IF YOU ARE A BASKETBALL PLAYER YOU WILL HAVE TO SHOOT

Wij zijn Basketbal Vlaanderen
Beleidsplan 2017-2020
Het beleidsplan is opgebouwd rond 7 strategische doelstellingen die zich enten op het hart van
Basketbal Vlaanderen.

Strategische doelstelling 1 – Trainers en Coaches
We streven er naar om tegen 2020 een structurele lange termijn oplossing voor de opvolging,
begeleiding en bijscholing van trainers te creëren. Daartoe willen we binnen de structuur van de
federatie een coachesplatform oprichten dat leeft en geeft. Nadien wordt er gekeken hoe we de
trainer/coach hun eigen traject kunnen laten beheren, waarbij het eigen leertraject voorop staat. Dit
betekent voor ons dat een coach die zich wil specialiseren in U10 evenwaardig is aan een coach die
zich ontwikkelt om een landelijke/nationale seniorsploeg te coachen. Een technische vergunning en
het lidmaatschap van het coachesplatform gaan hierbij hand in hand. Het voornaamste doel van de
federatie is en blijft om clubs te ondersteunen in een betere basketbalopleiding, om betere
basketspelers te vormen, met aandacht voor zowel de extreem getalenteerde als de minder
getalenteerde spelers en speelsters.

Strategische doelstelling 2 – Topsport
We willen als federatie het Belgisch basketbal (5X5 en 3X3) prominenter op de kaart zetten met
piekprestaties op EK, WK en deelname aan de Olympische Spelen in 2024. Op deze manier wil
Basketbal Vlaanderen basketbal laten evolueren tot een High Performance Sport tegen 2020.

Strategische doelstelling 3. Officials
Zonder een kwaliteitsvol maar tevens uitgebreid netwerk van scheidsrechters is er geen basketbal
mogelijk. Scheidsrechters moeten meer gewaardeerd worden en verdienen respect binnen de
Basketbal Vlaanderen community. Jonge scheidsrechters moeten de tijd en de kans krijgen om onder
begeleiding de knepen van het vak te leren. Een van de randvoorwaarden om als jonge scheidsrechter
vol te houden is de proximiteit 1 zodat de jong volwassenen met de fiets of openbaar vervoer op hun
bestemming geraken zodat ze niet steeds beroep moeten doen op derden om ter plaatse te geraken.
Hiertoe willen we naast het coachesplatform ook een scheidsrechtersforum inrichten om de jonge
scheidsrechter het duwtje in de rug te geven.

Strategische doelstelling 4. Exposure
Door een automatisatie en integratie van de verschillende databases ontwikkelt Basketbal Vlaanderen
tegen 2020 een klantgerichte aanpak met hedendaagse technologie die niet enkel de nodige uitstraling
naar de buitenwereld oplevert maar tevens het respect en de appreciatie van de eigen klant, nl. clubs,
spelers en fans. In 2016 lanceert Basketbal Vlaanderen een (commerciële) mobiele applicatie die in
het huidige internet-data-tijdperk als stand alone kan bestaan. Tegen 2020 wordt het digitale
wedstrijdblad, de livestreaming en livestats geïmplementeerd. Door het verhogen van de mediatijd en
–ruimte en de modernisering van de communicatie creëert Basketbal Vlaanderen de aantrek van
1

Proximiteit = nabijheid, in de buurt van de woonplaats in dit geval

sponsors op elk niveau. Tot slot wil Basketbal Vlaanderen gericht samenwerken met lokale overheden
om basketbal positioneren op het Vlaamse sportlandschap en internationale topevenementen te
organiseren binnen een langetermijn visie.

Strategische doelstelling 5. Governance – Transparantie/ Enforcement
Recente data tonen aan dat er binnen de Basketbal Vlaanderen structuren (zowel vrijwilligers als
professionelen) geen optimale taakverdeling is. Een doorgedreven corporate governance oefening
waar de takenpakketten enerzijds duidelijk omschreven en anderzijds transparant zijn is on going en
moet resulteren in het opfrissen van het imago van Basketbal Vlaanderen. Basketbal Vlaanderen moet
gerund worden als een eigentijds en vooruitstrevende organisatie met duidelijk omschreven
taakpakketten en deliverables die afgeleverd moeten worden wat gefaciliteerd wordt door het
aanwerven van mensen met de juiste competenties.

