Lerende Netwerken, najaar 2015

Alles over het programma Sport en Bewegen in de Buurt;
Buurtsportcoaches, de Sportimpuls (Regulier, Kinderen sportief op
gewicht en Jeugd in lage inkomensbuurten) en meer handige informatie

Buurtsportcoach
Wist je dat….
… anno 2015 van de 393 Nederlandse gemeenten 371 gemeenten deelnemen aan de Brede
impuls combinatiefuncties (94,4%).
... de complete deelnemerslijst terug te vinden is in de Meicirculaire 2015 van het Ministerie
van BZK.
... deze gemeenten naar nu valt te voorzien 2897 fte’s realiseren eind 2016. Op 1 januari
2015 staat de teller op 2607 fte’s.
… op 13 juni jl. de eerste landelijke Buurtsportcoachdag heeft plaatsgevonden.
… Berna Nijboer verkozen is tot Buurtsportcoach van het jaar 2015.
… het gloednieuwe BUURTSPORTCOACH. magazine met trots is gepresenteerd.
Wil je een exemplaar per post ontvangen? Laat het weten via info@sportindebuurt.nl.
… je als buurtsportcoach een branchecertificaat kunt halen en je werkervaring dus kunt
bekronen door een Erkenning van Verworven Competenties (EVC)-traject.
… de Buurtsportcoach app vernieuwd is. Het is nu nog belangrijker dat iedereen zich
hiervoor volledig registreert. Jij en je collega buurtsportcoaches worden dan beter zichtbaar
en vindbaar.
… je je ervaringen met collega buurtsportcoaches digitaal kunt uitwisselen in de werkgroep
voor buurtsportcoaches op Netwerk in Beweging.
… de informatie over de kwaliteitsimpuls buurtsportcoaches op onze website
www.sportindebuurt.nl vernieuwd en uitgebreid is. Je vindt hier bijvoorbeeld overzichten van
relevante opleidingen en praktische kennisproducten.

De Sportimpuls
Wist je dat….
… er in 2012, 2013 en 2014 drie reguliere Sportimpuls rondes zijn geweest met 1.906
aanvragen en 440 toegekende projecten.
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… er in 2014 een Sportimpuls ronde ‘Jeugd in lage inkomensbuurten’ is geweest met 88
aanvragen en 60 toegekende projecten.
… alle lopende en afgesloten Sportimpuls-projecten te vinden zijn op
http://www.zonmw.nl/nl/programmas/programma-detail/sportimpuls/projecten.
… er in 2013 en 2014 twee Sportimpuls rondes ‘Kinderen sportief op gewicht’ (KSG) zijn
geweest met 193 aanvragen en 46 toegekende projecten.
… alle lopende en afgesloten KSG-projecten te vinden zijn op
http://www.zonmw.nl/nl/programmas/programma-detail/sportimpuls-kinderen-sportief-opgewicht/projecten.
… er managementrapportages online staan met onder andere de leeftijdsgroepen, settings
en landelijke spreiding van de Sportimpuls 2012, 2013 en 2014:
http://www.zonmw.nl/nl/programmas/programma-detail/sportimpuls/algemeen.
… de Menukaart Sportimpuls inspiratie biedt met ruim 100 succesvolle sport- en
beweeginterventies: www.effectiefactief.nl/menukaart en speciaal voor Kinderen sportief op
gewicht: www.effectiefactief.nl/menukaart/menukaart-ksg.html.
… er verdeeld over 6 regio’s lokale Sportimpuls-ondersteuners beschikbaar zijn om
potentiële aanvragers en huidige projectleiders te adviseren: www.sportindebuurt.nl/oosi.
… een bedrijf ook als een buurt beschouwd mag worden. Sport- en beweegaanbieders
mogen hun aanvraag dus ook op een bedrijf richten. Bedrijven zijn mogelijk ook genegen
een deel van de cofinanciering te dragen.

Handige informatie
Wist je dat….
… Sport en Bewegen in de Buurt ook haar eigen YouTube kanaal heeft:
https://www.youtube.com/channel/UCCy9hdtvQs31IAtQq4QK0BA.
… Sport en Bewegen in de Buurt de factsheet Gehandicaptensport ‘Breng mensen met een
beperking blijvend in beweging’ heeft ontwikkeld. De factsheet vind je op onze website
www.sportindebuurt.nl.
… je ter inspiratie voor de verbinding tussen sport & diverse sectoren een kijkje kunt nemen
op www.sportindebuurt.nl/inspiratie.
... het nieuwe programma Grenzeloos Actief (gehandicaptensportbeleid) van start is gegaan.
De verbinding met Sport en Bewegen in de Buurt wordt nadrukkelijk gezocht.
… Sport en Bewegen in de Buurt de factsheet ‘Ouderbetrokkenheid’ heeft ontwikkeld. De
factsheet vind je op de Lerende Netwerken en op onze website www.sportindebuurt.nl.
… de Kennisdag Sport en Bewegen in de Buurt plaatsvindt op 10 december in Den Bosch.
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… Twitter @sportindebuurt al 1644 volgers heeft. Volg jij ons ook al?
… in het kennisgebied ‘Overgewicht’ van NISB informatie is gebundeld over diverse
aspecten van overgewicht in relatie tot sport en bewegen. Neem een kijkje op
www.nisb.nl/overgewicht.
… NISB een handige toolbox Beweegruimte voor ouderen heeft ontwikkeld:
www.nisb.nl/beweegruimtevoorouderen.
… op www.nisb.nl/sportenarbeidsmarkt te lezen is op welke manieren de sport kan bijdragen
aan maatschappelijke- en arbeidsparticipatie.
… NISB kennis heeft om jou te inspireren om sport- en beweeggedrag daadwerkelijk te
veranderen. Op www.nisb.nl vind je basisinformatie. Klik op het kopje weten en kies voor het
kennisgebied ‘Beweeggedrag veranderen’.
… je met een abonnement op ‘Sport Expert’ helemaal op de hoogte blijft van betrouwbare
kennis, toegesneden op jouw belangstelling: www.sportexpert.nl.
… je op www.sportindebuurt.nl onder inspiratie sport & bedrijf succesfactoren en tips vindt
voor sportaanbieders over lokale samenwerking met bedrijven.
… NISB tips, tools en instrumenten heeft beschreven voor het behouden van vrijwilligers in
de sport. Kijk op www.nisb.nl onder het kopje doen, tools en instrumenten.
… er in de woonzorgsetting ook veel aandacht voor bewegen is, zowel voor bewoners als
kwetsbare ouderen die nog thuis wonen. NISB heeft een stappenplan Preventief bewegen in
de ouderenzorg ontwikkeld. Kijk op www.nisb.nl onder het kopje doen, tools en instrumenten.
… er overzichten zijn met allerlei programma’s en opleidingen voor bewegen voor ouderen.
Je vindt ze in het themadossier ‘Bewegen in en rond woonzorgcentra’ op www.nisb.nl.
… je op sport.nl alles kunt vinden over jouw sportbeoefening. Van sportwijzer, trainingstips
tot de laatste sport gadgets en clubs bij jou in de buurt.
… je van alles kunt lezen over de rol van een trainer/coach bij het stimuleren van een positief
opgroei- en opvoedklimaat voor jeugdigen bij de sportvereniging in het themadossier
'Pedagogisch sportklimaat' van NISB: www.nisb.nl/themadossiers/pedagogischsportklimaat.html.

