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Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten

In de vierde ronde van
Sportimpuls Jeugd in lage
inkomensbuurten (JILIB) zijn 54
projecten toegekend voor bijna 3,8
miljoen euro. In Overijssel en
Noord-Holland zijn de meeste
projecten gehonoreerd.

Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten is onderdeel
van het programma Sport en Bewegen in de Buurt.
De Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten heeft als
doel jeugd tot 21 jaar die niet of te weinig beweegt of
dreigt te stoppen met hun sport- en beweegactiviteiten te
stimuleren om blijvend fysiek in beweging te komen door
gebruik te maken van vraag gestuurd lokaal sport- en
beweegaanbod op maat.

In de provincies Drenthe, Limburg en Zeeland is maar één project
toegekend. Opvallend hierbij is dat Groningen en Overijssel positieve
uitschieters zijn wat betreft het aantal initiatieven ten opzichte van het
aantal inwoners. Iets meer dan de helft van de toegekende projecten wordt
uitgevoerd in een grote gemeente. Dit is ook terug te zien in de gemeenten
waar de meeste projecten zijn toegekend, namelijk Amsterdam, Enschede
en Arnhem.

ZonMw stimuleert
gezondheidsonderzoek en
zorginnovatie

Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag

Verdeling over leeftijd
De 2017 projecten richten zich het meest op de leeftijdsgroep 4-12 jaar,
gevolgd door 12-23 jaar. Slechts een klein deel van de projecten heeft
specifiek aanbod voor 0-4 jarigen. Dit is vergelijkbaar met voorafgaande
jaren.
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stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis –
om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren.
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ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én

ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie
van VWS en NWO.

0 - 4 jaar

4 - 12 jaar

12 - 23 jaar

Figuur 1. Leeftijdsgroepen waar toegekende projecten zich op richten in 2014 t/m 2017

Buurtsportcoach
Bij nagenoeg alle projecten is een buurtsportcoach betrokken. De
buurtsportcoach kan een belangrijke rol spelen bij thema’s als bereiken en
werven van de doelgroep, samenwerking en borging. Betrokkenheid van
een buurtsportcoach is binnen de Sportimpuls zeer gewenst maar geen
voorwaarde voor honorering.

Top 5 sporten
Bij de Sportimpuls JILIB kan elk type sport- of beweegactiviteit worden
aangevraagd zolang de deelnemers daadwerkelijk fysiek gaan bewegen
en de activiteiten tegemoet komen aan de wensen en behoeften van de
doelgroep. De figuur hieronder toont de 5 meest toegekende sporten in
2017. Voetbal en vechtsport zijn de meest gehonoreerde sporten.

Sport en Bewegen in de Buurt
Sport en Bewegen in de Buurt biedt lokale sport- en
beweegaanbieders de kans om mensen aan het
sporten en bewegen te krijgen en te houden. Hierbij
wordt gebruik gemaakt van succesvol sport- en
beweegaanbod (interventies) van de Menukaart
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Figuur 2. Top 5 sporten gehonoreerde projecten JILIB 2017

Interventies van de Menukaart Sportimpuls
Hieronder zijn de negen meest toegekende interventies van de Menukaart
Sportimpuls uit JILIB 2017 getoond. De interventie ‘Sportkanjerclub’ is in
2017 niet alleen het meest aangevraagd, maar ook het meest toegekend.
Opvallend is dat vooral interventies zijn gehonoreerd die zich richten op
een breed sportaanbod of op vechtsporten. Dit is in overeenstemming met
de behoefte van de doelgroep van JILIB projecten. Binnen veel van deze
interventies wordt samengewerkt met scholen.
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Figuur 3. Top 9 gehonoreerde interventies in projecten JILIB 2017
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