Strategische doelstelling 6. Basketball 4 all
De grootste uitdagingen bij de moderne maatschappij is de vergrijzing en de inactiviteit van de
bevolking. Als een van de grootste traditionele sportfederaties is het onze plicht een breed basketbal
aanbod te creëren voor alle leeftijdscategorieën om dropout te minimaliseren en een fysiek actieve
levensstijl te promoten. Dit zal gebeuren door onderzoek te doen naar de flexibilisering van het aanbod
en de modaliteiten door een online platform. Er wordt tevens een basketball 4 all programma
ontwikkeld, waarin fysieke activiteit en gezondheid centraal staat.

Strategische doelstelling 7. Client support
Basketbal Vlaanderen is een sportfederatie voor en door de clubs. Om de clubs beter te bedienen is
een transparante structuur (zie supra SD 5). Wanneer we het huishoudelijk regelement aanpakken (zie
supra SD 5) zal het ook nodig zijn om alle competitieformules en reglementen doorheen Vlaanderen
gelijk te stellen. Zo hopen we dat het mogelijk wordt om alle beslommeringen op administratief vlak
serieus terug te schroeven, wat ook een van de doelstellingen is van de ontwikkeling van de diverse
applicaties (zie SD 4). Daarnaast moet alle kalenders op elkaar afgestemd zijn om tegemoet te komen
aan de noden van alle betrokken actoren binnen onze sport, steeds vertrekkende vanuit de
internationale kalenders en competitieformules.
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STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN
DOMEIN 1. Trainers
Tegen 2020 is er een structurele lange termijn oplossing voor de opvolging, begeleiding en bijscholing
van trainers, waarbij ook aandacht is voor de breedtesport en de verschillende niveaus in de
segmentering.

1.1 Coachesplatform – Professionele MSKO/DSKO
Binnen de structuur van de federatie wordt een coachesplatform opgericht. Nadien wordt er gekeken
hoe we de trainer/coach hun eigen traject kunnen laten beheren. Enerzijds zal dit gebeuren door een
verplicht lidmaatschap aan het coachesplatform, anderzijds door een plicht om jaarlijks bij te scholen
om een technische vergunning te krijgen/aan te vragen.
Dit lidmaatschap moet het op korte termijn mogelijk maken een professionele DSKO/MSKO 2 aan te
stellen binnen de federatie die samen met de Vlaamse TrainersSchool vorm geeft aan de vorming en
opleiding van coaches.
Operationele doelstelling 1.1 a
Er wordt een structureel coachesplatform opgericht binnen de federatie. Concreet betekent
dat dat VBC (Vlaamse Basketbal Coaches vzw) tegen 2018 volledig ingekanteld wordt in de
werking van Basketbal Vlaanderen, waarna operationele doelstelling 1.2b kan geconcretiseerd
worden.
Operationele doelstelling 1.1 b
Tegen 2020 wordt het toekennen van een technische vergunning gekoppeld aan het VTSdiploma enerzijds maar anderzijds ook aan het lidmaatschap aan het coachesplatform, alsook
aan het volgen van minimaal 1 erkende bijscholing per jaar. Als dusdanig wordt de coach
verantwoordelijk voor zijn eigen technische vergunning en ligt dat niet langer in handen van
de club.
Operationele doelstelling 1.1 c
Met de gelden van het lidmaatschap van het coachesplatform kan Basketbal Vlaanderen een
(part-time) DSKO/MSKO aanwerven die binnen de federatie en in samenspraak met de
Vlaamse TrainersSchool vorm geeft aan de vorming en opleiding van coaches.
Operationele doelstelling 1.1 d
Tegen 2020 zijn de databases (Wisseq, Votas, SmartClient,…) die betrekking hebben op de
coaches op elkaar afgestemd.
Operationele doelstelling 1.1 e
Basketbal Vlaanderen ontwikkelt de mogelijkheid tot de individualisering van het traject van
de coach. Dit impliceert verschillende zaken
- Mentorensysteem ontwikkelen voor de begeleiding van coaches (Toptrainer  Trainer A;
Trainer A  Trainer B; Trainer B  Instructeur B; Instructeur B  Initiator)
- Honoreren specialisten in elke leeftijdscategorie
- Detecteren en opvolgen van beloftevolle coaches inclusief waardering voor jeugdcoaches
op alle niveaus
DSKO = Directeur Sportkader Opleiding
MSKO = Manager Sportkader Opleiding
Verantwoordelijken voor de inhoudelijke (DSKO) en praktische & logistieke MSKO) organisatie van de
trainer(s)opleidingen
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1.2 Recreatieve sporter – Opleiding en Segmentering
Tegen 2020 is er een opleiding voor de begeleiding van de recreatieve basketbal speler en is er ook
voor deze geleding een diplomaplicht ingebed in de segmentering van de competitie. Hiermee komen
we ook tegemoet aan de vereisten van het nieuwe decreet om kwaliteitsvolle sportbeoefening te
organiseren op alle niveaus.
Operationele doelstelling 1.2 a
De opleidingstrajecten bij VTS worden herbekeken tegen 2018 met een speciale aandacht voor
de breedtesport.
Operationele doelstelling 1.2 b
De opleidingstrajecten bij VTS aangepast tegen 2020 zodat er ook aandacht is voor de
breedtesport. Concreet betekent dit dat er een nieuwe opleiding voor de begeleiding van de
recreatieve basketbal-speler effectief van start gaat in 2020.
Operationele doelstelling 1.2 c
Binnen Basketbal Vlaanderen is er een consensus tegen 2018 omtrent de bijscholings- en
opleidingsplicht. De federatie zorgt voor een correcte opvolging van de trainers en coaches.
Dit resulteert in een model voor segmentering dat nagevolgd wordt en als voorbeeld dient
voor andere federaties.
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DOMEIN 2. Topsport
Belgisch basketbal prominenter op de kaart zetten met PIEKprestaties op voor zowel de 5X5 als de 3X3
op EK, WK en deelname aan de Olympische Spelen in 2024. Op deze manier wil Basketbal Vlaanderen
evolueren naar een High Performance Sport tegen 2020 in beide disciplines.

