

De VZF gaat voor meer en betaalbaar zwemwater.
1) De VZF stimuleert pro-actief de toename van het aantal zwemgelegenheden in Vlaanderen.
2) De VZF helpt de clubs om hun zwemwater betaalbaarder te maken. it is voor de VZF in de komende
periode een prioritaire doelstelling.
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IV.

De VZF verhoogt haar efficiëntie en streeft naar een grotere financiële onafhankelijkheid.
1) De VZF boort nieuwe inkomstenbronnen aan die haar minder afhankelijk van subsidies maken.
2) De VZF faciliteert extra inkomensbronnen voor haar clubs en zorgt voor een actiever en efficiënter
ledenbeheer.
3) De VZF draagt goed bestuur hoog in het vaandel en verhoogt haar performantie en efficiëntie.

Een verdere uitwerking van deze doelstellingen vindt u terug in Luik 2 van dit beleidsplan, waar in detail de
acties, indicatoren, begroting (en ook jaarlijks de effectieve kosten en inkomsten) uitgewerkt zijn.
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