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1a. INTERNE ORGANISATIE EN SAMENWERKING SPORT
WAAROVER GAAT DEZE RUBRIEK?

Deze rubriek bevat vragen over de interne organisatie en de samenwerking binnen de sportsector in
uw gemeente. De vragen hebben betrekking op de organisatie van het gemeentelijke sportbeleid, de
samenwerkingsverbanden binnen de gemeentelijke administratie, de samenwerking met externe partners en de intergemeentelijke samenwerking op vlak van sport.
1. Interne organisatie beleidsveld Sport
Met welke andere beleidsvelden vormt het beleidsveld Sport één dienst? Als er voor het sportbeleid
een autonome dienst bestaat, is dat een afzonderlijke entiteit met een leidinggevende, en medewerkers
die voor het beleidsveld Sport werken. Elementen die dit kunnen aantonen zijn: de dienst Sport vormt
een afzonderlijke entiteit op het organogram van de gemeente, ze rapporteert rechtstreeks aan de gemeentesecretaris, het diensthoofd Sport is lid van het managementteam,…
•

Is sport een onderdeel van een dienst met andere beleidsvelden? Zo ja, welke?

2. Interne, externe en intergemeentelijke samenwerking
Wat zijn de structurele samenwerkingsverbanden van het beleidsveld Sport? Met structurele samenwerkingsverbanden bedoelen we samenwerkingsverbanden die in de organisatie ingebed zijn, die basistaken realiseren die periodiek terugkeren en dus niet occasioneel zijn. Het gaat om samenwerkingsverbanden binnen de gemeentelijke administratie, externe samenwerking met verschillende partners
op het vlak van sportbeleid, en om intergemeentelijke samenwerking.

Interne samenwerking
•
•

Is er sprake van structurele samenwerking tussen het beleidsveld Sport en andere beleidsvelden of -domeinen van de gemeente? Zo ja, welke beleidsvelden of -domeinen?
Externe samenwerking
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•
•
•
•

Wordt er met sportfederaties samengewerkt? Zo ja, op welk vlak?
Wordt er met externe welzijnsorganisaties samengewerkt ifv kansengroepen?
Zo ja, op welk vlak?
Wordt er met externe gezondheidssector, logo, huisartsen, centra,…samengewerkt? Zo ja, op
welk vlak?
Wordt er met bedrijven samengewerkt ifv de realisatie van hun beweegsportbeleid? Zo ja, op
welk vlak?
Intergemeentelijke samenwerking

•

Is er structurele intergemeentelijke samenwerking met het oog op de realisatie van het sporten beweegbeleid? Zo ja, op welk vlak?

1b. INTERNE ORGANISATIE EN SAMENWERKING JEUGD
WAAROVER GAAT DEZE RUBRIEK?

Deze rubriek bevat vragen over de samenwerking binnen de jeugdsector in de gemeente. Die vragen
wijzen op de organisatie van het gemeentelijke jeugdbeleid, op de samenwerkingsverbanden binnen
de gemeentelijke administratie en op intergemeentelijke samenwerking op vlak van jeugdbeleid.

1. Interne organisatie beleidsveld Jeugd
Met welke andere beleidsvelden vormt het beleidsveld Jeugd één dienst? Als er voor het jeugdbeleid
een autonome dienst bestaat, is dat een afzonderlijke entiteit met een leidinggevende en medewerkers
die voor het beleidsveld Jeugd werken. Elementen die dit kunnen aantonen zijn: de dienst Jeugd vormt
een afzonderlijke entiteit op het organogram van de gemeente, ze rapporteert rechtstreeks aan de gemeentesecretaris, het diensthoofd Jeugd is lid van het managementteam,…
•

Is Jeugd een onderdeel van een dienst met andere beleidsvelden? Zo ja, welke?
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2. Interne en Intergemeentelijke samenwerking
Wat zijn de structurele samenwerkingsverbanden van het beleidsveld Jeugd? Met structurele samenwerkingsverbanden bedoelen we samenwerkingsverbanden die in de organisatie ingebed zijn, die basistaken realiseren die periodiek terugkeren en dus niet occasioneel zijn. Het gaat om samenwerkingsverbanden binnen de gemeentelijke administratie en om intergemeentelijke samenwerking.
Interne samenwerking
•

Is er sprake van structurele samenwerking tussen het beleidsveld Jeugd en andere beleidsvelden of -domeinen van de gemeente? Zo ja, welke beleidsvelden of -domeinen?
Intergemeentelijke samenwerking

•

Is er structurele intergemeentelijke samenwerking met het oog op de realisatie van het jeugdbeleid? Zo ja, op welk vlak?

1c. INTERNE ORGANISATIE EN SAMENWERKING CULTUUR
WAAROVER GAAT DEZE RUBRIEK?

Deze rubriek bevat vragen over de interne organisatie en de samenwerking binnen de cultuursector in
de gemeente. De vragen hebben betrekking op de organisatie van het gemeentelijke cultuurbeleid, de
samenwerkingsverbanden binnen de gemeentelijke administratie en de intergemeentelijke samenwerking op het vlak van cultuur.

1. Interne organisatie gemeentelijk cultuurbeleid
Met welke andere beleidsvelden vormt het beleidsveld Cultuur één dienst? Als er voor het cultuurbeleid een autonome dienst bestaat, is dat een afzonderlijke entiteit met een leidinggevende en medewerkers die voor het beleidsveld Cultuur werken. Elementen die dit kunnen aantonen zijn: de dienst
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Cultuur vormt een afzonderlijke entiteit op het organogram van de gemeente, ze rapporteert rechtstreeks aan de gemeentesecretaris, het diensthoofd Cultuur is lid van het managementteam,…
•

Is Cultuur een onderdeel van een dienst met andere beleidsvelden? Zo ja, welke?