Algemeen
2.1 Topsportcentrum
Operationele doelstelling 2.1 a
Door Basketbal Vlaanderen wordt een High Performance Center uitgebouwd in het nieuwe
trainingscentrum. Concreet betekent dit dat de nieuwe Topsportlocatie te Wilrijk tegen 2018
volledig operationeel is, tevens als locatie voor onze Nationale ploegen. Tegen 2020 wordt het
centrum (inter)nationaal erkend als een “center of Basketball Expertise” (High Performance
know-how).

5X5 – zie beleidsplan TOPSPORT
2.2 Dames - Meisjes
Operationele doelstelling 2.2 a
De Belgian Cats kwalificeren zich permanent voor EK’s en WK’s en halen een top 8 plaats op
een EK of WK, met uitschieters en medailleprestaties.
Operationele doelstelling 2.2 b
Bij de Belgian Cats spelen tegen 2020 minstens 4 speelsters die een opleiding genoten in de
topsportschool gedurende minstens 3 jaar.
Operationele doelstelling 2.2 c
Basketbal Vlaanderen streeft naar een permanente ontwikkeling van de high potentials (U16U18) op de EK’s door selectie en top 8 prestatie in de A-divisie en naar een team resultaat van
het high performance team (U20) in de A divisie met een top 8 prestatie.
Operationele doelstelling 2.2 d
Basketbal Vlaanderen streeft ernaar dat in elke generatie jonge speelsters hebben
deelgenomen aan tenminste één jeugd-WK. Op deze WK’s halen we prestaties in de Top 8.

2.3 Heren - Jongens
Operationele doelstelling 2.3 a
De Belgian Lions kwalificeren zich permanent voor EK’s en WK’s en halen een top 8 plaats op
een EK of WK.
Operationele doelstelling 2.3 b
Bij de Belgian Lions spelen tegen 2020 minstens 4 spelers die een opleiding genoten in de
topsportschool gedurende tenminste 2 jaar.
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Operationele doelstelling 2.3 c
Basketbal Vlaanderen streeft naar een permanente ontwikkeling van de high potentials (U16U18) op de EK’s en naar een team resultaat van het high performance team (U20) in de A
divisie met een top 8 prestatie.

