Loopbaanbegeleiding Topsport
Geachte voorzitter,
Geachte technisch directeur topsport,
Ik heb het genoegen u de (her-)lancering van ‘Loopbaanbegeleiding Topsport’ te mogen aankondigen.
Dit initiatief geeft topsporters toegang tot gespecialiseerde loopbaancoaching in functie van een
weldoordachte voorbereiding op het leven na de topsport of op begeleiding wanneer topsporters
effectief gestopt zijn.
Zeven, door VDAB erkende, loopbaancentra stellen 1 à 2 loopbaancoaches ter beschikking met
affiniteit voor topsport. Deze coaches werden door Sport Vlaanderen ondergedompeld in de wereld
van de topsport zodat ze een goed begrip zouden krijgen van het leven van topsporters en van de
specificiteit van een topsportcarrière.
Een loopbaanbegeleidingstraject voorziet in 8u coaching. De loopbaanbegeleiding speelt in op de
begeleidingsvraag van de topsport en is dus sterk geïndividualiseerd. 2 Elementen komen echter
frequent aan bod, namelijk het vergroten van de zelfkennis van de topsporter om vervolgens, aan de
hand van deze informatie, de brug te slaan naar de mogelijkheden van deze persoon op de
arbeidsmarkt.

Een topsporter hoeft niet fin-de-carrière te zijn om loopbaanbegeleiding te starten.
Loopbaanbegeleiding is ook zeer geschikt om een gepaste opleiding te detecteren die binnen het
toekomstbeeld past en kan gecombineerd worden met topsport.

De coaching wordt voor tewerkgestelde (voormalig) topsporters, woonachtig in Vlaanderen of in
Brussel, gefinancierd via loopbaancheques, hier aan te vragen. De kost van de loopbaancheques
wordt bovendien terugbetaald door het ‘Sociaal fonds van het paritair comité voor de sport’.
Indien (ex-)topsporters nood hebben aan loopbaanbegeleiding, maar niet in aanmerking komen voor
loopbaancheques, kunnen deze alsnog terecht bij één van de loopbaancentra, namelijk bij Vokans.
De loopbaanbegeleiding is bedoeld voor elke topsporter die voldoet aan deze 3 criteria (cumulatief):
1. De topsporter beoefent/beoefende een sporttak die vermeld staat op de meest recente
Vlaamse sporttakkenlijst (deze lijst zal terug te vinden zijn op de website van Sport
Vlaanderen);
2. De topsporter beschikt(e) over een sportief programma (georganiseerde trainingen,
sportwedstrijden en sportstages) vangemiddeld minstens 12u per week;
3. De topsporter is/was actief op internationaal niveau (wedstrijden georganiseerd door een
sportfederatie die lid is van de erkende internationale sportfederatie) of als (semi)professionele sporter (bewijs kan worden aangeleverd via de sportfederatie).

Loopbaanbegeleiding topsport wordt ge(her-)lanceerd op 29 november. Aangezien u een
rechtstreekse lijn heeft met (ex-)topsporters binnen uw sportfederatie, die baat zouden kunnen
hebben bij de begeleiding, zou ik u willen vragen om samen met ons de communicatie te verspreiden
betreffende dit aanbod. Om het voor u zo handig mogelijk te maken, zal ik u op 28/11 een
communicatiepakket (korte video met tekst voor social media, langere video, nieuwsbericht, banner,
… ), met bijhorende handleiding, bezorgen. Dit pakket mag vanaf 29 november geïmplementeerd
worden.
Ik dank u alvast voor uw medewerking!
Met sportieve groeten,
Kristel Taelman