2. Interne en Intergemeentelijke samenwerking
Wat zijn de structurele samenwerkingsverbanden van het beleidsveld Cultuur? Met structurele samenwerkingsverbanden bedoelen we samenwerkingsverbanden die in de organisatie ingebed zijn, die
basistaken realiseren die periodiek terugkeren en dus niet occasioneel zijn. Het gaat om samenwerkingsverbanden binnen de gemeentelijke administratie en om intergemeentelijke samenwerking.
Interne samenwerking
•

Is er sprake van structurele samenwerking tussen het beleidsveld Cultuur en andere beleidsvelden of -domeinen van de gemeente? Zo ja, welke beleidsvelden of -domeinen?

Intergemeentelijke samenwerking
•
•
•
•

Rond welke thema's en op welke manier werkt het cultuurcentrum/gemeenschapscentrum
samen met andere gemeenten?
Rond welke thema's en op welke manier werkt de dienst Cultuur samen met andere
gemeenten?
Rond welke thema's en op welke manier werken de erfgoedconsulenten samen met andere
gemeenten?
Rond welke thema's en op welke manier werkt de openbare bibliotheek samen met andere
gemeenten?
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2a. AANBOD EN PARTICIPATIE SPORT
WAAROVER GAAT DEZE RUBRIEK?

Deze rubriek bevat vragen over het sport- en beweegaanbod in gemeenten, dat zowel door sportclubs
en -verenigingen als door de gemeente zelf wordt georganiseerd. De gegevens worden aangevuld met
informatie uit het digitale platform Sportfederaties van Sport Vlaanderen. In de vrijetijdsmonitor zal
het volledige sportaanbod in de gemeente gepresenteerd en vergeleken kunnen worden.

1. Algemene gegevens sportclubs/verenigingen die sport aanbieden
Vul de gegevens in van de sportclubs en verenigingen die sport aanbieden in uw gemeente. De gegevens van de sportclubs/verenigingen die zijn aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie
verschijnen automatisch. Er zijn ook sportclubs/verenigingen die niet aangesloten zijn bij een erkende
Vlaamse sportfederatie, maar die wel actief zijn in de gemeente. Vul het aantal van die sportclubs/verenigingen aan. We vragen u ook om de gegevens in de Sportdatabank Vlaanderen indien nodig aan te
passen in overeenstemming met uw antwoord op deze vraag.
•
•
•

Hoeveel sportclubs/verenigingen die sport aanbieden zijn er actief in uw gemeente?
Hoeveel leden-sportbeoefenaars zijn aangesloten bij sportclubs/verenigingen die sport
aanbieden?
Welke sporttakken worden aangeboden?

2. Sportclubs/verenigingen die sport aanbieden voor bepaalde types leden
Hoeveel sportclubs/verenigingen die sport aanbieden die niet aangesloten zijn bij een erkende
Vlaamse sportfederatie en al dan niet opgenomen zijn in de Sportdatabank Vlaanderen, bieden sport
aan voor de onderstaande specifieke leden? De som ervan kan groter zijn dan het totale aantal nietaangesloten sportclubs/verenigingen omdat een sportclub bijvoorbeeld een aanbod kan hebben voor
zowel recreatieve als competitieve leden.
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•
•
•

Hoeveel sportclubs/verenigingen die sport aanbieden, bieden sport aan voor recreatieve
leden?
Hoeveel sportclubs/verenigingen die sport aanbieden, bieden sport aan voor competitieve
leden?
Hoeveel sportclubs/verenigingen die sport aanbieden, bieden sport aan voor topsportleden?

3. Aantal Sportclubs/verenigingen die sport aanbieden met kansengroepenbeleid
Hoeveel sportclubs/verenigingen die sport aanbieden voeren een specifiek beleid voor kansengroepen? Vermeld hier al de sportclubs/verenigingen die sport aanbieden in uw gemeente. Het maakt daarbij niet uit of de sportclub/vereniging al dan niet aangesloten is bij een erkende Vlaamse sportfederatie.
Een specifiek en structureel beleid voor kansengroepen is ruimer dan openstaan voor kansengroepen.
De sportclubs/verenigingen moeten actief inzetten op het bereiken van de kansengroep in kwestie. Een
sportclub/vereniging kan voor meer dan één kansengroep een werking uitbouwen en kan dus meer dan
één keer geteld worden.
Kansengroepen vanuit socio-economisch perspectief
•
•
•
•
•
•
•

Hoeveel sportclubs/verenigingen die sport aanbieden, voeren een specifiek beleid voor mensen met een migratieachtergrond / etnisch-culturele minderheden?
Hoeveel sportclubs/verenigingen die sport aanbieden, voeren een specifiek beleid voor personen in armoede/mensen met een verhoogde tegemoetkoming?
Hoeveel sportclubs/verenigingen die sport aanbieden, voeren een specifiek beleid voor inwoners van een specifieke (sociale) wijk?
Hoeveel sportclubs/verenigingen die sport aanbieden, voeren een specifiek beleid voor leerlingen uit buitengewoon onderwijs i.f.v. extrascolaire (naschoolse) activiteiten?
Hoeveel sportclubs/verenigingen die sport aanbieden, voeren een specifiek beleid voor jongeren uit jeugdinstellingen?
Hoeveel sportclubs/verenigingen die sport aanbieden, voeren een specifiek beleid voor gedetineerden?
Hoeveel sportclubs/verenigingen die sport aanbieden, voeren een specifiek beleid voor personen met een verslaving?
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Kansengroepen vanuit fysisch/mentaal perspectief
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hoeveel sportclubs/verenigingen die sport aanbieden, voeren een specifiek beleid voor personen met een fysieke beperking?
Hoeveel sportclubs/verenigingen die sport aanbieden, voeren een specifiek beleid voor personen met een visuele beperking?
Hoeveel sportclubs/verenigingen die sport aanbieden, voeren een specifiek beleid voor doven/slechthorende personen?
Hoeveel sportclubs/verenigingen die sport aanbieden voeren een specifiek beleid voor personen met een verstandelijke handicap?
Hoeveel sportclubs/verenigingen die sport aanbieden, voeren een specifiek beleid voor personen met een psychische kwetsbaarheid?
Hoeveel sportclubs/verenigingen die sport aanbieden, voeren een specifiek beleid voor personen met een autismespectrumstoornis?
Hoeveel sportclubs/verenigingen die sport aanbieden, voeren een specifiek beleid voor sedentaire senioren?
Hoeveel sportclubs/verenigingen die sport aanbieden, voeren een specifiek beleid voor bewoners van rust- en verzorgingsinstellingen?
Hoeveel sportclubs/verenigingen die sport aanbieden, voeren een specifiek beleid voor tijdelijke projecten voor mensen met een specifieke gezondheidsproblematiek?

