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NEDERLAND
Fonds psychische gezondheid
www.psychischegezondheid.nl
Bevorderen van de geestelijke volksgezondheid in Nederland. Kerntaken van het Fonds zijn: het
verstrekken van subsidies voor wetenschappelijk onderzoek en projecten en het geven van
voorlichting.
GGZ Nederland
www.ggznederland.nl
GGZ Nederland is de brancheorganisatie van de geestelijke gezondheidszorg en
verslavingszorg en behartigt de zorginhoudelijke, sociale en economische belangen van haar
leden door:
• Ontwikkelen van beleid;
• Verstrekken van informatie en adviezen;
• Vertegenwoordigen van de sector in diverse colleges;
• Bevorderen van een goede samenwerking tussen de leden.
De Vereniging telt circa 90 leden: de algemene en categoriale psychiatrische ziekenhuizen,
Riaggs, regionale instituten voor beschermende woonvormen, centra voor alcohol en
drugsverslaving, dagactiviteitencentra, medische kinderdagverblijven en medische kinderhuizen.
Trimbos- instituut
www.trimbos.nl
Bevorderen van de kwaliteit van leven door het ontwikkelen en toepassen van kennis over
geestelijke gezondheid, verslaving en lichamelijke ziektes die daarmee samenhangen.
Het Trimbos-instituut is het landelijke kennisinstituut op het terrein van de geestelijke
gezondheidszorg, de verslavingszorg en de maatschappelijke zorg. Tot de diensten behoren:
• Monitoren en signaleren van psychische en verslavingsproblemen;
• Geven van voorlichting en informatie over psychische problemen en over alcohol en drugs;
• Bevorderen van de deskundigheid van beroepskrachten;
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Wetenschappelijk onderzoek naar organisatie, toegankelijkheid, kwaliteit en effectiviteit van
preventie en hulpverlening.
Het Instituut richt zich daarbij op vele sectoren van de samenleving: de gezondheidszorg, de
welzijnszorg, het onderwijs, overheden (rijk, provincies en gemeenten), justitie en
gevangeniswezen en de Nederlandse bevolking.
LOC zeggenschap in de zorg
www.loc.nl
Bijdragen aan een hoogwaardige kwaliteit van leven van hen die afhankelijk zijn van zorg en
welzijn door hun (mede)zeggenschap te optimaliseren en zo de kwaliteit van de sectoren zorg
en welzijn op een hoger plan te brengen.
Bij de LOC zijn circa 2000 cliëntenraden aangesloten. De organisatie ondersteunt en behartigt
de belangen van cliëntenraden en cliënten van verzorgings- en verpleeghuizen,
thuiszorgorganisaties, huurders en huurdersorganisaties van woonzorgcentra en
aanleunwoningen en van cliëntenraden en cliënten in de geestelijke gezondheidszorg (GGz),
zoals de psychiatrische ziekenhuiszorg, ambulante zorg, beschermd of begeleid wonen,
verslavingszorg en maatschappelijke opvang.
Vakgroep muziektherapie in de revalidatie in Nederland (MTR)
www.nvvmth.nl
Doelstelling
• Verenigen van de muziektherapeuten die werkzaam zijn in revalidatiecentra, op scholen
voor jongeren met een motorische handicap, in activiteitencentra en op somatische
afdelingen van verpleeghuizen;
• Ontwikkelen en verder verspreiden van muziektherapie in revalidatie-instellingen in
Nederland;
• Verstrekken van informatie met betrekking tot het aanpassen van muziekinstrumenten.
De Vakgroep telt circa 20 leden. Muziektherapie is de gerichte en systematische toepassing van
muziek als therapeutisch middel.
RIVM
www.rivm.nl
De kerntaken zijn:
• Beschrijven van de actuele toestand en de toekomstige ontwikkelingen van de
volksgezondheid en het milieu op basis van beleidsvoornemens en het verrichten van
daaraan ondersteunend onderzoek;
• Geven van adviezen ten behoeve van het vaststellen van normen, ten behoeve van de
toelating van stoffen, inclusief (dier-)geneesmiddelen en medische hulpmiddelen en ten
behoeve van de risicoschatting en het verrichten van daaraan ondersteunend onderzoek;
• Ondersteunen van het beleid en het staatstoezicht bij volksgezondheid- en/ of
milieuonderzoekvraagstukken en calamiteiten.
Dit kan zowel betrekking hebben op beleidsontwikkeling als op beleidseffectuering.
Naast deze kerntaken verricht het RIVM op een kostendekkende basis werkzaamheden in
opdracht van zowel de overheid als (inter-)nationale organisaties. Zoals WHO, EU, ECE, UNEP,
Unicef en Wereldbank. Voor zover men deze werkzaamheden in synergie met de kerntaken kan
uitvoeren en/ of wettelijk aan het Instituut opdraagt. Het betreft hier onder andere
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werkzaamheden met betrekking tot vaccins, beoordeling van bestaande stoffen en producten en
het verschaffen van informatie aan werkers in gezondheidszorg en milieubeheer.
Het RIVM telt circa 1500 medewerkers, werkzaam in 30 laboratoria en ondersteunende
afdelingen. In internationaal verband werkt het Instituut samen met WHO, EU en diverse
buitenlandse onderzoekinstituten.
NPHF
www.nphf.nl
Behartigen van het belang van Public Health in Nederland, door middel van bundelen van
krachten en uitwisselen van ideeën en ervaringen.
Prismant
www.prismant.nl
Prismant is partner van CC Zorgadviseurs en Walvis ConsultingGroep. Samen bieden zij
organisaties en professionals in de zorgsector advies, onderzoek, opleidingen en
informatiebeheer.
TNO Kwaliteit van Leven, onderdeel Preventie en Zorg
www.tno.nl/zorg
Bijdragen aan het bevorderen van de kwaliteit van leven en de toename van het aantal gezonde
levensjaren van de mens. Het onderzoek en advieswerk richt zich op de verbetering van de
gezondheid en de gezondheidszorg in alle levensfasen.
ZonMW
www.zonmw.nl
Werken aan de verbetering van preventie, zorg en gezondheid door het stimuleren en
financieren van onderzoek, ontwikkeling en implementatie.
Overige informatie:
ZonMw bestrijkt het hele spectrum van fundamenteel gezondheidsonderzoek tot en met de
praktijk van de gezondheidszorg. Als schakel tussen maatschappij en wetenschap stimuleert
ZonMw kennis en vernieuwingsprojecten en de bruikbaarheid daarvan voor de praktijk.
De belangrijkste opdrachtgevers en financiers zijn het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport (VWS) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).
Verwey-Jonker Instituut
www.verwey-jonker.nl
Onderzoeksinstituut voor vraagstukken op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, leefbaarheid,
veiligheid, multiculturele samenleving en aanverwante maatschappelijke thema's.

