Sportimpuls Kinderen Sportief op
gewicht 2014
In de tweede ronde van Sportimpuls
Kinderen Sportief op Gewicht (KSG) zijn
26 projecten toegekend voor ruim 2
miljoen Euro. Deze zijn gelijkmatig
verdeeld over grote, middelgrote en
kleine gemeenten in heel Nederland. De
meeste projecten worden in het westen
van Nederland uitgevoerd.

Het doel van KSG is om kinderen van 0 tot 4 jaar met (risico op)
overgewicht en obesitas en jeugd van 12 tot 18 jaar met (ernstig)
overgewicht te stimuleren om te bewegen of sporten en dat te blijven doen.
Wat viel op?
Opvallend was dat de kwaliteit van de aanvragen is verbeterd ten opzichte
van de eerste ronde in 2013. Meer dan 60% van de gehonoreerde
projecten kreeg het oordeel ‘zeer relevant en goed’.
Een mooie constatering is dat in 96% van de projecten een
buurtsportcoach is betrokken. Verder viel op dat van de gehonoreerde
projecten 58% uit een JOGG-gemeente komt.
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Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht
Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht is onderdeel
van het programma Sport en Bewegen in de Buurt.
De Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht beoogt:
- een passend sport- en beweegaanbod voor kinderen
van 0 tot 4 jaar en jeugd van 12 tot 18 jaar met
overgewicht of obesitas dat in samenwerking tussen
een sport- en beweegaanbieder en partijen uit de
lokale gezondheidszorg wordt ontwikkeld en
toegepast.
- een hogere en duurzame fysieke sport- en
beweegdeelname als onderdeel van een gezonde(re)
leefstijl.
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0 tot 4 jaar
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52%

Vooruitgang vraagt om onderzoek en ontwikkeling.

12 tot 18 jaar

ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én
stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis –
om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren.

Ten opzichte van de ronde 2013 is een verschuiving waarneembaar van
zorg naar buurt. In 2013 was 37% van de gehonoreerde aanvragen uit de
zorg afkomstig; in 2014 is dat slechts 19%.
Aanbod en setting
Bij een derde van de projecten is het aanbod georganiseerd vanuit de zorg
gevolgd door onderwijs, jeugdgezondheidszorg en kinderopvang/
peuterspeelzalen. 18% is georganiseerd vanuit een sportvereniging.
Bij de doelgroep 0-4 jaar wordt het grootste gedeelte van de projecten
uitgevoerd in de buurt en kinderopvang. Bij 12-18 jaar zijn dat de scholen
en de lokale sportvereniging.
Gezondheidsbevordering
Bijna de helft van de projecten richt zich op gezondheidsbevordering,
gevolgd door motorische ontwikkelingen en empowerment. Dat waren in
2013 ook de meest aangevraagde thema’s.

ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie
van VWS en NWO.
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Gehonoreerd 2013

aansluit bij de vraag van de doelgroep, aanvullend is op
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de bestaande situatie in de buurt en dat wordt
samengewerkt met lokale organisaties.
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Menukaartinterventies
Voor de Sportimpuls KSG is gebruik gemaakt van de Menukaart Kinderen
sportief op gewicht. Uit tien interventies kon gekozen worden voor de
doelgroep 0 tot 4 jaar. Bij de doelgroep 12 tot 18 jaar waren dat zes
interventies.
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