Andere kansengroepen
•

Hoeveel sportclubs/verenigingen die sport aanbieden, voeren een specifiek beleid voor andere
kansengroepen?

4. Betrokkenheid bij andere beleidsvelden of -domeinen
Soms werken sportclubs/verenigingen die sport aanbieden actief mee aan projecten buiten het beleidsveld Sport. Geef aan op welke beleidsvelden of -domeinen ze actief meewerken. Actieve betrok-
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kenheid houdt in dat de sportclub/vereniging zich inzet om de beleidsdoelstellingen uit een ander beleidsveld te behalen. Bijvoorbeeld: een sportvereniging die structureel meewerkt aan tewerkstellingsprojecten of een sportvereniging die een werking voor vluchtelingen ontwikkelt met het oog op lokale
integratie.
•

Zijn er sportclubs/verenigingen die sport aanbieden die actief meewerken aan projecten buiten
het beleidsveld Sport? Zo ja, met welke beleidsvelden en -domeinen?

5. Structurele samenwerking tussen sportclubs/verenigingen die sport aanbieden
Hoeveel sportclubs/verenigingen die sport aanbieden werken op een aantal vlakken structureel samen met andere sportclubs/verenigingen? Structurele samenwerking is ingebed in het beleid van de
organisatie. Bij structurele samenwerking worden er basistaken gerealiseerd die periodiek terugkeren
en dus niet occasioneel zijn. Aangezien één club of vereniging op verschillende vlakken kan samenwerken, kan ze verschillende keren meegeteld worden. Als club 1 samenwerkt met club 2, vult u dus twee
samenwerkende clubs of verenigingen in.

Inhoud van de samenwerking
•
•
•
•
•

Hoeveel sportclubs/verenigingen die sport aanbieden werken structureel samen voor de organisatie van activiteiten?
Hoeveel sportclubs/verenigingen die sport aanbieden werken structureel sporttechnisch samen?
Hoeveel sportclubs/verenigingen die sport aanbieden werken structureel samen op het vlak
van administratie?
Hoeveel sportclubs/verenigingen die sport aanbieden werken structureel samen door het delen van infrastructuur en materiaal?
Hoeveel sportclubs/verenigingen die sport aanbieden werken structureel samen op het vlak
van communicatie?
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6. Officiële tewerkstelling bij sportclubs en verenigingen die sport aanbieden
Vul de gegevens in van de sportclubs/verenigingen die sport aanbieden waar officieel personen werken. Een sportclub/vereniging telt mee zodra er minstens één persoon officieel werkt. Het maakt niet
uit hoeveel uren die persoon presteert. Vul ook de gegevens in van de sportclubs/verenigingen die personen tewerkstellen voor een aantal specifieke opdrachten. De sportclub/vereniging kan die werknemers zelf of bijvoorbeeld via Sportwerk Vlaanderen of een uitzendkantoor aangeworven hebben, eventueel voor een beperkt aantal uren. Betaalde sportbeoefenaars worden niet meegerekend.
Tewerkstelling
•

Hoeveel sportclubs/verenigingen die sport aanbieden stellen minstens 1 persoon officieel te
werk?
Tewerkstelling per inhoudelijke opdracht

•
•
•

Hoeveel sportclubs/verenigingen die sport aanbieden stellen minstens 1 persoon officieel te
werk voor bestuurlijk / administratief werk?
Hoeveel sportclubs/verenigingen die sport aanbieden stellen minstens 1 persoon officieel tewerk op sporttechnisch vlak of als jury of scheidsrechter?
Hoeveel sportclubs/verenigingen die sport aanbieden stellen minstens 1 persoon officieel te
werk op vlak van sportomkadering?

7. Gemeentelijke initiatieven sport
Vul de gegevens in van de sport- en beweeginitiatieven die de gemeente zelf organiseert. Enkel indien
uw activiteit volledig aan de definitie beantwoordt mag u de gegevens ervan invullen. Specificeer voor
welke leeftijdscategorieën de initiatieven worden georganiseerd en hoeveel personen eraan deelnemen. Vermeld het totale aantal deelnemers per initiatief en niet het aantal unieke deelnemers aan initiatieven in het algemeen. Als een persoon bijvoorbeeld aan drie verschillende sportkampen deelneemt,
telt dat als drie deelnames.

Klik hier om naar inhoudsopgave weer te keren

pagina 11 van 28

Eén persoon kan ook bij verschillende thema's worden meegeteld. Als iemand bijvoorbeeld deelneemt
aan een sportkamp en een sportevenement, telt u die persoon bij beide thema's mee. Om een beter
zicht te krijgen op de deelnemersprofielen, wordt bijkomend gepolst naar een aantal categorieën van
deelnemers, ingedeeld volgens geslacht, leeftijd of woonplaats van de deelnemers.

Initiatieven voor georganiseerde sportbeoefening
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organiseert de gemeente sportkampen? Zo ja, vul aan
Organiseert de gemeente sportlessen? Zo ja, vul aan
Organiseert de gemeente sportevenementen? Zo ja, vul aan
Organiseert de gemeente schoolsport / naschoolse sport? Zo ja, vul aan
Organiseert de gemeente buurtsport? Zo ja, vul aan
Organiseert de gemeente Multimove / Bewegingsschool? Zo ja, vul aan
Organiseert de gemeente een aanbod Sport op het werk? Zo ja, vul aan
Organiseert de gemeente een Beweeg-sportaanbod i.f.v. gezondheid en fysieke fitheid? Zo ja,
vul aan
Organiseert de gemeente Bewegen / sporten op doktersverwijzing (BOV)? Zo ja, vul aan

Initiatieven naar niet-georganiseerde sporters
•
•

Neemt de gemeente inhoudelijke initiatieven naar niet-georganiseerde sporters?
Voorziet de gemeente infrastructuur voor niet-georganiseerde sporters?
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2a. AANBOD EN PARTICIPATIE JEUGD
WAAROVER GAAT DEZE RUBRIEK?