3x3
2.4 Prestatie en Promotie 3x3
Operationele doelstelling 2.4 a
Basketbal Vlaanderen streeft naar een verdubbeling van het aantal 3X3 toernooien (nulmeting
Jaar 2015-2016) tegen 2020. Dit gebeurt door het delen van de expertise en know-how naar
de clubs.
Operationele doelstelling 2.4 b
Talentvolle 3X3 spelers worden gedetecteerd en gestimuleerd om deel te nemen aan grote
internationale toernooien, zodat ze “ranking points” verzamelen met de 3X3 Planet van FIBA.
Tegen 2020 mikken we als federatie op een Top20 op de World Ranking in elke categorie.
Operationele doelstelling 2.4 c
Basketbal Vlaanderen streeft er naar 3X3 een eigen brand identity (marketing campagne,
doelpubliek, ..) te geven. Tegen 2020 staat 3X3 op de markt en wordt 3X3 in Vlaanderen gezien
als een 2de discipline complementair aan het 5X5 basketbal.
Operationele doelstelling 2.4 d
Tegen 2020 streven we naar 4 medailles op EK en WK 3X3.
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DOMEIN 3. Scheidsrechters / Officials
Tegen 2020 is er een structurele oplossing voor het tekort aan scheidsrechters door een toename van
20% van het aantal scheidsrechters (momenteel ± 750 actieve scheidsrechters). Dit moet gebeuren
door een opfrissing van het imago van de scheidsrechter, een correcte vergoeding en een transparante
flexibele cultuur voor de aanduiding van de matchen waarbij proximiteit centraal staat. Daarnaast
zullen ook van de clubs een extra inspanning verwacht worden. Een jonge scheidsrechter moet de kans
krijgen lokaal te ontwikkelen in een positieve cultuur. Dit moet tegen 2020 resulteren in een verjonging
van de gemiddelde leeftijd met 3 jaar.
Zonder een kwaliteitsvol maar tevens uitgebreid netwerk van scheidsrechters die centraal aangestuurd
worden is er geen professioneel basketbal mogelijk. Scheidsrechters moeten meer gewaardeerd
worden en verdienen respect binnen de Basketbal Vlaanderen community.

3.1 Scheidsrechtersplatform
Operationele doelstelling 3.1 a
Tegen 2018 is er een (deeltijds) professional aanwezig binnen Basketbal Vlaanderen die instaat
voor de organisatie van cursussen, aansturen van de vrijwilligers en het organiseren van de
initiatieven om het imago van de scheidsrechter op te krikken op alle niveaus.
Operationele doelstelling 3.1 b
Tegen 2020 is er een scheidsrechtersplatform, waar alle (officiële) scheidsrechters zich op
registeren (parallel aan coachesplatform).
Operationele doelstelling 3.1 c
Basketbal Vlaanderen ontwikkelt de mogelijkheid tot de individualisering van het traject van
de scheidsrechter. Dit impliceert verschillende zaken
- Mentorensysteem ontwikkelen voor de begeleiding van scheidsrechters
- Honoreren specialisten in elk segment
- Detecteren en opvolgen van beloftevolle scheidsrechters inclusief waardering voor
experts in alle segmenten
- Psychologie van de scheidsrechters
Operationele doelstelling 3.1 d
Basketbal Vlaanderen tracht het een positief klimaat te creëren voor de scheidsrechter door
- Stimulansen van positieve supporters
- Ondersteuning van scheidsrechter-verantwoordelijken

3.2 Imago scheidsrechters
Operationele doelstelling 3.2 a
De week van de official zal jaarlijks georganiseerd worden in de eerste week van oktober. Vanaf
2017 worden hier binnen elke categorie een scheidsrechter van Vlaanderen, provincie
verkozen tot scheidsrechter van het jaar.
Operationele doelstelling 3.2 b
In de week van de official wordt een scheidsrechters colloquium georganiseerd [gekoppeld aan
de verkiezing van de scheidsrechter van het jaar (zie 3.1a)] om scheidsrechters te motiveren
zich enerzijds bij te scholen, anderzijds te ontwikkelen.
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Operationele doelstelling 3.2 c
Tegen 2018 wordt onderzocht hoe we scheidsrechters kunnen belonen voor hun inzet en
welke concrete acties kunnen ondernomen worden om de uniformiteit en uitstraling van de
scheidsrechters te verhogen.