Zorginnovatieplatform (ZIP)
www.zorginnovatieplatform.nl

Bijlage, behorende tot het stappenplan bewegen in beleid voor woonzorginstellingen (NISB oktober 2010)

Bewegen in beleid
in woonzorginstellingen

Het ZIP acht het van belang actief met zorginnovatie aan de slag te gaan om de kwaliteit van
zorg ook in de toekomst te behouden. En om deze vooral ook toegankelijk en betaalbaar te
houden. Het zet daarbij de mens centraal. Dit door innovaties aan te jagen die:
• De positie van patiënten en professionals verbeteren;
• De mogelijkheden van ICT en technologie meer benutten;
• Gericht zijn op slimmer organiseren en meer ondernemerschap in de zorg.
Naast deze drie thema's ligt de focus van het ZIP op chronisch zieken en ouderen, omdat de
impact op zorg en kwaliteit van leven bij hen het grootst is.
BSG Kennisnetwerk ouder worden en samenleving
www.bsgnetwerk.nl
Bieden van een ontmoetingspunt voor sociaal gerontologen en professionals in opleiding:
inspirerend platform voor ontmoeting, uitwisseling, debat en netwerkontwikkeling;
bijdragen aan de ontwikkeling van sociaal gerontologische kennis en professionaliteit;
bundelen van de kennis van haar leden en deze naar buiten brengen in de vorm van signalen
aan de overheid, de media, het bedrijfsleven en andere maatschappelijke organisaties.
Leyden Academy on Vitality and Ageing
www.leydenacademy.nl
De Academy biedt een internationaal programma voor onderwijs en onderzoek op het gebied
van ouderengeneeskunde.

Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie (NVFG)
www.nvfgnet.nl
Bevorderen van de ontwikkeling, de kwaliteit en de toepassing van de fysiotherapie voor
ouderen.
Nederlandse Vereniging voor Gerontologie
www.nvgerontologie.nl
Bevordering van een optimale lichamelijke, geestelijke en sociale gezondheid op oudere leeftijd.
Overige informatie:
De NVG telt circa 150 leden. Ze tracht haar doelstelling te bereiken onder andere door het
stimuleren van de belangstelling ervoor. En het bevorderen van kennis door het bestuderen van
de natuur- en sociaalwetenschappelijke aspecten van ouderdom en veroudering tegen de
achtergrond van de levensloop in het algemeen.
Stichting Gezondheid voor Ouderen (SGVO)
www.homestead.com/sgvo
Verbeteren van de gezondheid van ouderen door voorlichting.
TopInstituut Gezond ouder worden
www.ti-go.nl
• Wetenschap en technologie voor gezond ouder worden en langer actief participeren in de
maatschappij.
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Een publiek-private partnership tussen de kennisinstellingen, het bedrijfsleven en de
maatschappelijke organisaties.

