
SD OD Actie Omschrijving 21 22 23 24
SD001 VSF vertegenwoordigt sportfederaties en hun sportclubs met leiderschap
SD001 OD01 VSF heeft impact op vlak van de belangen van sportfederaties binnen het decreet op de georganiseerde sportsector en de daaraan gelinkte 

regelgeving
010101 VSF stelt een dossier op met informatie en standpunt van de sector op vlak van het decreet op de georganiseerde sportsector en daaraan gelinkte 

regelgeving , evalueert jaarlijks de doelstellingen en targets   gekoppeld aan de actie en stuurt desgevallend bij. Daarbij zal minstens een 
speerpunt gemaakt worden van duidelijkheid en transparantie op vlak van subsidiëring van sportfederaties. 

x x x x

010102 VSF realiseert impact door (zelf en via haar leden) politieke contacten te leggen x x x x
010103 VSF realiseert impact door (zelf en via haar leden) een actieve rol op te nemen in de Vlaamse Sportraad x x x x
010104 VSF realiseert impact door een actieve rol op te nemen in ICES x x x x
010105 VSF volgt de initiatieven rond match fixing op via het Nationaal Platform Matchfixing x x x x
010106 VSF neemt een actieve rol op in het Vlaams Sporttribunaal x x x x
010107 VSF zetelt in de beoordelingscommissie van de beleidsfocussen x x x x
010108 VSF zetelt in de bezwarencommissie van de beleidsfocussen x x x x
010109 VSF informeert haar leden over (geplande/afgelopen) acties en impact x x x x

OD02 VSF heeft impact op een verhoging van budgetten voor sportfederaties en sportclubs 
010201 VSF stelt een dossier op met informatie en standpunt van de sector, evalueert jaarlijks de doelstellingen en targets gekoppeld aan de actie en 

stuurt desgevallend bij
x x x x

010202 VSF realiseert impact door (zelf en via haar leden) politieke contacten te leggen x x x x
010203 VSF gaat actief op zoek naar financiële opportuniteiten voor sportfederaties en sportclubs in alle beleidsdomeinen x x x x
010204 VSF informeert haar leden over (geplande/afgelopen) acties en impact  x x x x

OD03 VSF heeft impact op planlastvermindering voor sportfederaties en sportclubs 
010301 VSF realiseert beperking van de planlast voor sportfederaties en sportclubs uit nieuwe wetgeving x x x x
010302 VSF informeert haar leden over (geplande/afgelopen) acties en impact  x x x x

OD04 VSF heeft impact op vlak van de belangen van sportfederaties als werkgevers 
010401 VSF stelt een dossier op met informatie en standpunt van de sector, evalueert jaarlijks de doelstellingen en targets gekoppeld aan de actie en 

stuurt desgevallend bij
x x x x

010402 VSF realiseert impact door (zelf en via haar leden) een actieve rol op te nemen binnen werkgeversorganisatie Sociare x x x x
010403 VSF informeert haar leden over (geplande/afgelopen) acties en impact  x x x x

OD05 VSF heeft impact op de tewerkstellingsstatuten in de sportsector op federaal niveau 
010501 VSF houdt het dossier met informatie en standpunt van de sector up-to-date , evalueert jaarlijks de doelstellingen en targets gekoppeld aan de 

actie en stuurt desgevallend bij
x x x x

010502 VSF realiseert impact door (zelf en via haar leden) politieke contacten te leggen x x x x
010503 VSF realiseert impact door contacten te leggen met andere koepelorganisaties in de socio-culturele sector om draagvlak te creëren voor het 

werkbare tewerkstellingsstatuten in de sportsector
x x x x
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010504 VSF heeft impact op het realiseren van een oplossing voor het vernietigde verenigingswerk x
010505 VSF informeert haar leden over (geplande/afgelopen) acties en impact  x x x x

OD06 VSF heeft impact op vlak van de belangen van sportfederaties en sportclubs als vrijwilligersorganisaties 
010601 VSF stelt een dossier op met informatie en standpunt van de sector, evalueert jaarlijks de doelstellingen en targets gekoppeld aan de actie en 

stuurt desgevallend bij
x x x x

010602 VSF realiseert impact door (zelf en via haar leden) politieke contacten te leggen x x x x
010603 VSF realiseert impact door een actieve rol op te nemen in het Steunpunt Vrijwilligerswerk x x x x
010604 VSF neemt een actieve rol op in de Hoge Raad Vrijwilligers x x x x
010605 VSF informeert haar leden over (geplande/afgelopen) acties en impact  x x x x