Deze rubriek bevat vragen over het vrijetijdsaanbod voor de jeugd in de gemeente. Onder jeugd verstaan we kinderen en jongeren van drie tot en met dertig jaar. Het kan gaan om een particulier verenigingsaanbod of om initiatieven of projecten vanuit de gemeente zelf. De informatie van de gemeenten
wordt aangevuld met informatie die de Vlaamse overheid verzamelt bij de koepelorganisaties van de
jeugdverenigingen die ze subsidieert. Zo geeft de vrijetijdsmonitor een volledig overzicht van het vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren in de verschillende gemeenten.

1. Particuliere Jeugdverenigingen
Vul de gegevens in van het particuliere aanbod aan jeugdverenigingen binnen de gemeente. Onder
jeugd verstaan we kinderen en jongeren van drie tot en met dertig jaar. De gegevens die we van de
koepelorganisaties gekregen hebben, verschijnen automatisch. Als er nog andere jeugdbewegingen,
jeugdhuizen/jeugdclubs of speelpleinwerkingen erkend zijn door de gemeente, registreert u het aantal
verenigingen. Enkel voor deze verenigingen registreert u het aantal beroepskrachten dat er werkt en
hun ledenaantal. Een vereniging is erkend door de gemeente als ze op basis van een erkenningsprocedure door de gemeente erkend is als jeugdvereniging. Die erkenning staat los van een eventueel lidmaatschap van de Jeugdraad.

Jeugdbewegingen
•
•
•
•
•

Chirojeugd Vlaanderen
Scouts & Gidsen Vlaanderen
KSA
KLJ
KAJ

•
•
•
•
•

FOS
VNJ
JNM
IJD
Andere
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Jeugdhuizen / Jeugdclubs
•

Hoeveel particulier ingerichte jeugdhuizen en jeugdclubs worden erkend door de gemeente,
hoeveel beroepskrachten zetten zij in en hoeveel leden hebben zij?

Speelpleinwerking
•

Hoeveel particuliere verenigingen richten een door de gemeente erkende speelpleinwerking
in, hoeveel monitoren zetten zij in en hoeveel unieke deelnemers hebben zij?

Andere particuliere jeugdverenigingen
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Hoeveel studentenverenigingen worden erkend door de gemeente, hoeveel beroepskrachten
zetten zij in en hoeveel leden hebben zij?
Hoeveel verenigingen voor amateuristische kunstbeoefening worden erkend door de gemeente, hoeveel beroepskrachten zetten zij in en hoeveel leden hebben zij?
Hoeveel levensbeschouwelijke jeugdinitiatieven worden erkend door de gemeente, hoeveel
beroepskrachten zetten zij in en hoeveel leden hebben zij?
Hoeveel jeugdverenigingen met als doel het organiseren van fuiven, concerten of (muziek)festivals worden erkend door de gemeente, hoeveel beroepskrachten zetten zij in en hoeveel leden hebben zij?
Hoeveel jeugdwerkverenigingen voor kinderen met een beperking worden erkend door de
gemeente, hoeveel beroepskrachten zetten zij in en hoeveel leden hebben zij?
Hoeveel thematische jeugdverenigingen worden erkend door de gemeente, hoeveel beroepskrachten zetten zij in en hoeveel leden hebben zij?
Hoeveel jeugdmuziekateliers worden erkend door de gemeente, hoeveel beroepskrachten
zetten zij in en hoeveel leden hebben zij?
Hoeveel zelforganisaties (allochtone) jongeren worden erkend door de gemeente, hoeveel
beroepskrachten zetten zij in en hoeveel leden hebben zij?
Hoeveel initiatieven voor maatschappelijk kwetsbare jeugd worden erkend door de gemeente, hoeveel beroepskrachten zetten zij in en hoeveel leden hebben zij?
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•
•
•

Hoeveel jeugdateliers worden erkend door de gemeente, hoeveel beroepskrachten zetten zij
in en hoeveel leden hebben zij?
Andere
Toelichting andere

2. Betrokkenheid van particuliere jeugdverenigingen bij andere beleidsvelden of -domeinen
Werken de particuliere jeugdverenigingen actief mee aan projecten buiten het beleidsveld Jeugd?
Vermeld de beleidsvelden of -domeinen waarop ze actief meewerken. Actieve betrokkenheid is niet louter eenmalig. De vereniging zet zich stelselmatig in om beleidsdoelstellingen uit een ander beleidsveld
te behalen. Een beleidsveld is een verzameling van producten, activiteiten en middelen die zowel vanuit
politiek als maatschappelijk oogpunt een herkenbaar en samenhangend geheel vormen. Bijvoorbeeld:
- Een jeugdhuis bouwt een structurele werking uit rond ondernemerschap waarbij het jongeren begeleidt om een eigen onderneming vorm te geven en op te starten.
- Een jeugdvereniging focust haar werking op leegstaande gebouwen en terreinen om die gebieden te
regenereren en nieuw leven in te blazen.
•

Werken particuliere jeugdverenigingen actief mee aan projecten buiten het beleidsveld
jeugd? Zo ja, met welke beleidsvelden en - domeinen?

3. Structurele samenwerking van particuliere jeugdverenigingen
Hoeveel jeugdverenigingen werken op een aantal vlakken structureel samen met andere verenigingen? Structurele samenwerking is ingebed in het beleid van de organisatie. Bij structurele samenwerking worden er basistaken gerealiseerd die periodiek terugkeren en dus niet occasioneel zijn. Aangezien
één jeugdvereniging op verschillende vlakken kan samenwerken, kan ze verschillende keren meegeteld
worden. Als jeugdvereniging 1 samenwerkt met jeugdvereniging 2, vult u dus twee samenwerkende
jeugdverenigingen in.
•

Hoeveel jeugdverenigingen werken structureel samen voor de organisatie van activiteiten?