Revalidatie Nederland
www.revalidatie.nl/www.revalidatienederland.nl
Behartigen van alle gemeenschappelijke belangen van revalidatie-instellingen.
Revalidatiefonds
www.revalidatiefonds.nl
Verbeteren van de positie in de samenleving van mensen met een lichamelijke handicap of een
chronische ziekte. Het Revalidatiefonds initieert en financiert daartoe projecten op het gebied
van revalidatie, preventie, maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid.
Het Revalidatiefonds zet zich in voor kinderen en volwassenen met een zichtbare of onzichtbare
lichamelijke handicap of chronische ziekte. Sommige projecten van het fonds richten zich op
mensen die blind of slechtziend zijn, doof of slechthorend. Andere projecten richten zich op
mensen met een motorische handicap, een spraakstoornis, een vorm van autisme of een
hersenletsel. Daarnaast investeert het Revalidatiefonds in revalidatieonderzoek.

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
http://www.fysionet.nl/
De voorwaarden te scheppen waardoor fysiotherapeutische zorg van goede kwaliteit
gerealiseerd wordt; zorg die toegankelijk is voor de gehele Nederlandse bevolking, met
erkenning van de professionele deskundigheid van de fysiotherapeut.
Overige informatie:
Het KNGF telt in totaal ruim 20.000 leden.
Vereniging van Oefentherapeuten en Mensendieck (VvOCM)
www.oefentherapeut.nl
In zuivere vorm bewaren van de oefentherapieën Mensendieck en Cesar; bevorderen van
curatieve en preventieve toepassing en wetenschappelijke benadering daarvan;
belangenbehartiging van de leden.
Artrose en Reuma Stichting (ARS)
www.reuma-stichting.nl
• Stimuleren van wetenschappelijk onderzoek naar nog niet reguliere, effectieve
behandelmethoden van artrose en reuma;
• Geven van professionele voorlichting over deze behandelmethoden;
• Samenwerken met alle instanties die zich inzetten ter voorkoming en bestrijding van artrose
en reuma;
• Pleiten bij alle betrokkenen voor rechtvaardige vergoedingen van effectieve therapieën;
• Behartigen van patiëntenbelangen.
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Reumapatiëntenbond
www.reumabond.nl/
• Verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een reumatische aandoening door
belangenbehartiging, voorlichting en lotgenotencontact;
• Als landelijke koepelorganisatie ondersteunen van de plaatselijke
reumapatiëntenverenigingen.
Bij de Bond zijn meer dan 100 verenigingen aangesloten met in totaal circa 29.000 leden.
V&VN Reumatologie
www.reumatologie.org
• Stimuleren van innovatie en meningsvorming;
• Belangenbehartiging;
• Verbeteren van de kwaliteit van zorg door het bundelen van kennis en kunde;
• Uitwisselen van vaardigheden, theoretische kennis en praktische ervaring;
• Brengen van verdieping in zowel de inhoud als de processen in de verpleegkundige
reumazorg.
Vereniging Nationaal Reumafonds
www.reumafonds.nl
• Een beter leven met reuma vandaag en een leven zonder reuma morgen. De sleutel om
reuma en artrose de wereld uit te helpen is wetenschappelijk onderzoek. Het Reumafonds
werft fondsen om dit onderzoek te financieren en te ondersteunen. Zolang genezing niet
mogelijk is, draagt het Reumafonds bij aan betere behandelmethoden. Daarnaast geeft het
fonds voorlichting over reuma aan reumapatiënten, hun directe omgeving, en ook aan de
maatschappij. Ook worden de belangen van mensen met reuma behartigd.
Nederlandse Hartstichting
www.hartstichting.nl
Doelstelling
• Strijden tegen hart- en vaatziekten;
• Investeren in onderzoek naar hart- en vaatziekten in Nederland;
• Geven van voorlichting over een gezonde leefstijl;
• Initiëren van verbeteringen in preventie en zorg.
Diabetes Fonds
www.diabetesfonds.nl
Doelstelling van het Diabetes Fonds is het bestrijden van diabetes mellitus en complicaties. Dit
doet het fonds door het bevorderen en financieren van wetenschappelijk onderzoek en het
geven van voorlichting.
Alzheimer Nederland
www.alzheimer-nederland.nl
Bijdragen aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun naaste
omgeving.
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Alzheimer Nederland is zowel een fonds als een patiëntenbelangenorganisatie. De stichting telt
circa 200.000 donateurs, 52 regionale afdelingen en 170 Alzheimer cafés. De activiteiten waar
ze zich mee bezig houdt zijn voorlichting, hulp- en dienstverlening, belangenbehartiging en
wetenschappelijk onderzoek.
Gezondheidsinstituut NIGZ
www.nigz.nl
Het gezondheidsinstituut NIGZ streeft er naar dat mensen beter kunnen opkomen voor hun
eigen gezondheid.
Het NIGZ ondersteunt professionals, organisaties en burgers bij het ontwikkelen en uitvoeren
van gezondheidsbevordering. Het helpt lokale, landelijke en internationale opdrachtgevers
innovaties te ontwikkelen, geeft begeleiding bij de uitvoering van gezondheidsprogramma’s en
