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IKZ - Werkwijze

1. Literatuurstudie en inspiratieronde
Oktober 2018 > maart 2019

2. Visienota, intern overleg/consensus
April 2019 > juni 2019

3. Realisatie en aftoetsing
September 2019 > voorjaar 2020 (ifv pilootproject september 2020)

Fase 1: bevraging clubs en trainers/lesgevers (gemakssteekproef)
Fase 2: ontwikkelen ‘tools’ (geautomatiseerde clubrapporten, handleidingen/richtlijnen,…)
Fase 3: Clubaftoetsing (9 clubs, doelgerichte steekproef ifv representativiteit)



IKZ – Visienota (theoretische basis)

• Visienota als leidraad
• Literatuurstudie
– Piot, Van Spaendonck, 

Rubingh, Vermeulen, etc.

• Rondvraag collega 
federaties en good practices
– GymFed (Q4Gym)
– Tennis Vlaanderen 

(Quality Club



Resultaat consensusvergaderingen: 9 IKZ-indicatoren
Indicatoren

Algemeen

1. Clubcultuur, -identiteit en -samenhang

2. Klantvriendelijkheid 
(aanspreekpunt, ontvangst nieuwe leden, snel en goed geholpen)

3. Communicatie
(beschikbare info, up to date website)

Bestuurlijk

1. Competentie en expertise
(knowhow, variatie/profielen)

2. Visie 
(waar staan we voor? Waar willen we naartoe? Incl. actieplan)

3. Commissies en inspraak

Sportief

1. Pedagogisch sterke begeleiding

2. Sporttechnisch sterke begeleiding

3. Sportieve werking en clubstructuur 
(objectieve doelen per groep en overgangen)

Overzicht kwaliteitsindicatoren voor de domeinen Algemeen, Bestuurlijke en Sportief (VZF, 2019) 



IKZ – Koppeling CAF TQM model

De principes van uitmuntendheid volgens de VZF-IKZ (afgeleid van het CAF TQM-instrument, 2013)



IKZ – Koppeling CAF TQM model

De principes van uitmuntendheid volgens de VZF-IKZ (afgeleid van het CAF TQM-instrument, 2013)



Aftoetsing indicatoren Swim Conference sept ‘19



Methodologische handleiding (ifv clubbezoeken)



Methodologie IKZ



Methodologie IKZ

1
Clubcultuur en -participatie:
Er worden op regelmatige basis activiteiten georganiseerd voor alle betrokken partijen (sporters/atleten, ouders, 
lesgevers/trainers, bestuursleden, vrijwilligers, etc.) binnen de dagelijkse werking

2 Klantvriendelijkheid:
Er is een vlot bereikbaar en toegankelijk aanspreekpunt of contactpersoon voor ouders/sporters en vrijwilligers

3 Ethiek:
De club draagt ethiek in de sport hoog in het vaandel

4 Communicatie:
De vereniging communiceert sterk (doelgroepgericht, juiste kanaal, voldoende frequent)

5 Competentie:
Het Bestuur streeft naar een zo professioneel en democratisch mogelijke werking

6 Competentie:
Het Bestuur streeft naar een zo professioneel en democratisch mogelijke werking

7 Competentie:
De bestuurders zijn competent en complementair

8 Visie:
De vereniging heeft een duidelijke missie en visie, vertaald in een concreet actieplan



Methodologie IKZ
9 Inspraak:

De bestuurlijke en sportieve werking zijn op elkaar uitgelijnd

10 Competentie:
De Bestuursleden scholen zich bij

11
Didactisch omkadering (niveau):
Een zo groot mogelijk aandeel van de lesgevers/trainers is didactisch gekwalificeerd (cf. minimumkwalificatie = 
Initiator)

12 Sporttechnische omkadering (niveau):
Een zo groot mogelijk aandeel van de lesgevers/trainers is sporttechnisch gekwalificeerd (VTS minimumkwalificatie)

13
Sporttechnische omkadering (ratio):
Een zo groot mogelijk aandeel van de lesgevers/trainers heeft een (met de doelgroep) corresponderende 
sporttechnische VTS kwalificatie

14 Sporttechnische omkadering:
Een zo groot mogelijk aandeel van de lesgevers/trainers is jaarlijks sporttechnisch bijgeschoold (minimum)

15 Didactische omkadering (ratio):
De verhouding van het aantal lesgevers/trainers in relatie tot het aantal leerlingen/sporters is gunstig

16
Criterium SPORTIEVE KWALITEIT - Structuur:
Er wordt gewerkt met een vaste sportieve clubstructuur (VZF koppelt dit aan VZF sportmodel en toetst 
opleidingsvisie)

17 Criterium SPORTIEVE KWALITEIT - Doelstellingen:
Er wordt gewerkt met objectieve doelstellingen per groep, die worden opgevolgd en teruggekoppeld



Aftoetsing clubs

• Globaal positieve respons, geen grote bijsturingen
• Handleiding ifv uniforme werkwijze
• Na open gesprek samen ontwikkelingsniveaus bepalen



Integratie Jeugdfonds

• Jeugdfonds = onderdeel van Aquality
• Geen ‘Jeugdlabel’ meer, wél druppels



IKZ - Definities

“Aquality is het clubbegeleidings en -ondersteuningstraject 
voor zwemclubs in Vlaanderen.”

“Aquality is een methodiek om clubs te begeleiden 
richting kwaliteitsvol algemeen, bestuurlijk én sportief beleid.”

Labels: bronze > silver > gold > diamond

Procesbegeleider = ”Aquality Coach”

Rubric = ”club DNA”



Aquality in de praktijk

Wim Symoens
Sporttechnisch medewerker Vlaamse Zwemfederatie
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IKZ?

studie & ontwikkeling

x
aftoetsing 12 clubs 18 clubs 

1. algemeen
2. bestuurlijk
3. sportief 

ü 4 ontwikkelingsfase
ü 17 criteria  

CLUB DNA

LABEL
REGLEMENT

CLUB
ONDERSTEUNING & 

BEGELEIDING
COACH

TRAJECT

v diamond
v gold
v silver
v bronz 

Ø on / off-line
Ø 1-op-1 / groep
Ø zwemfed / partner

INITIATIEVEN

6 tot 24 maanden

2 club 
1 zwemfed

FOCUS
CRITERIA
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maandag 
21 september

donderdag 
24 september

vrijdag 
25 september

12 clubs 18 clubs 



Bedankt aan de collega’s