3.3. Aantal scheidsrechters verhogen
Het aantrekken van nieuwe scheidsrechters is behoorlijk en voldoet om de poule aan te vullen. Helaas
is er een grote uitstroom na de cursus waardoor de jonge scheidsrechters nooit effectief instromen.
Jonge scheidsrechters moeten de tijd en de kans krijgen om onder begeleiding de knepen van het vak
te leren. Een van de randvoorwaarden om als jonge scheidsrechter vol te houden is de proximiteit
zodat de jong volwassenen met de fiets op hun bestemming geraken. Daarenboven is het aangewezen
om het niveau van de match aan te passen aan de ervaring van de jonge scheidsrechter.
Operationele doelstelling 3.3 a
Tegen 2020 streven we er naar om jonge scheidsrechters (<2 jaar ervaring en jonger dan 20
jaar) toe te wijzen aan wedstrijden U14 en U12 in de eigen of een nabije club (<10 km). Hierbij
ambiëren we dit te realiseren voor 80% van de nieuw opgeleide scheidsrechters.
Operationele doelstelling 3.3 b
Vanaf 2018 worden initiatieven genomen om de clubs met gerichte initiatieven te motiveren
nieuwe scheidsrechters te leveren. Basketbal Vlaanderen ontwikkelt hiertoe een model dat de
instroom van nieuwe scheidsrechters beloont.
- Referee Ambassador
- Duo van het jaar
- Richtlijnen om minstens 2 nieuwe scheidsrechters af te leveren om de drie jaar
- …
Operationele doelstelling 3.3 c
Tegen 2019 worden richtlijnen en quota bepaald voor de clubs om een toename in het aantal
scheidsrechters te realiseren. Tegen 2020 moeten er om de 2300 scheidsrechters die nodig
zijn per weekend (momenteel slechts ± 750 scheidsrechters actief) concrete acties
ondernomen worden door de clubs. Hierin staan positieve beloning en stimulatie centraal.
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DOMEIN 4. Exposure
Door een automatisatie en integratie van de verschillende databases ontwikkelt Basketbal Vlaanderen
tegen 2020 een klantgerichte aanpak met hedendaagse technologie die niet enkel de nodige uitstraling
naar de buitenwereld oplevert maar tevens het respect en de appreciatie van de eigen klant.

4. 1. Inkomsten genereren via de community
In 2016 lanceert Basketbal Vlaanderen een (commerciële) mobiele applicatie die in het huidige
internet-data-tijdperk als stand alone kan bestaan. Ook bepaalde data van het digitale wedstrijdblad
worden op termijn binnen deze applicatie geïntegreerd. In deze mobiele applicatie zijn ‘windows of
opportunities’ voorzien die toelaten om een betalend gedeelte creëren voor de enerzijds de digitale
toeschouwer maar anderzijds ook de digitale fan.
Operationele doelstelling 4.1 a
Tegen 2020 bestaat er een digitaal wedstrijdblad in alle landelijke reeksen binnen de Basketbal
Vlaanderen applicatie.
Operationele doelstelling 4.1 b
Tegen 2020 creëren we de inkomsten via de digitale fans en de brede basketbal community
door een betalend gedeelte te creëren binnen de digitale diensten van Basketbal Vlaanderen.
Hiertoe wordt een marktonderzoek gedaan in 2017, waarna het project uitgerold wordt tegen
2020. Hierbij wordt gedacht aan livestreaming van competitiematchen en livestats (mogelijk
door input data via digitaal wedstrijdblad). Via revenu sharing bieden we hier een platform
voor de clubs om inkomsten te genereren. Eventueel kan geopteerd worden de app te
personaliseren naar de club toe.