verzorgt deskundigheidsbevordering. Het NIGZ werkt aan het verbeteren van de
omstandigheden die de gezondheid beïnvloeden: laaggeletterdheid, maatschappelijke
uitsluiting, de fysieke omgeving en sociaaleconomische achterstanden. Het Instituut probeert
daarbij een brug te slaan tussen de wetenschap en de dagelijkse praktijk van de
gezondheidsbevordering. Daarnaast biedt de organisatie deskundigheidsbevordering.
Het NIGZ werkt voor en met gemeenten, GGD'en, scholen, werkgevers, werknemers,
eerstelijnsgezondheidscentra, ziekenhuizen, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties, themainstituten, provinciale, landelijke en Europese instellingen en ministeries.
Nederlandse Vereniging voor Preventie en Gezondheidsbevordering (NVPG)
www.nvpg.net
Beroepsvereniging voor preventie- en GVO-werkers.
ActiZ
www.actiz.nl
ActiZ is de branchevereniging van aanbieders in de zorgsector voor verpleging,
verzorging, thuiszorg, jeugdgezondheidszorg en kraamzorg. Ze telt circa 450 leden.
Nederlandse Vereniging van Particuliere Woon- en/ of Zorgvoorzieningen (NeVeP)
www.nevep.nl
Behartigen van de belangen van de bewoners en houders van de aangesloten
zorgvoorzieningen voor ouderen.
Woonzorg Nederland
www.woonzorg.nl
Woonzorg Nederland is de dienstverlener op het gebied van wonen, service en zorg aan
senioren en jongere mensen met een beperking. Ze beheert ruim 27.000 zelfstandige woningen
en meer dan 9000 plaatsen in circa 185 verzorgings- en verpleeghuizen.
Universitair Netwerk Ouderenzorg (UNO VUMC)
www.vumc.nl/uno
Verbeteren van de zorg voor en de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen, zowel in als
buiten het verpleeghuis.
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Fonds NutsOhra
www.fondsnutsohra.nl
Fonds NutsOhra verstrekt subsidies voor het financieel ondersteunen van projecten op het
gebied van de gezondheidszorg. Bij voorkeur projecten die leiden tot betere zorg, die van goede
kwaliteit zijn en een sociaal karakter hebben.
Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO)
www.ouderenorganisaties.nl
Koepel van de ouderenorganisaties. CSO werkt aan de kwaliteit van het bestaan van mensen in
de derde en vierde levensfase, zodat zij een zinvol en waardig leven hebben. De CSO komt niet
alleen op voor de leden, maar voor alle ouderen in Nederland. Collectieve belangenbehartiging,
op nationaal en Europees niveau. Op de terreinen gezondheid, inkomen, pensioen, wonen,
welzijn en mobiliteit. De laatste is de belangrijkste taak van de CSO.
De vier samenwerkende organisaties tellen gezamenlijk circa 650.000 leden. Het betreft:
• Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG);
• Protestants Christelijke Ouderenbond (PCOB);
• Unie van Katholieke Bonden van Ouderen (Unie KBO):
• Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM).
Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van Ouderen (LVGO)
www.lvgo.nl
Bieden van inhoudelijke ondersteuning bij het oprichten en in stand houden van projecten
Gemeenschappelijk wonen van ouderen.
De Vereniging telt circa 220 lidgroepen en circa 1100 individuele leden.
Nederlandse Hindoe Ouderen Bond (NEHOB)
www.nehob.nl
Vormgeven van de ouderenzorg vanuit de gemeenschappelijke Hindoestaanse achtergrond.
Door te kijken naar de religie, de gebruiken, de taal en de Hindoestaanse keuken.
Unie van Katholieke Bonden van Ouderen (Unie KBO)
www.uniekbo.nl
Behartigen van de belangen van ouderen in Nederland op de terreinen: inkomen, huisvesting,
gezondheid en zorg, welzijn, identiteit en pastoraal, educatie, reizen en ontspanning.
Overige informatie:
Bij de Unie KBO zijn 12 provinciale KBO's aangesloten, die ruim 900 plaatselijke afdelingen
verenigen, met in totaal circa 327.000 leden. De Unie hanteert als uitgangspunt dat ouderen
volwaardig moeten kunnen deelnemen aan de Nederlandse samenleving. Het evangelie vormt
daarbij de grondslag en de inspiratiebron.
ANBO
www.anbo.nl
Vergroten van de zelfstandigheid en de keuzevrijheid van ouderen, onder meer op het gebied
van wonen, werken, vrije tijd, zorg en inkomen.
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ANBO is een onafhankelijke belangen- en emancipatieorganisatie voor senioren in Nederland,
ongeacht geloofsovertuiging, levensbeschouwelijke, maatschappelijke of politieke opvatting. De
seniorenbond is de spreekbuis voor bijna 400.000 senioren.
Vilans
www.vilans.nl
• Verbeteren van de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen en mensen met beperkingen
of chronische ziekte;
• Bevorderen dat zij binnen hun eigen mogelijkheden zo goed mogelijk kunnen deelnemen
aan de samenleving.
Nederlandse vereniging van lesgevers sport en bewegen 55+ (VML)
www.vmlnederland.nl
Bevorderen van de beroepskennis en vakbekwaamheid van MBvO-leid(st)ers;
belangenbehartiging.