Klik hier om naar inhoudsopgave weer te keren
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•
•
•
•
•

Hoeveel jeugdverenigingen werken structureel samen op het vlak van administratie?
Hoeveel jeugdverenigingen werken structureel samen door het delen van infrastructuur en
materiaal?
Hoeveel jeugdverenigingen werken structureel samen op het vlak van communicatie?
Andere
Toelichting andere

4. Gemeentelijke initiatieven voor kinderen en jongeren
Hoeveel gemeentelijke initiatieven voor kinderen en jongeren van drie tot en met dertig jaar worden
er georganiseerd in uw gemeente? Vermeld de doelgroep als het initiatief een specifiek beleid voor die
doelgroep heeft ontwikkeld. Het initiatief staat dan niet alleen open voor de doelgroep, maar zet er
actief op in om de doelgroep in kwestie te bereiken. Een initiatief kan een werking voor verschillende
doelgroepen uitbouwen.
Bij speelpleinwerking registreert u ook het aantal unieke deelnemers van het voorbije jaar.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hoeveel speelpleinwerkingen worden door uw gemeente georganiseerd?
Hoeveel vakantiewerkingen worden door uw gemeente georganiseerd?
Hoeveel spelanimatie-initiatieven worden door uw gemeente georganiseerd?
Hoeveel Grabbelpasactiviteiten worden door uw gemeente georganiseerd?
Hoeveel SWAP-activiteiten worden door uw gemeente georganiseerd?
Hoeveel andere gemeentelijke tienerwerkingen worden door uw gemeente georganiseerd?
Hoeveel kleuterwerkingen worden door uw gemeente georganiseerd?
Hoeveel jeugdhuizen en jeugdclubs worden door uw gemeente georganiseerd?
Hoeveel jeugdateliers worden door uw gemeente georganiseerd?
Hoeveel jeugdmuziekateliers worden door uw gemeente georganiseerd?
Hoeveel kinder- en jeugdboerderijen worden door uw gemeente georganiseerd?
Hoeveel Speel-o-theken worden door uw gemeente georganiseerd?
Hoeveel initiatieven voor laaggeschoolde jongeren worden door uw gemeente georganiseerd?
Hoeveel WMKJ’s worden door uw gemeente georganiseerd?

Klik hier om naar inhoudsopgave weer te keren
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•
•
•
•
•
•
•

Hoeveel initiatieven voor kinderen en jongeren met een beperking worden door uw gemeente georganiseerd?
Hoeveel jeugdinformatie-initiatieven worden door uw gemeente georganiseerd?
Hoeveel initiatieven voor buitenschoolse opvang worden door uw gemeente georganiseerd?
Hoeveel armoede-initiatieven worden door uw gemeente georganiseerd?
Andere
Toelichting andere

5. Jeugdprojecten georganiseerd door of met uitgebreide steun vanuit de gemeente

Organiseert uw gemeente jeugdprojecten, eventueel in samenwerking met partners? Jeugdprojecten
zijn afgebakend in de tijd en keren periodiek terug, bijvoorbeeld elk jaar of elke zomer. Ze hebben nietcommerciële doelen en ze worden georganiseerd voor of door kinderen en jongeren van drie tot en met
dertig jaar. De jeugdprojecten vinden onder educatieve begeleiding plaats in de vrije tijd. Het doel ervan
is de algemene en integrale ontwikkeling te bevorderen van kinderen en jongeren die eraan deelnemen
op vrijwillige basis. Vermeld alleen de jeugdprojecten die de gemeente effectief organiseert en niet de
jeugdprojecten die ze louter financiert of promoot. Hoe worden de jeugdprojecten georganiseerd?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hoe organiseert uw gemeente een Roefeldag (of gelijkaardige opvolger)?
Hoe organiseert uw gemeente een Dag / Week van de Jeugd?s
Hoe organiseert uw gemeente een Dag van de Jeugdbeweging?
Hoe organiseert uw gemeente een Buitenspeeldag?
Hoe organiseert uw gemeente een Kinderfestival?
Hoe organiseert uw gemeente een Week van de Amateurkunsten?
Hoe organiseert uw gemeente een activiteit in het kader van Lokale Helden?
Hoe organiseert uw gemeente een speelstraat?
Andere
Toelichting andere
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2c. AANBOD EN PARTICIPATIE CULTUUR
WAAROVER GAAT DEZE RUBRIEK?

Deze rubriek bevat vragen over het lokale aanbod op het vlak van cultuur, meer bepaald over het aantal
verenigingen dat de gemeente ondersteunt en de vormen van samenwerking die verenigingen ontwikkelen. In de vrijetijdsmonitor zullen die gegevens aangevuld worden met gegevens uit andere bronnen.
Sisca, het instrument van de Vlaamse overheid voor gegevensregistratie in het sociaal-cultureel volwassenenwerk en de amateurkunsten, levert informatie over het sociaal-culturele verenigingsleven en
de ledenaantallen van amateurkunstenorganisaties. Ook deelnemersaantallen van de volkshogescholen en erkende sociaal-culturele vormingsinstellingen krijgen we van Sisca. De erfgoedkaart (www.erfgoedkaart.be) levert ons informatie over de lokale erfgoedverenigingen. Een overzicht van publieke
culturele activiteiten komt uit de UiTdatabank van CultuurNet Vlaanderen. Verder verrijken we de
vrijetijdsmonitor met gegevens over het kunsten- en erfgoedveld uit de dossiers waarover het Departement Cultuur, Jeugd en Media beschikt. Het Departement Onderwijs en Vorming levert gegevens
aan over het deeltijds kunstonderwijs en haar leerlingen. Uit Bios en CCinC kunnen we informatie halen
over activiteiten van het cultuurcentrum en over de bibliotheekwerking en -activiteiten.
1. Culturele verenigingen
Vul de gegevens in van de culturele verenigingen in uw gemeente die niet aangesloten zijn bij een
erkende Vlaamse koepelfederatie of die niet geregistreerd zijn op de Erfgoedkaart van FARO. De gegevens over de sociaal-culturele, amateurkunsten- en erfgoedverenigingen die op Vlaams niveau bekend zijn, worden automatisch ingevuld. U kan klikken op "Aantal, gekend op Vlaams niveau" om de
lijst van de op Vlaams niveau gekende verenigingen te bekijken. Als er nog andere culturele verenigingen erkend zijn door de gemeente, registreert u het aantal verenigingen. Een vereniging is erkend door
de gemeente als ze op basis van een erkenningsprocedure door de gemeente erkend is.
•
•