4. 2. Verhogen van de exposure
Door het verhogen van de mediatijd en –ruimte en de modernisering van de communicatie creëert
Basketbal Vlaanderen de aantrek van sponsors op elk niveau. Door een doorgedreven database
management kunnen we een nauwkeurig beeld vormen van het profiel van de fan, waardoor
handgesneden projecten aan commerciële partners kunnen voorgelegd worden. Door gericht in te
zetten op grote promotionele events binnen een langetermijn visie en in samenwerking met lokale
overheden en partnerfederaties (Basketball Belgium, AWBB, Pro League) willen we basketbal
positioneren op het Vlaamse sportlandschap.
Operationele doelstelling 4.2 a
Tegen 2020 verhogen we de mediatijd en -ruimte op Vlaams niveau met 10%.
Operationele doelstelling 4.2 b
Tegen 2020 ontwikkelt Basketbal Vlaanderen de kennis en expertise om verschillende
databanken op elkaar af te stemmen (Wisseq, SportBeheer Online, Basketbal Vlaanderen app,
Give en Go,…).
Operationele doelstelling 4.2 c
Basketbal Vlaanderen creëert een draaiboek om commerciële partners een project op maat
aan te bieden. Basketbal Vlaanderen speelt een centrale rol in de verspreiding van data-kennis
naar de clubs, waardoor het draaiboek ook op niveau van de club een bruikbaar instrument is.
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Operationele doelstelling 4.2 d
Tegen 2020 heeft Basketbal Vlaanderen een raamcontract met minimaal 3 Vlaamse steden
voor een meerjarenplan met de uitbouw van BOVENLOKALE internationale 5X5 en 3X3
basketbal-evenementen (minimaal niveau jeugd EK zit er in vervat).
Operationele doelstelling 4.2 e
Tegen 2018 stelt Basketbal Vlaanderen een ‘Game Crew’ samen. Dit resulteert in een
kwaliteitsvolle allround promotie van de wedstrijd (live stream, foto’s, verslag, promotie,…).
- 2018 : Inzet Game Crew gemiddeld 1 keer per maand door Basketbal Vlaanderen, kan
ingehuurd worden door (semi-)professionele clubs en tijdens play off time
- 2019 : door de commercialisering van de app en de live streaming kan de Game Crew
tweewekelijks op pad
- 2020 : Game Crew financieert zichzelf door revenu sharing
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DOMEIN 5. Governance – Transparantie/ Enforcement
Recente data tonen aan dat er binnen de Basketbal Vlaanderen structuren (zowel vrijwilligers als
professionelen) geen optimale taakverdeling is. Een doorgedreven corporate governance oefening
waar de takenpakketten en toegewezen verantwoordelijkheden enerzijds duidelijk omschreven en
anderzijds transparant zijn is on going en moet resulteren in het opfrissen van het imago van Basketbal
Vlaanderen. Basketbal Vlaanderen moet gerund worden als een vooruitstrevende organisatie met
duidelijk omschreven taakpakketten en deliverables die afgeleverd moeten worden.

5.1. Structuur van Basketbal Vlaanderen uitwerken
Operationele doelstelling 5.1 a
Tegen 2017 is er een beeld op hoe de vernieuwde structuur van Basketbal Vlaanderen eruit zal
zien. Tegen 2018 wordt een eerste aanzet gegeven voor de hervorming. Tegen 2020 is de visie
transparant en open voor alle leden van Basketbal Vlaanderen.
Operationele doelstelling 5.1 b
Tegen 2020 zijn de algemene vergadering, raden, departementen en commissies een
representatieve samenstelling en een reflectie van het ledenbestand van Basketbal
Vlaanderen. Doel is dat alle stakeholders vertegenwoordigd zijn in de verschillende structuren.
Operationele doelstelling 5.1 c
De professionele omkadering wordt door middel van een structurele aanpak geoptimaliseerd,
waardoor een betere dienstverlening naar de clubs mogelijk is. Tegen 2020 wordt de
competitie, de core business van onze federatie professioneel omkaderd en aangestuurd (i.e.
extra personeel/middelen).

5.2. Huishoudelijk reglement herschrijven en verspreiden
Operationele doelstelling 5.2 a
Tegen 2018 is het huishoudelijk reglement van Basketbal Vlaanderen aan de noden van
vandaag (en de toekomst) aangepast in samenwerking met de Vlaamse Sportfederatie en de
Vlaamse universiteiten, die op juridisch vlak de nodige ondersteuning geven. Hierbij komen de
verschillende partims afzonderlijk aan bod.
Operationele doelstelling 5.2 b
Tegen 2020 is het aangepast huishoudelijk reglement van Basketbal Vlaanderen intensief
gecommuniceerd naar de clubs.
- Met behulp van de digitale verspreiding van het HHR.
- Door het organiseren van info-momenten voor de clubs (minimaal 2 per provincie)
- Bijscholingen voor alle vrijwilligers (scheidsrechters, coaches, leden PC…)
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DOMEIN 6. Basket-4-all
De grootste uitdagingen in onze moderne maatschappij is de vergrijzing van de bevolking, de
verhoogde graad van sedentariteit 3 en fysieke inactiviteit van de bevolking in alle leeftijdscategorieën
en het verhoogde aantal obese jongeren, jongvolwassenen en volwassenen. Als een van de grootste
traditionele sportfederaties is het onze plicht een breed basketbal aanbod te creëren voor alle
leeftijdscategorieën om dropout uit de sport te minimaliseren enerzijds en een fysiek actieve levensstijl
te promoten anderzijds. Dit zal gebeuren door onderzoek te doen naar de flexibilisering van het
aanbod en de modaliteiten door een online platform. Er wordt tevens een basketball 4 all programma
ontwikkeld, waarin fysieke activiteit en gezondheid centraal staat.