Nederlandse Culturele Sportbond (NCS)
www.sport4all.nl
Bevorderen van voor iedereen toegankelijke sportbeoefening, waarbij de mens centraal staat en
de sport geen doel op zich is, maar een plezierige vorm van vrijetijdsbesteding.
De Bond telt circa 225.000 leden. Als koepelorganisatie wil de NCS mede invloed uitoefenen op
het landelijke sportbeleid. Als meersportenbond biedt de NCS een groot aantal activiteiten op
het gebied van de wedstrijd- en recreatiesport. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan
jeugd- en jongerenwerk.
Nederlandse Katholieke Sportfederatie (NKS)
www.nks.nl
Doelstelling
• Ondersteuning van lidverenigingen;
• Stimuleren van sportdeelneming;
• Zorgdragen voor de (bege)leiding van de jeugd;
• Behartigen van de belangen van sport in Nederland;
• Bevorderen van een gezond sportklimaat.
De NKS telt in totaal circa 438.000 leden via circa 2700 sportverenigingen. Ze ondersteunt
vooral op het gebied van waarden en normen, jeugd en verenigingsmanagement.

Nederlandse Sport Alliantie (NSA)
www.sportalliantie.nl
Samenwerkingsverband voor onderzoek, advies, projectcoördinatie en
(veranderings)management voor de breedtesport.
Nederlandse Christelijke Sport Unie (NCSU)
www.ncsu.nl
Doelstelling
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• Ondersteuning van organisaties in de sport;
• Uitdragen van een eigen visie op sport, spel en maatschappij;
• Belangenbehartiging van de christelijke sportbeweging.
De NCSU ontleent haar identiteit en karakter aan de joods-christelijke traditie, waarin respect
voor de medemens centraal staat en waarbij de relatie tot de ander mede de relatie tot God kan
zijn. De organisatie biedt sportorganisaties advies en ondersteuning op het gebied van Sport en
Gedrag, vrijwilligersbeleid, verenigingsmanagement en financiën.

PROVINCIAAL/ REGIONAAL

Groningen

Huis voor de Sport Groningen
www.huisvoordesportgroningen.nl
De taak van het Huis voor de Sport Groningen is het ontwikkelen van de sport in het algemeen,
waarbij ingespeeld wordt op veranderingen in de maatschappij.
Zorgbelang Groningen
www.zorgbelang-groningen.nl
Zorgbelang Groningen verstevigt de participatie van zorggebruikers in de zorg en daaraan
gerelateerd wonen en welzijn. Dit door het coördineren, ontwikkelen en stimuleren van
activiteiten en het behartigen van zorggebruikersbelangen, zowel op individueel als op collectief
niveau.
Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Groningen (CMO Groningen)
www.cmogroningen.nl
CMO Groningen bevordert de vernieuwing en de kwaliteitsverbetering in de sectoren welzijn,
zorg en onderwijs, met name door middel van onderzoek, ontwikkeling en ondersteuning.
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Gelderland

Gelderse Sport Federatie (GSF)
www.gelderland-sport.nl
De GSF behartigt de belangen van ongeveer 800.000 actieve sporters in de provincie. Zij biedt
deskundige hulp aan sportorganisaties, sportbonden, sportverenigingen, gemeenten, bedrijven
en andere instellingen. De GSF organiseert sportieve evenementen op het gebied van zowel de
topsport als de breedtesport. Ook geeft zij bestuurlijke en organisatorische adviezen. Verder
verstrekt de GSF informatie, organiseert zij cursussen en geeft zij uitvoering aan
sportstimulerings- en vernieuwingsprojecten. De GSF onderhoudt contacten met de provinciale
overheid, gemeenten, het bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen, verenigingen en
sportorganisaties zoals het NOC*NSF.
Zorgbelang Gelderland
www.zorgbelanggelderland.nl
• Versterken van de positie van de Gelderse patiënten en/ of consumentenbeweging;
• Bevorderen van de samenwerking tussen Gelderse patiënten- en consumentenorganisaties;
• Ondersteunen en dienstverlenen aan patiënten-/consumentenorganisaties.
De activiteiten richten zich op collectieve belangenbehartiging, klachtopvang, ondersteuning,
(consumenten)voorlichting, kwaliteitsbevordering en visieontwikkeling. Aangesloten zijn meer
dan 400 patiëntenverenigingen, gehandicaptenorganisaties, ouderenbonden en cliëntenraden.
Spectrum
www.spectrum-gelderland.nl
Ondersteunen van lokale zorg of welzijnsorganisaties bij hun functioneren door middel van
organisatieadvies, deskundigheidsbevordering en introductie van nieuwe werkmethodieken;
beleidsondersteuning (inventariserend onderzoek, beleidsadviezen, implementatietrajecten)
voor overheden en instellingen op terrein van zorg en welzijn; kenniscentrum sociaal beleid in
Gelderland.