Hoeveel sociaal-culturele verenigingen die niet gekend zijn op Vlaams niveau zijn erkend door
uw gemeente ?
Hoeveel erfgoedverenigingen die niet gekend zijn op Vlaams niveau zijn erkend door uw gemeente?
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pagina 18 van 28

•

Hoeveel amateurkunstenverenigingen die niet gekend zijn op Vlaams niveau zijn erkend door
uw gemeente?

2. Betrokkenheid bij andere beleidsvelden of -domeinen
Werken de culturele verenigingen actief mee aan projecten buiten het beleidsveld Cultuur? Met culturele verenigingen bedoelen we sociaal-culturele verenigingen, erfgoedverenigingen en amateurkunstenverenigingen. Vermeld de beleidsvelden of -domeinen waarop ze actief meewerken. Actieve betrokkenheid is niet louter eenmalig. De vereniging zet zich stelselmatig in om beleidsdoelstellingen uit
een ander beleidsveld te behalen. Een beleidsveld is een verzameling van producten, activiteiten en
middelen die zowel vanuit politiek als maatschappelijk oogpunt een herkenbaar en samenhangend geheel vormen. Bijvoorbeeld:
- Een sociaal-culturele vereniging focust haar werking op leegstaande gebouwen en terreinen om die
gebieden te regenereren en nieuw leven in te blazen.
- Een erfgoedvereniging voorziet en ontwikkelt een educatief aanbod voor lagere scholen.
- Een sociaal-culturele vereniging helpt via vrijwilligerswerk vluchtelingen aan een eerste werkervaring.
•

Zijn er culturele verenigingen die actief meewerken aan projecten buiten het beleidsveld Cultuur? Zo ja, met welke beleidsvelden en -domeinen?

3. Structurele samenwerking tussen culturele verenigingen
Hoeveel culturele verenigingen werken op een aantal vlakken structureel samen met andere verenigingen? Met culturele verenigingen bedoelen we sociaal-culturele verenigingen, erfgoedverenigingen
en amateurkunstenverenigingen. Structurele samenwerking is ingebed in het beleid van de organisatie.
Bij structurele samenwerking worden er basistaken gerealiseerd die periodiek terugkeren en dus niet
occasioneel zijn. Aangezien één vereniging op verschillende vlakken kan samenwerken, kan ze verschillende keren meegeteld worden. Als culturele vereniging 1 samenwerkt met culturele vereniging 2, vult
u dus twee samenwerkende verenigingen in.
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•
•
•
•
•
•

Hoeveel culturele verenigingen werken structureel samen voor de organisatie van activiteiten?
Hoeveel culturele verenigingen werken structureel samen op het vlak van administratie?
Hoeveel culturele verenigingen werken structureel samen door het delen van infrastructuur
en materiaal?
Hoeveel culturele verenigingen werken structureel samen op het vlak van communicatie?
Andere
Toelichting andere

3. ONDERSTEUNING
WAAROVER GAAT DEZE RUBRIEK?

Deze rubriek bevat vragen over de ondersteuning die de gemeente biedt aan sport-, jeugd- en culturele
verenigingen, en aan specifieke initiatieven in die sectoren. U hoeft geen financiële gegevens te vermelden omdat de budgetten deel uitmaken van de BBC-gegevens. De gegevens over de inkomsten van
bibliotheken en culturele centra zijn beschikbaar via de toepassingen BIOS en CCinC en worden automatisch overgenomen in de vrijetijdsmonitor.

1. Gemeentelijke ondersteuning verenigingsleven
Welke instrumenten zet de gemeente in om erkende en niet-erkende verenigingen te ondersteunen?
Geef bij de vermelde ondersteuningsvormen aan of u ze hanteert voor sportclubs of verenigingen die
sport aanbieden, particuliere jeugdverenigingen en culturele verenigingen.
Ondersteuningsvorm door de gemeente
•
•
•

Voorziet de gemeente in een digitale subsidieprocedure?
Voorziet de gemeente in financiële ondersteuning?
Voorziet de gemeente in immateriële ondersteuning?

Klik hier om naar inhoudsopgave weer te keren

pagina 20 van 28

•
•
•
•

Voorziet de gemeente in materiële ondersteuning?
Stelt de gemeente infrastructuur ter beschikking?
Heeft de gemeente een Verenigingsondersteuner?
Voorziet de gemeente in vorming?

2. Specifieke ondersteuningsvormen vanuit de gemeente
Welke specifieke vormen van ondersteuning zet de gemeente in voor de domeinen Sport, Jeugd of
Cultuur in? Selecteer bij elke categorie alle ondersteuningsvormen die de gemeente hanteert.
•
•
•
•
•

Op welke manier voorziet de gemeente in financiële ondersteuning van sportclubs?
Welke soort organisaties komen voor hun organisatie van sportinitiatieven in aanmerking
voor financiële ondersteuning?
Welke soort jeugdorganisaties subsidieert de gemeente op basis van een convenant of beheersovereenkomst?
Welke vormen van financiële ondersteuning voorziet de gemeente voor jeugdwerk?
Op welke manier voorziet de gemeente in financiële ondersteuning van cultuurorganisaties en
-verenigingen?