6.1. Breed basketbalaanbod
Operationele doelstelling 6.1 a
Gebaseerd op het kerkmodel en de segmentering van de basketbal competitie wordt er
gekeken hoe we bepaalde tendensen en recente ontwikkelingen verder kunnen uitbouwen.
- Veteranencompetitie
- Recreatie basketbal
Operationele doelstelling 6.1 b
Tegen 2018 is er een onderzoek gedaan naar de modaliteiten voor een basketbal competitie
circuit voor
- Jeugdspelers die naar het hoger onderwijs gaan (University College Basketball)
- Recreatieve spelers zowel in het middelbaar als het hoger onderwijs (SVS)
- Recreatieve competities met hoog aanzien (bedrijvencompetities – voordeel: fysieke
activiteit op de werkvloer tegenwoordig een onderdeel van een gezonde
bedrijvenstructuur)
Operationele doelstelling 6.1 c
Tegen 2020 wordt er onderzocht hoe we via de mobiele applicatie (zie SD 4) een meer flexibele
vorm van basketbal kunnen ontwikkelen binnen de community. Recente ontwikkelingen
binnen FIBA laten eventueel een samenwerking op Europees niveau toe (binnen de 3X3
community).
Hierbij wordt gedacht aan
- pleintjesbasket op een moderne manier te (her)introduceren bij de jeugd in het
straatbeeld (hierbij wordt voorbeeld genomen aan apps die ontwikkeld zijn om een looppartner in je omgeving te zoeken. Bvb. Buddy Up en DASHR). Registratie op het systeem
is niet gratis maar includeert de verzekering/ aansluiting bij Basketbal Vlaanderen op
individuele basis
- samenwerking met sportzalen/ sportdiensten om trainingen als oefenmatchen in te
richten (zie ook Duitse Handbalbond/ idem als pleintjesbasket) maar dan voor de
(ex)competitieve atleet al aangesloten bij Basketbal Vlaanderen.
- Samenwerking met scholen om eventueel naar het Deense model een start 2 club te
faciliteren
- …

Sedentariteit = sedentair gedrag : activiteiten waarbij het energieverbruik niet veel boven het
rustmetabolisme (=minimale energie die je nodig hebt om te overleven) uitkomt.

3
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6. 2. Gezonde levensstijl
Operationele doelstelling 6.2 a
Tegen 2020 ontwikkelen we een basketbal spelvorm die toegankelijk is voor alle leeftijden en
waarin de spelbeleving centraal staat.
- Tegen 2018 wordt het stramien uitgetekend en uitgedacht na een vooronderzoek bij
omringende landen met ervaring
- In het seizoen 2018-2019 is er een proefproject binnen een bepaalde provincie of in
samenwerking met enkele geselecteerde clubs die affiniteit vertonen met het onderwerp.
Operationele doelstelling 6.2 b
Tegen 2020 ontwikkelt Basketbal Vlaanderen we een “Basketball 4 all” programma voor alle
leeftijden waarin fitheid en gezondheid centraal staat, in samenwerking met (boven) lokale
partners..
“Basketball as a means to promote education, health and development”
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DOMEIN 7. Client support
Basketbal Vlaanderen is een sportfederatie voor en door de clubs. Om de clubs beter te bedienen is
een transparante structuur (zie supra SD 5) van primordiaal belang. Wanneer we het huishoudelijk
regelement aanpakken (zie supra SD 5) zal het ook nodig zijn om alle competitieformules en
reglementen doorheen Vlaanderen gelijk te stellen. Zo hopen we dat het mogelijk wordt om alle
beslommeringen op administratief vlak serieus terug te schroeven, wat ook een van de doelstellingen
is van de ontwikkeling van de applicatie (zie SD 4). Daarnaast moet alle kalenders op elkaar afgestemd
zijn om tegemoet te komen aan de noden van alle betrokken partijen.