Flevoland

Sportservice Flevoland (SSF)
www.sportflevo.nl
Sport Service Flevoland is een non-profit organisatie die zich inzet voor de sport in Flevoland.
Wij willen de inwoners van Flevoland enthousiast maken voor sport. Het gaat niet alleen om veel
mensen in beweging te krijgen; ook de kwaliteit van de sport is heel belangrijk. Wij werken op
verschillende niveaus en vanuit verschillende rollen aan een versterking van de sport in
Flevoland. Onze ambitie is een goed sportklimaat met sterke sportverenigingen in Flevoland,
waarin veel en verantwoord sporten de normaalste zaak is voor jong en oud, allochtoon en
autochtoon, valide en invalide.
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De belangrijkste taken van Sport Service Flevoland zijn:
- Stimulering en promotie van sport
- Deskundigheidsbevordering
- Beleidsadvisering
- Voorlichting

Utrecht

Sportservice Midden-Nederland
www.sportservicemiddennederland.nl
Sportservice Midden Nederland is een provinciale organisatie voor sport en bewegen. Ze biedt
informatie en advies aan gemeenten en ondersteunt de lokale uitvoerders van projecten.
CliëntenBelang Utrecht
www.clientenbelangutrecht.nl
Onafhankelijke belangenbehartiging voor cliënten met zorgvragen.
Alleato, adviesbureau voor sociale vraagstukken
www.alleato.nl
Alleato draagt eraan bij dat alle inwoners van de provincie Utrecht naar vermogen kunnen
participeren en integreren. Ook mensen die een maatschappelijke achterstand hebben, in een
sociaal isolement verkeren of kampen met een lichamelijke of psychische beperking.
Overige informatie
Alleato brengt overheden, instellingen en burgers bij elkaar en ondersteunt hen bij het benutten
van hun kwaliteiten.

Friesland

SPORT fryslân
www.sportfryslan.nl
SPORT fryslân is de sportondersteuningsorganisatie in de provincie Friesland. SPORT fryslân
werkt primair voor de breedtesport in de provincie. De kerntaken daarbij zijn onder andere
beleidsadvisering, ondersteuning van doelgroepen en deskundigheidsbevordering.
Zorgbelang Fryslân
www.zorgbelang-fryslan.nl
Behartigen van de belangen van patiënten en andere zorgvragers in de provincie Friesland.
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Partoer CMO Fryslân
www.partoer.nl
www.ikpfryslan.nl
Partoer CMO Fryslân verzamelt en levert kennis en informatie voor beleidsontwikkeling en
beleidsuitvoering op de gebieden welzijn en zorg. Daarbij vervult ze de rol van een
vraagbaakfunctie voor gemeenten en maatschappelijke organisaties. Ook biedt ze
deskundigheid bij het opzetten en aansturen van projecten die vernieuwend en
ontwikkelingsgericht zijn.
Partoer beheert en ontwikkelt informatie- en kennispunten (IKP's) op de terreinen: Sociale
veiligheid, Diversiteit, Frysk, Welzijn, Zorg, Vrijwillige Inzet en Ouderen.

Drenthe
SPORT Drenthe
www.sportdrenthe.nl
De provinciale sportraden zijn organisaties voor advisering en ondersteuning van onder andere
gemeenten, sportbonden en sportverenigingen op het gebied van verenigingsondersteuning;
deskundigheidsbevordering; jeugdsport en jeugdparticipatie; vrijwilligersbeleid;
verenigingsmanagement; sportkader en werkgeverschap; aangepast sporten voor 55-plussers
en MBvO; in- en doorstroombanen in de sport; beleidsontwikkeling en advisering en
breedtesportimpuls.