3. Initiatieven participatie- en toegankelijkheidsbeleid
Welke initiatieven neemt de gemeente voor verenigingen om hun aanbod toegankelijk te maken
voor kansengroepen? Vermeld ook de initiatieven die de gemeente neemt voor individuen uit kansengroepen of bijzondere doelgroepen om deel te nemen aan het cultuur-, jeugd- of sportaanbod.
Tot een kansengroep of bijzondere doelgroep behoren personen die vanwege één of meer gemeenschappelijke persoons- of situationele kenmerken feitelijk ongelijke kansen hebben op het vlak van participatie en voor wie bijgevolg een specifiek beleid noodzakelijk is. Een mogelijk initiatief is een kansenpas. Dat is een kortingskaart die wordt uitgereikt aan bepaalde doelgroepen zodat ze kunnen deelnemen aan cultuur-, sport- en vrijetijdsactiviteiten.
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•
•
•

Welke initiatieven neemt de gemeente om financiële drempels voor kansengroepen te verlagen?
Welke initiatieven neemt de gemeente om niet-financiële drempels voor kansengroepen te
verlagen?
Andere

4. Samenwerkingsincentives voor clubs/verenigingen
Welke incentives zet de gemeente in om verenigingen in de culturele, jeugd- of sportsector te laten
samenwerken? Mogelijke incentives zijn procesbegeleiding (begeleiden of adviseren bij omvangrijke en
ingewikkelde processen op het vlak van organisatieontwikkeling, beleid, kwaliteit, cultuur enzovoort),
financiële incentives (waarbij de gemeente geld geeft aan de verenigingen met het oog op hun samenwerking), de terbeschikkingstelling van infrastructuur om samenwerking tussen verenigingen te stimuleren, of de terbeschikkingstelling van materiaal om de samenwerking te faciliteren, bijvoorbeeld groot
materiaal of vervoermiddelen.
•

Welke soort incentives om samenwerking te bevorderen zet de gemeente in per sector?

5. Vormingsaanbod Sport
Organiseert de gemeente vorming voor sportclubs, -begeleiders of -organisatoren? Vermeld tot welke
doelgroep het vormingsaanbod zich richt. Geef ook aan op welk aspecten de vorming inzoomt, bijvoorbeeld bestuurlijke of administratieve aspecten, sporttechnische aspecten, marketing, promotie of pr.
Onder vorming wordt een specifieke sessie verstaan die georganiseerd wordt om een opdrachtgerelateerde competentie te ontwikkelen.
•
•
•

Heeft de gemeente een vormingsaanbod voor sportclubs/verenigingen die sport aanbieden?
Zo ja, voor welke competenties?
Heeft de gemeente een vormingsaanbod voor sporttechnische begeleiders? Zo ja, voor welke
competenties?
Heeft de gemeente een vormingsaanbod voor sportbeoefenaars? Zo ja, voor welke competenties?

Klik hier om naar inhoudsopgave weer te keren

pagina 22 van 28

•
•
•

Heeft de gemeente een vormingsaanbod voor sportorganisatoren? Zo ja, voor welke competenties?
Andere
Toelichting andere

6. Vormingsaanbod Jeugd
Biedt de gemeente een financiële ondersteuning aan individuele jongeren als tegemoetkoming in het
inschrijvingsgeld voor een vorming? Onder vorming wordt een specifieke sessie verstaan die georganiseerd wordt om een competentie te ontwikkelen die ingezet kan worden bij vrijwilligerswerk in het
jeugdwerk.
•

Kunnen individuele jongeren een financiële tegemoetkoming aanvragen bij de gemeente voor
het volgen van een vorming?

4. INFRASTRUCTUUR
WAAROVER GAAT DEZE RUBRIEK?

Deze rubriek bevat vragen over de vrijetijdsinfrastructuur in uw gemeente, meer bepaald over de fuifinfrastructuur. In de vrijetijdsmonitor zullen ook andere data over vrijetijdsinfrastructuur ontsloten
worden. Sport Vlaanderen werkt aan een nieuwe sportinfrastructuurdatabank waarvan de gegevens
automatisch worden overgenomen. Het agentschap Toegankelijk Vlaanderen vult de UiTdatabank aan
met informatie over de culturele infrastructuur. Het Centrum voor Jeugdtoerisme en het Departement
Cultuur, Jeugd en Media leveren de gegevens over de erkende jeugdverblijven (type A, B, C en hostels)
aan. Ook die gegevens worden automatisch geïntegreerd in de vrijetijdsmonitor. Op www.jeugdverblijven.be staat ook een overzicht van alle erkende jeugdverblijven.
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Fuifruimtes
•
•
•
•
•

Hoeveel aparte ruimtes voor fuiven bevinden zich in de gemeente?
Hoeveel gemeentelijke fuifzalen bevinden er zich in de gemeente?
Hoeveel particuliere fuifzalen bevinden er zich in uw gemeente?
Hoeveel gemeentelijke zalen waar occasioneel gefuifd kan worden, bevinden zich in de gemeente?
Hoeveel particuliere zalen waar occasioneel gefuifd kan worden, bevinden zich in de gemeente?

5. TEWERKSTELLING
WAAROVER GAAT DEZE RUBRIEK?

Deze rubriek bevat vragen over de tijdelijke tewerkstelling in de jeugdsector. De Gemeenschappelijke
Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen levert cijfers aan over het aantal personen dat in de gemeentelijke vrijetijdsdiensten werkt. Die gegevens worden automatisch overgenomen in de vrijetijdsmonitor. De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid bezorgt indicatoren van het aantal arbeidsplaatsen in
de culturele en creatieve sector, en in de sport- en de jeugdsector.

