INSPIRATIEBLAD
Inspiratie per thema

Meer weten?

FIT & GEZOND

FIT & GEZOND

Wij hechten waarde aan de
fysieke en mentale gezondheid
van onze inwoners. Bewegen
draagt hieraan bij. Daarom
stimuleren we iedereen dagelijks
voldoende te bewegen.

De Beweegrichtlijnen geven aan
hoeveel beweging nodig is voor een
goede gezondheid. Wil je meer weten
en zoek je voorlichtingsmateriaal?
Bekijk beweegrichtlijnen.nl.

KENNIS

LEREN BEWEGEN

LEREN BEWEGEN

Wij zetten in op brede motorische
ontwikkeling (BMO) van kinderen in
onderwijs en sport om blijvende,
plezierige en passende
sportdeelname te stimuleren.

Wil je meer kennis over BMO in
het onderwijs, de opvang en bij
de sportclub, kijk hier voor de
inspiratiegids en samenvatting.

KENNIS

MEEDOEN

MEEDOEN

In onze gemeente kunnen (sociaal)
kwetsbare groepen sporten en
bewegen hoe, waar en wanneer zij
willen. We nemen zoveel mogelijk
belemmeringen weg.

In dit artikel zie je welke financiële
regelingen er zijn om kinderen uit
gezinnen met armoede meer te
laten sporten en bewegen.

KENNIS

BEWEEGVRIENDELIJKE
OMGEVING

BEWEEGVRIENDELIJKE
OMGEVING

Wij bouwen gezamenlijk aan een
inclusieve, sociaal veilige en
beweegvriendelijke omgeving die
bijdraagt aan een gezondere en
vitalere gemeente.

Het Kennisdossier Beweegvriendelijke
omgeving biedt een overzicht aan
kennis en instrumenten, waaronder
een E-book.

KENNIS

INNOVATIE
Wij zoeken innovatieve manieren om
verschillende doelgroepen, met name
jeugd, op een leuke manier te laten
sporten en bewegen, zoals met
games, gamification en urban sports.

INNOVATIE
KENNIS
Hier is een inspiratiesheet over esports,
gaming en gamification te lezen. In dit
artikel staan de do’s en don’ts van
beleid voor urban sports in de
gemeente.

PLEZIER IN SPORT EN
BEWEGEN

PLEZIER IN SPORT EN
BEWEGEN

We stimuleren scholen,
sportaanbieders, welzijnswerk te
werken aan een veilig, plezierig en
enthousiasmerend sport- en
beweegklimaat.

Iedereen moet zich welkom
voelen bij sport en bewegen.
Bekijk de tips en voorbeelden
op Pedagogisch sportklimaat.

KENNIS

DUURZAME
SPORTSECTOR

DUURZAME SPORTSECTOR

We inventariseren welke
sportaanbieders eraan toe zijn om de
stap te maken naar een duurzame
sportlocatie en gaan hier vervolgens
werk van maken.

In deze factsheet ontdek je hoe je
duurzaamheid stimuleert bij
sportaccommodaties in jouw
gemeente.

EFFECTIEF BELEID

EFFECTIEF BELEID

Wij maken gebruik van kennis uit
binnen- en buitenland wat echt werkt,
van erkende interventies tot deelname
in Europese sportprojecten.

KENNIS

KENNIS

In de database Sport- en
beweeginterventies vind je de aanpak
die het beste past in jouw gemeente.
Bekijk ook de Whitepaper EU
subsidies voor de sport.

Maak gebruik van de meest actuele kennis over sport en bewegen:
Effectief sport- en beweegbeleid is onderbouwd met lokale data.
Wat levert sport en bewegen op? Is jouw gemeente al aan de slag met de maatschappelijke
waarde? Met de SROI van sport en bewegen krijg je inzicht.
Check regelmatig (de social media van) Allesoversport.nl, een initiatief van het ministerie van
VWS en uitgevoerd door Kenniscentrum Sport & Bewegen. Hier vind je kennis voor onderzoek,
beleid en praktijk.
Ontvang betrouwbare en relevante kennis over sport en bewegen in gemeenten; abonneer je
gratis op de Kennisupdate Gemeenten of een van de andere maandelijkse nieuwsbrieven.