Zorgbelang Drenthe
http://www.zorgbelang-drenthe.nl/
Zorgbelang Drenthe is de krachtige stem van de zorgconsument en komt op voor de belangen
van alle Drentse burgers, met extra aandacht voor mensen die veel zorg gebruiken. Dit onder
andere door;
• Uitvoeren van een kwaliteitsonderzoek;
• Bevorderen van de zelfredzaamheid van consumenten
• Toetsen en verbeteren van informatievoorziening over onderwerpen in de zorg;
• Bevorderen van participatie in de maatschappij;
• Verbeteren van de kwaliteit van leven.
STAMM CMO
www.stamm.nl
Kenniscentrum en adviesbureau voor de sociale sector in en buiten Drenthe. STAMM CMO is
expert op het terrein van jeugdbeleid, maatschappelijke participatie, wonen, welzijn en zorg,
emancipatie en diversiteit.
Overige informatie:
STAMM werkt voor gemeenten en andere maatschappelijke instellingen. Zij kunnen bij STAMM
terecht voor: projectmanagement, onderzoek, advies, kennis en informatie.
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Overijssel
Sportservice Overijssel
http://www.sportserviceoverijssel.nl/
Sportservice Overijssel is hét provinciale servicepunt voor sport en bewegen. Samen met vele
partners werken wij continu aan de randvoorwaarden voor een zo optimaal mogelijk sportklimaat
in Overijssel. Ons doel is zoveel mogelijk inwoners de kans te geven om (blijvend) te sporten en
te bewegen. Het accent ligt daarbij vooral op de breedtesport.
Zorgbelang Overijssel
www.zorgbelang-overijssel.nl
Op provinciaal niveau behartigen van de belangen van zowel de individuele zorgvrager als van
de aangesloten organisaties op het gebied van zorg en zorg gerelateerd aan welzijn.

SVWO/Arcon
www.arcon.nl
SVWO / Arcon is adviseur voor maatschappelijke ontwikkeling. Programmalijnen: vrijwillige
inzet, senioren, jeugd, participatie en informele zorg.
Variya
www.variya.nl
Variya ondersteunt processen met betrekking tot maatschappelijke ontwikkeling en integratie en
het uitvoeren van projecten die deze processen ondersteunen.
Variya is een Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling in Overijssel. Het bezit expertise op
het gebied van maatschappelijke ontwikkeling in het algemeen, met als specifieke
aandachtsvelden: plattelandsontwikkeling; cultuurhuizen / multifunctionele accommodaties in
dorpen en wijken; jeugd / preventief jeugdbeleid; diversiteitproblematiek / integratie; Grote
Steden Beleid; arbeidsmarkt en zelfstandig ondernemerschap; woonwagenwerk.

SENtrum: Stichting SENioren Organisaties Overijssel
www.sentrum.nl
SENtrum faciliteert 50-plussers, opdat zij op basis van gelijkwaardigheid kunnen participeren in
en een bijdrage kunnen leveren aan de Overijsselse samenleving.
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Noord-Holland
Sportservice Noord-Holland
www.sportservicenoordholland.nl
Sportservice Noord-Holland is een Provinciale Sportraad. De belangrijkste taak van de
Provinciale Sportraden is om de sportaanbieders op lokaal niveau te ondersteunen. In de
meeste gevallen gaat het daarbij om sportverenigingen en gemeenten.
Cliëntenbelang Amsterdam
www.clientenbelangamsterdam.nl
Cliëntenbelang Amsterdam helpt om de kwaliteit van leven te verbeteren van onder meer
chronisch zieken, ouderen, mantelzorgers, dak- en thuislozen, en iedereen met een psychische
aandoening of een lichamelijk of verstandelijke beperking.
Op individueel en collectief niveau streeft Cliëntenbelang Amsterdam naar structurele
oplossingen, met als uitgangspunt dat mensen zelf de regie over hun leven voeren.
Zorgbelang Noord-Holland
www.zorgbelang-noordholland.nl
Zorgbelang Noord-Holland behartigt de belangen van zorgvragers in Noord-Holland.
PRIMO nh
www.primo-nh.nl
PRIMO nh adviseert op het gebied van sociaal beleid ten behoeve van gemeenten en
maatschappelijke organisaties.

Zuid-Holland
Sportservice Zuid-Holland
http://www.sportservicezuidholland.nl/
Sportservice Zuid-Holland helpt en begeleidt instellingen, organisaties en verenigingen die zich
bezighouden met sport en bewegen. Dat gebeurt via voorlichting, advies en ondersteuning aan
zowel professionals als vrijwilligers. Sportservice Zuid-Holland (vroeger Sportraad Zuid-Holland)
speelt een centrale rol bij het bevorderen van sportbeoefening door inwoners van Zuid-Holland.
Zorgbelang Zuid-Holland
www.zorgbelang-zuidholland.nl
Zorgbelang Zuid-Holland behartigt de belangen van de leden van de patiëntenverenigingen, de
gehandicaptenorganisaties, de ouderenbonden en de cliëntenraden in Zuid-Holland. En
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overigens van iedereen die gebruik maakt van de gezondheidszorg of de maatschappelijke
dienstverlening in de provincie.