OD07 VSF heeft impact op vlak van de belangen van sportfederaties binnen VTS
010701 VSF stelt een dossier op met informatie en standpunt van de sector, evalueert jaarlijks de doelstellingen en targets gekoppeld aan de actie en 

stuurt desgevallend bij
x x x x

010702 VSF realiseert impact door (zelf en via haar leden) een actieve rol op te nemen in de VTS task force en VTS stuurgroep x x x x
010703 VSF informeert haar leden over (geplande/afgelopen) acties en impact x x x x

OD08 VSF heeft impact op vlak van de belangen van sportfederaties binnen topsport
010801 VSF stelt een dossier op met informatie en standpunt van de sector, evalueert jaarlijks de doelstellingen en targets gekoppeld aan de actie en 

stuurt desgevallend bij
x x x x

010802 VSF realiseert impact door (zelf en via haar leden) een actieve rol op te nemen in de stuurgroep topsport, task force topsport en klankbordgroep 
topsportfederaties 

x x x x

010803 VSF realiseert op vlak van de topsportscholen impact door (zelf en via haar leden) een actieve rol op te nemen in (de werkgroepen van) de 
begeleidingscommissie globaal topsportconvenant en de selectiecommissie topsportstatuten

x x x x

010804 VSF informeert haar leden over (geplande/afgelopen) acties en impact  x x x x
OD09 VSF heeft impact op de visie van andere sportactoren op vlak van het belang van (ondersteuning van) sportclubs in een veranderend 

sportlandschap 
010901 VSF realiseert impact door jaarlijks bij minstens 1 bovenlokale sportactor/vergadering een toelichting te geven (bv. burensportdienst, provinciale 

vergaderingen ISB of Sport Vlaanderen 
x x x x

010902 VSF realiseert impact door jaarlijks op vraag van sportmanagement opleidingen (hoger onderwijs) een sessie te geven over het belang van de 
(ondersteuning van) sportclubs in een veranderend sportlandschap 

x x x x

010903 VSF informeert haar leden over (geplande/afgelopen) acties en impact  x x x x
OD10 VSF heeft impact op initiatieven die andere organisaties bieden aan sportfederaties en/of sportclubs

011001 VSF waakt over de meerwaarde van (gebundelde) sportpromotionele acties x x x x
011002 VSF neemt een actieve rol op in Sportwerk Vlaanderen x x x x
011003 VSF communiceert over gebundelde sportpromotionele acties x x x x

OD11 VSF heeft nauw contact met haar sportfederaties 
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011101 VSF organiseert minstens 2 keer per jaar de VSF Meetup voor directeurs en voorzitters van federaties x x x x
011102 VSF neemt het initiatief om per beleidsperiode een uitgebreid federatiebezoek te houden met elk van haar leden-sportfederaties x x x x
011103 VSF is maximaal aanwezig op  de VSF-contactmomenten met sportfederaties (bijscholingen, begeleiding, …) x x x x
011104 VSF is aanwezig op bijeenkomsten waar veel sportfederaties zijn x x x x
011105 VSF vergaart kennis (incl noden, feiten, good practices,…) over haar sportfederaties via persoonlijk contact  en houdt ze structureel bij in een 

intern gedeelde omgeving
x x x x

OD12 VSF zet de georganiseerde sportsector op de kaart
011201 VSF visualiseert de grootte en werking van sportfederaties en -clubs x x x x
011202 VSF zet proactief in op persaandacht voor sportfederaties en -clubs x x x x

OD13 VSF respresenteert de georganiseerde sportsector op vlak van COVID19
011301 VSF is actief in overlegorganen over de bestrijding van COVID-19 met impact op sport x x x x
011302 VSF informeert haar leden over (geplande/afgelopen) acties en impact  x x x x
011303 VSF voert studies uit over de ROI in en aanvullende financiering voor georganiseerde sport x

SD002 VSF is dé ondersteuningsorganisatie voor federaties
OD01 VSF weet eind 2024 nóg beter waar haar leden federaties van dromen en van wakker liggen.

020101 VSF screent de beleidsplannen van de federaties om te weten waar ze op inzetten en gericht te kunnen schakelen / informeren x x x x
011102 VSF neemt het initiatief om per beleidsperiode een uitgebreid federatiebezoek te houden met elk van haar leden-sportfederaties 
011105 VSF vergaart kennis (incl noden, feiten, good practices,…) over haar sportfederaties via persoonlijk contact  en houdt ze structureel bij in een intern 

gedeelde omgeving
020102 VSF onderzoekt de meerwaarde van een terugkerend benchmarkonderzoek voor federaties x x x