7.1. Clubondersteuning
Basketbal Vlaanderen wil de clubs in een positie brengen zodat ze op en naast het plein winnen.
Basketbal Vlaanderen moet de stuwende kracht zijn die haar klanten (de clubs) op alle vlakken steunt.
In de toekomst moet de administratieve last voor de club tot een minimum herleid worden tot er tijd
gecreëerd wordt voor de eigenlijke taak van de clubs zijnde de vorming van betere spelers.
Operationele doelstelling 7.1 a
Tegen 2018 worden de verschillende administratieve taken opgelijst en bekeken. Er wordt
kritisch geëvalueerd en de takenlast voor de club tot een minimum gereduceerd.
Achtereenvolgens wordt bekeken hoe de taken geïmplementeerd kunnen worden in het
elektronisch platform.
Concreet betekent dat we inzetten op het
- Organiseren van lokale sessies
- Vlotte informatieverwerking en –verschaffing
- Ontwikkeling van eenvoudige snelwerkende procedures met verbeterde service en
interactie met de clubs.
Operationele doelstelling 7.1 b
Tegen 2020 worden duidelijke digitale handleidingen ontwikkeld voor de administratieve
taken van de clubs (mutaties/ oprichting club/ jaarkalender/…).

7. 2. Competitieformule
Basketbal Vlaanderen streeft naar het uniform maken van de competitieformules en reglementen over
gans Vlaanderen. Dit includeert de organisaties van provinciale bekers, de reglementen voor de
verschillende leeftijdscategorieën, de boetes voor tekortkomingen
Operationele doelstelling 7.2 a
Tegen 2016 worden alle reglementen van de verschillende provincies opgelijst. Op basis
hiervan wordt een voorstel gedaan voor de uniformisering van de regels. Door een taskforce
Competitie en Beker wordt dit bekeken, bediscussieerd in 2017 en gefinaliseerd in januari 2018
zodat in het seizoen 2018-2019 de nieuwe regels in voege zijn.
Operationele doelstelling 7.2 b
Tegen 2018 wordt in samenwerking met de financiële commissie een uniformisering van de
toepassing van de boetes overheen de verschillende provincies/departementen.
Operationele doelstelling 7.2 c
Ten laatste in 2020 worden alle competitiekalenders (nationaal, landelijk, provinciaal)
gealigneerd met de topsport kalender.
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7. 3. Clubs laten scoren
Basketbal Vlaanderen wil investeren in haar sport door een transparante en moderne financiële
politiek om als federatie de concurrentiepositie van de clubs te versterken, zodat zij kunnen beter
kunnen positioneren in het moderne vrijetijdsaanbod.
Operationele doelstelling 7.3 a
Tegen 2018 wordt er grondige doorlichting gedaan van de kosten en evolueren naar een
minimale overheadkost onder meer door de automatisatie van de processen (zie ook 7.1 a).
Operationele doelstelling 7.3 b
In 2018 wordt onderzoek gedaan naar een doelgerichte investering in marketing,
communicatie en IT om te komen tot betere service (digitalisatie, communicatie en promotie)
en return (partnerships, fanbeleving). Essentieel hiervoor is (1) een structurele samenwerking
met de andere partnerorganisaties (Basketball Belgium, Pro League, AWBB, FIBA,…) (2) het
aantrekken van de nodige competenties (3) ruimte voor creativiteit en ondernemingsgeest
Operationele doelstelling 7.3 c
Tegen 2018 voorziet Basketbal Vlaanderen in een draaiboek voor clubs die
infrastructuurprojecten willen opzetten. Tegen 2020 heeft Basketbal Vlaanderen 3 clubs
effectief ondersteund in dergelijke projecten.
Operationele doelstelling 7.3 d
Tegen 2018 biedt Basketbal Vlaanderen aan clubs de mogelijkheid om zich te profileren in
bepaalde nichedomeinen (jeugdopleiding, fairplay, G-sport,…). Dit wordt gestimuleerd door
het financieel ondersteunen van projecten op maat van de club.
Operationele doelstelling 7.3 e
Tegen 2020 ontwikkelt Basketbal Vlaanderen een manier om clubs een kwaliteitslabel aan te
bieden. Dit zou het mogelijk moeten maken om het aantal clubs die “landelijk” spelen te
beperken en de kwaliteit te garanderen. Hiertoe is het nodig om transparante, aftoetsbare en
duidelijk omschreven kwaliteitscriteria te formuleren.
Dit kan op verschillende manieren gerealiseerd worden
- via een externe audit van de clubs , bvb zoals FootPass bij de Voetbal Federatie
- via Give and Go
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