PJ Partners
www.pjpartners.nl
Zij is het Zuid-Hollandse expertisecentrum op het gebied van leefbaarheid, participatie en
vrijwillige inzet.
Stichting Tympaan Instituut
www.tympaan.nl
Dit is het kennisinstituut voor samenlevingsvraagstukken in Zuid-Holland. Hun expertise ligt op
het gebied van welzijn en maatschappelijke dienstverlening, advies, hulp en begeleiding.
Stichting Samenwerkingsorgaan Belangenbehartiging Ouderen in Zuid-Holland (SBO ZH)
www.sbo.zuidholland.nl
Zij behartigen de belangen van ouderen.

Vereniging van Instellingen voor Ouderenwerk provincie Zuid-Holland (IVO ZH)
www.ivozh.nl
Brancheorganisatie voor instellingen voor ouderenwerk in de provincie Zuid-Holland.

Zeeland
SportZeeland
http://www.sportzeeland.nl/
Doelstelling
"SportZeeland stimuleert dat alle inwoners van de provincie Zeeland naar eigen mogelijkheden
en wensen deel kunnen nemen aan sport en bewegen."
Deze algemene doelstelling is op te splitsen in een aantal subdoelstellingen:
• Ondersteunen, stimuleren en coördineren van het uitvoerende werk in sport en bewegen,
gericht op het verbeteren van de kwaliteit van dat werk. Alsmede het behartigen van de
belangen van sport en bewegen en alles wat daarmee verband houdt in de ruimste zin van
het woord.
• Het bevorderen van sportparticipatie van doelgroepen in (on)georganiseerd verband.
• Het bevorderen van de kwaliteit van sport en bewegen.
• Het bevorderen van de randvoorwaarden van sportbeoefening.
• Het bevorderen van sportparticipatie van buitengewone activiteiten in (on)georganiseerd
verband.
• Uitvoering van de werkingsgebieden sportontwikkeling en sportstimulering,
deskundigheidsbevordering, beleidsondersteuning en informatie en voorlichting.
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Patiëntenbelang Zeeland
www.klaverbladzeeland.nl
Patiëntenbelang Zeeland behartigt de belangen voor patiënten en cliënten van de algemene
gezondheidszorg. Zij streeft naar het versterken van de positie van patiënten en consumenten in
de gezondheidszorg. Zij richt zich onder andere op de ziekenhuiszorg, de thuiszorg, de
huisartsen en de fysiotherapie.
Stichting Het Klaverblad Zeeland
www.klaverbladzeeland.nl
• Via een gezamenlijk beleid de invloed van gebruikers van zorg- en dienstverlening vergroten
en een bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit;
• Ze bieden voorlichting, informatievoorziening en klachtopvang, advisering en scholing van
de lidorganisaties.
Provinciaal Overlegorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties Zeeland (POSO)
www.klaverbladzeeland.nl
Ze behartigt de belangen van ouderen, in nauwe samenwerking met de 4 ouderenbonden in
Zeeland. Centraal staat hierbij de versterking van de maatschappelijke positie.

Noord-Brabant
Sportservice Noord-Brabant (SSNB)
http://www.brabantsport.nl/
De Stichting Sportservice Noord-Brabant (SSNB) wil dat Brabanders naar eigen keuze en op
hun eigen niveau kunnen genieten van sport en bewegen. Daarom ondersteunt ze gemeenten,
verenigingen, sportbonden en andere instellingen.
Zorgbelang Brabant
www.zorgbelang-brabant.nl
Individuele en collectieve belangenbehartiging van (groepen van) zorgvragers, door middel van
voorlichting, ondersteuning, klachtenopvang.
Zet Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling
www.zet-brabant.nl
Zet Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling versterkt de sociale infrastructuur van de
provincie Noord-Brabant. En daarbij het vergroten van de sociale samenhang en de
maatschappelijke participatie.
Brabantse Vereniging van Instellingen voor Welzijn Ouderen (BVWO)
www.bvwo.net
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Belangenbehartiging van de lidinstellingen op het gebied Welzijn Ouderen in Noord-Brabant.
De BVWO telt 48 lidinstellingen. Ze functioneert als overleg- en serviceorgaan en als spreekbuis
van deze instellingen.

Limburg
Huis voor de Sport Limburg
http://www.huisvoordesportlimburg.nl
Het Huis voor de Sport Limburg neemt binnen de provincie Limburg een belangrijke
intermediaire positie in op provinciaal, regionaal en lokaal niveau. Zij zijn de centrale schakel
binnen de Limburgse wereld van sport en bewegen.
Er is een zestal programmalijnen waar de activiteiten van het Huis voor de Sport Limburg zich
op concentreert. Deze programmalijnen vormen de basis van het takenpakket van de
organisatie.
• Buurt, onderwijs en sport;
• Sport, bewegen en gezondheid;
• Lokaal sportbeleid;
• Verenigingsondersteuning;
• Kenniscentrum ;
• Sportpromotie.
Huis voor de Zorg
www.huisvoordezorg.nl
Huis voor de Zorg heeft als doel zorgvragers in Limburg een krachtige stem te geven en hun
positie te versterken.
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