OD02 VSF biedt permanent een relevant ondersteuningsaanbod aan elke federatiemedewerker
020201 VSF beantwoordt eerstelijnsvragen van sportfederaties x x x x
020202 VSF overlegt met Sport Vlaanderen over afbakening ondersteuningsrollen ifv relevant aanbod voor sportfederaties x x x x
020203 VSF creeërt een aanbod van fysieke samenkomsten (bijscholingen, overleggen, brunchsessies,…) voor sportfederaties x x x x
020204 VSF heeft een aanbod van digitale samenkomsten (webinars, overleggen etc) voor sportfederaties x x x x
020205 VSF ontsluit relevante ondersteuning voor sportfederaties digitaal via haar website x x x x
020206 VSF begeleidt sportfederaties op vlak van GDPR x x x x
020207 VSF begeleidt sportfederaties op vlak van de verenigingswetgeving x x x x
020208 VSF begeleidt sportfederaties op vlak van beleidsplanning x
020209 VSF begeleidt sportfederaties op vlak van transgenderpersonen x x x x
020210 VSF begeleidt sportfederaties op vlak van tuchtreglementen x
020304 VSF begeleidt sportfederaties op vlak clubondersteuning 
020211 VSF evalueert haar aanbod van begeleiding van sportfederaties x x x x
020212 VSF biedt haar sportfederaties en partners de mogelijkheid om via haar website vacatures te verspreiden x x x x
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020213 VSF biedt back office diensten aan haar sportfederaties via het collectief lidmaatschap bij Sociare x x x x
020214 VSF biedt een uitleendienst van relevante boeken aan haar leden aan x x x x

OD03 VSF ondersteunt haar leden federaties bij hun clubondersteuning
020301 VSF organiseert een ondersteuningstraject sportclubondersteuning voor sportfederaties x x x x
020302 VSF organiseert bijeenkomsten binnen een netwerk sportclubondersteuning voor sportfederaties en lokale overheden x x x x
020303 VSF organiseert een vervolgsessie sportclubondersteuning x x x x
020304 VSF begeleidt sportfederaties op vlak clubondersteuning x x x x

OD04 VSF begeleidt intensief nieuw gestarte sportfederatiemedewerkers
020401 VSF neemt proactief contact op met elke nieuwe federatiemedewerker x x x x
020402 VSF biedt een up to date basismodule voor startende federatiemedewerkers aan x x x x
020403 VSF herwerkt het startpakket voor nieuwe federatiemedewerkers x
020404 VSF biedt het startpakket proactief aan x x x x

OD05 VSF gelooft in en gaat voor slagkrachtig beleid van federaties
020501 VSF overlegt met federaties ifv ondersteuning van bestuurders x
020502 VSF organiseert bijeenkomsten voor bestuurders van sportfederaties x x x x
020503 VSF neemt jaarlijks minstens 2 initiatieven voor leidinggevenden / managers x x x x
020504 VSF organiseert een ondersteuningstraject beleidsplanning x x

OD06 VSF creëert een netwerk in en tussen federaties, faciliteert uitwisseling en samenwerking
020601 VSF neemt in haar nieuwsbrief een rubriek op waarbij leden elkaar vragen kunnen stellen omtrent elkaars werking en aanbod x x x x
020602 VSF stimuleert federaties om naar elkaars evenementen te gaan en faciliteert uitwisseling x x x x
020603 VSF organiseert de Week van de Official x x x x
020604 VSF verzamelt en deelt goede voorbeelden x x x x
020605 VSF organiseert de VSF-inspiratiedag x x x x
020606 VSF coördineert tweejaarlijks de informatiemarkt van de Dag van de Trainer x x
020607 VSF faciliteert samenwerkingen tussen sportfederaties via het project shared services x
020608 VSF onderzoekt mogelijkheden tot verdere samenwerking of shared services tussen federaties x x x
020609 VSF stimuleert uitwisseling tussen federaties over initiatieven in sportclubs via het project Jonge Leeuwen x x x
011101 VSF organiseert minstens 2 keer per jaar de VSF Meetup voor directeurs en voorzitters van federaties

OD07 VSF werkt samen met andere organisaties en/of landen in functie van betere en/of meer ondersteuning voor sportfederaties
020701 VSF werkt samen met partners ifv de A tot Z ondersteuning van federaties x x x x
020702 VSF heeft regelmatig contact met andere organisaties / onderhoudt een netwerk in andere social profit sectoren x x x x
020703 VSF werkt mee aan een inspiratiedag voor de social profit x
020704 VSF overlegt jaarlijks met een gelijkaardige koepelfederatie in een ander land x
020705 VSF onderzoekt hoe ze een rol kan spelen als link tussen sportfederaties en academische instellingen x x x x
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SD003 VSF is dé partner in ondersteuning van sportclubs
OD01 VSF weet nóg beter waar sportclubs van dromen en wakker liggen