1. Tijdelijke tewerkstelling jeugdsector
Vul het aantal unieke personen in dat tijdelijk voor het gemeentebestuur werkt. Geef aan of die personen een vrijwilligersstatuut of een monitorenstatuut hebben. Vermeld ook of ze werken met een studentencontract of een tijdelijk contract. Specificeer of ze zijn aangeworven voor een bepaalde taak,
bijvoorbeeld speelpleinwerking, buitenschoolse kinderopvang, vakantiewerking of jeugdprojecten.
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•
•
•
•
•
•

Hoeveel unieke personen worden tijdelijk tewerkgesteld voor speelpleinwerking?
Hoeveel unieke personen worden tijdelijk tewerkgesteld voor buitenschoolse kinderopvang?
Hoeveel unieke personen worden tijdelijk tewerkgesteld voor vakantiewerking?
Hoeveel unieke personen worden tijdelijk tewerkgesteld voor jeugdprojecten?
Andere
Toelichting andere

6. VRIJWILLIGERS
WAAROVER GAAT DEZE RUBRIEK?

Deze rubriek bevat vragen over de vrijwilligers met wie de gemeente samenwerkt voor bepaalde taken.
Het VOTAS-platform en het digitaal platform Sportfederaties van Sport Vlaanderen leveren binnenkort
heel wat gegevens over bestuursleden en trainers, en hun kwalificaties aan. De landelijke koepelorganisaties van de jeugdverenigingen bezorgen ons informatie over de leidingsaantallen binnen het jeugdwerk en het Departement Cultuur, Jeugd en Media registreert het aantal vrijwilligers binnen sociaalculturele verenigingen die zijn aangesloten bij een Vlaamse koepelvereniging. Die gegevens worden
geïntegreerd in de vrijetijdsmonitor.

1. Gemeentelijke vrijwilligers
Vul de gegevens in van de vrijwilligers die ingezet worden in de sport- en cultuursector. Onder vrijwilligerswerk wordt elke activiteit verstaan die onbezoldigd en onverplicht wordt verricht voor één of
meer personen van een groep of organisatie of van de samenleving als geheel. De activiteit wordt niet
in familie- of privéverband georganiseerd. De vrijwilliger werkt niet met een arbeidsovereenkomst of
een dienstencontract en hij heeft geen statutaire aanstelling. Vrijwilligers in het kader van inspraak
worden niet meegerekend.
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Gemeentelijke vrijwilligers in de sportsector
•
•
•
•

Hoeveel unieke personen worden als gemeentelijk vrijwilliger Sport ingeschakeld met reële
onkostenvergoeding?
Hoeveel unieke personen worden als gemeentelijk vrijwilliger Sport ingeschakeld met forfaitaire onkostenvergoeding?
Hoeveel unieke personen worden als gemeentelijk vrijwilliger Sport ingeschakeld zonder vrijwilligersvergoeding?
Hoeveel unieke personen worden als gemeentelijk vrijwilliger Sport ingeschakeld met incentive?

Gemeentelijke vrijwilligers in de cultuursector
•

Hoeveel unieke personen worden als gemeentelijk vrijwilliger Cultuur ingeschakeld?

7. INSPRAAK
WAAROVER GAAT DEZE RUBRIEK?

Deze rubriek bevat vragen over inspraak in het gemeentelijk beleid. De vragen hebben betrekking op
de mate waarin en de manier waarop de inwoners van de gemeente worden betrokken bij het cultuur, jeugd- en sportbeleid. Het Agentschap Binnenlands Bestuur organiseert een grootschalige bevraging
over de tevredenheid van de inwoners van de gemeente. De resultaten daarvan zullen in de vrijetijdsmonitor geïntegreerd worden. Het tevredenheidsonderzoek zoomt in op de mate waarin mensen tevreden zijn over speelplekken voor kinderen en jongeren, activiteiten voor ouderen, sportvoorzieningen en culturele voorzieningen in hun gemeente.
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1. Groepen die inspraak hebben
Welke groepen hebben inspraak in het cultuur-, jeugd- of sportbeleid? Duid een groep aan als die
inspraak heeft in een van de drie beleidsvelden. De groep hoeft niet noodzakelijk inspraak in de drie
beleidsvelden te hebben.
•

Wie wordt om inspraak gevraagd of heeft inspraak?

2. Inspraakvormen voor specifieke thema's in het jeugdbeleid
Geef aan welke inspraakvormen de gemeente voor welke thema's hanteert.
•
•
•
•
•

Op welke manier en voor welke thema's wordt de Jeugdraad georganiseerd?
Op welke manier en voor welke thema's wordt de Kindergemeenteraad georganiseerd?
Op welke manier en voor welke thema's organiseert de gemeente inspraak bij de Jeugdparagraaf?
Op welke manier en voor welke thema's wordt de Jeugdpeiling/onderzoek volgens vaste periodiciteit georganiseerd?
Op welke manier en voor welke thema's wordt online inspraak georganiseerd?

3. Andere inspraakvormen
Geef bij de inspraakvormen aan of u ze op structurele basis of ad hoc hanteert binnen de beleidsvelden Cultuur, Jeugd en Sport. Als u de inspraakvorm in kwestie niet hanteert voor een bepaald beleidsveld, selecteert u 'niet'.
•
•
•
•
•
•

Hoe organiseert uw gemeente een Adviesraad (bijv. Jeugdraad)?
Hoe organiseert uw gemeente een thematisch gespreksforum?
Hoe werkt de gemeente met Ambassadeurs?
Hoe organiseert uw gemeente een schriftelijke consultatie?
Hoe organiseert uw gemeente focusgroepen?
Hoe organiseert uw gemeente wijkgesprekken?
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•
•
•
•

Hoe organiseert uw gemeente publieke hoorzittingen?
Hoe organiseert uw gemeente referenda?
Andere
Toelichting andere

4. Genotuleerde adviezen
Geef aan hoeveel genotuleerde adviezen de lokale adviesraden het voorbije jaar hebben gegeven.
Een genotuleerd advies is een advies dat geagendeerd en behandeld is op het college van burgemeester
en schepenen of de gemeenteraad.
•
•
•

Hoeveel adviezen i.v.m. het beweeg-sportbeleid door de Sport- of Vrijetijdsraad werden binnen de gemeente genotuleerd n.a.v. formele beslissingsprocessen?
Hoeveel adviezen van de Jeugdraad werden binnen de gemeente genotuleerd n.a.v. formele
beslissingsprocessen?
Hoeveel adviezen door de Cultuur- of Vrijetijdsraad werden binnen de gemeente genotuleerd
n.a.v. formele beslissingsprocessen?

Heeft u nog vragen of opmerkingen over deze vragen, of is u iets niet helemaal duidelijk, neem dan
contact op met het team lokale vrijetijdsmonitor: vrijetijdsmonitor@vlaanderen.be
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