030101 VSF inventariseert en bevraagt jaarlijks de groeikansen en behoeften van sportclubs x x x x
030102 VSF onderzoekt de mogelijkheid om haar werking aan te passen of uit te breiden op basis van de behoeften, groeikansen of vragen van sportclubs x x x x

030103 VSF stelt jaarlijks minstens 1 rapport op over de behoeften, groeikansen, werking en het aanbod van de sportclubs x x x x
030104 VSF optimaliseert haar samenwerking met sportfederaties en lokale overheden met betrekking tot sportclubondersteuning x x x x

OD02 VSF ondersteunt sportclubs via een helpdesk
030201 VSF biedt eerstelijnsadvies door vragen van sportclubbestuurders te beantwoorden of door te verwijzen x x x x

OD03 VSF ondersteunt sportclubs via producten
030301 VSF stelt brochures, modeldocumenten en tools ter beschikking aan sportclubs x x x x

OD04 VSF ondersteunt sportclubs via bijscholingen en bijeenkomsten
030401 VSF organiseert  bijscholingen voor sportclubs in samenwerking met sportfederaties, lokale overheden en andere (sport)organisaties x x x x

OD05 VSF ondersteunt sportclubs via begeleiding
030501 VSF biedt begeleiding voor sportclubs op vlak van vzw-wetgeving x x x x
030502 VSF biedt begeleiding voor sportclubs op vlak van fiscaliteit x x x x
030503 VSF biedt begeleiding voor sportclubs op vlak van vergoedingen x x x x
030504 VSF biedt begeleiding voor sportclubs op vlak van boekhouding x x x x
030505 VSF biedt begeleiding voor sportclubs op vlak van vrijwilligersbeleid x x x x
030506 VSF biedt begeleiding voor sportclubs op vlak van GDPR-documenten x x x x
030507 VSF biedt begeleiding voor sportclubs op vlak van financieel beheer x x x x
030508 VSF biedt begeleiding voor sportclubs op het vlak van samenwerkingsvormen  tussen clubs x x x x
030509 VSF begeleidt sportclubs via de Clubgrade methodiek x x x x

OD06 VSF creëert een netwerk in en tussen sportclubs, faciliteert uitwisseling en samenwerking
030601 VSF brengt sportclubs rond bepaalde thema’s met elkaar in contact x x x x
030602 VSF onderzoekt de mogelijkheden om kennisuitwisseling tussen sportclubs te faciliteren aan de hand van goede voorbeelden x
030603 VSF organiseert netwerkmomenten voor sportclubs x x x x

SD004 VSF is een slagkrachtige, hedendaagse organisatie
OD01 VSF inspireert, neemt leiderschap op en detecteert opportuniteiten voor de sector

040101 VSF toetst draagvlak af, of creërt het, voor nieuwe ondersteunings- en inspiratiethema’s x x x x
040102 VSF ontwikkelt een visie over thema's die rond de sportsector bewegen x x x x
040103 VSF bereidt haar beleidsplan 2024-2027 voor x

OD02 VSF communiceert doeltreffend
040201 VSF implementeert de nieuwe huisstijl / rebranding op alle communicatiedragers x x x x
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040202 VSF zet haar intern en extern communicatiebeleid op punt x x x x
040203 VSF onderzoekt de mogelijkheid om op maat te communiceren x x x x
040204 VSF promoot haar ondersteuningsaanbod x x x x

OD03 VSF heeft een toekomstgericht personeelsbeleid
040301 VSF maakt een Persoonlijk OntwikkelingsPlan per medewerker op x x x x
040302 VSF neemt initiatieven om de relevante kennis van haar medewerkers te verhogen x x x x
040303 VSF stimuleert haar medewerkers om het netwerk van de organisatie te vergroten x x x x
040304 VSF maakt werk een gedeelde structuur, rollen en cultuur x x

OD04 VSF heeft optimale interne processen en digitalisering
040401 VSF optimaliseert haar dataverzameling in een CRM-systeem x x x x
040402 VSF automatiseert haar administratieve processen x x x x
040403 VSF onderzoekt innovatieve digitale leervormen x
040404 VSF implementeert innovatieve digitale leervormen x x x

OD05 VSF verhoogt aanvullende inkomsten
040501 VSF verzorgt back office diensten aan partnerorganisaties x x x x
040502 VSF onderzoekt alternatieve inkomstenbronnen x x x x

DM 900000
DM 990001
DM 990002

Domein Overhead
Project Clubgrade
Project Go Digit


