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Inleiding
Eind 2015 kende het Internationaal Olympisch Comité (IOC) 93.000 euro toe aan NOC*NSF
voor de uitvoering van het projectplan ‘Sport en vluchtelingen’ in 2016. NOC*NSF, het
Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en Kenniscentrum Sport geven uitvoering aan
dit plan en vormen de landelijke projectgroep. Als een van de eerste activiteiten brachten zij
het sport- en beweegaanbod op de verschillende COA-locaties in Nederland in kaart.
Hiervoor stelde Kenniscentrum Sport een quickscan op. In januari 2016 voerden de COAlocaties deze quickscan uit. Deze inventarisatie had als doel het verkrijgen van een actueel
beeld van de sport- en beweegactiviteiten en faciliteiten op de verschillende COA-locaties.
Daarnaast het verkrijgen van inzicht in de behoeften van de verschillende COA-locaties. De
resultaten van de quickscan bepaalden mede de verdere invulling en uitvoering van het
projectplan.
Dit rapport beschrijft de resultaten en conclusies van de quickscan. De bijlage bestaat uit de
vragenlijst van de inventarisatie.
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Samenvatting resultaten inventarisatie
Validiteit en betrouwbaarheid
In totaal vulden 39 respondenten de inventarisatie in. 12 respondenten vulden de enquête
echter niet volledig in, drie respondenten vulden de enquête twee keer in en een respondent
vulde de enquête drie keer in. Mogelijk vulden respondenten de enquête in voor
verschillende COA-locaties waar zij werkzaam zijn. Deze samenvatting geeft de resultaten
van de 39 respondenten om een algemeen beeld te schetsen. Dit vermindert echter wel de
betrouwbaarheid en validiteit van de cijfers.

Respondenten
16 respondenten zijn sportmedewerker COA, 14 respondenten zijn medewerker activering,
twee respondenten zijn programmabegeleider en de overige respondenten zijn
locatiemanager, portefeuille sport tot en met november 2015, programmabegeleider
sport/activering, programmabegeleider sport/activering & vrijwilligers, woonbegeleider en
woonbegeleider & sportbegeleider.

Locatie
De respondenten zijn van 28 verschillende COA-locaties. Het gemiddeld aantal bewoners
per locatie is 524 bewoners. Onderstaande figuren geven de verschillende COA-locaties
weer. Wanneer meerdere respondenten van één locatie hebben gereageerd, staat er achter
de locatie aangegeven hoeveel respondenten van die locatie hebben gereageerd.
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Sport- en beweegbeleid
1.
Behoeftepeiling onder bewoners
23 respondenten gaven aan dat er op hun locatie een inventarisatie is gemaakt van de
behoefte aan sport en/of beweegactiviteiten voor de verschillende groepen binnen de
locatie. Geen van deze 23 respondenten heeft de documentatie van deze inventarisatie
toegestuurd aan de onderzoekers.
22 respondenten vulden wel toelichtingen in, waaruit blijkt dat vrijwel iedere locatie een
beeld heeft van de wensen en behoeften van de bewoners voor sport- en
beweegactiviteiten. Deze informatie verkrijgen zij in de meeste gevallen via enquêtes of door
het bevragen van de bewoners. De activiteiten voetbal, fitness, volleybal en basketbal
komen het meest naar voren als activiteiten waar behoefte aan is. De behoefte aan zwemles
wordt ook herhaaldelijk genoemd. Meerdere COA-locaties geven aan daadwerkelijk
activiteiten aan te bieden waar behoefte aan is. Er is ook één locatie die een sportspreekuur
aanbiedt waar de bewoners zich kunnen inschrijven voor de sport- en beweegactiviteiten.
2.
Werkplan, beleidsplan
Acht respondenten gaven aan dat er een beleidsplan of werkplan voor sport en bewegen
aanwezig is op de locatie. Zij gaven hier tevens een toelichting op. Van deze acht
respondenten hebben drie respondenten dit beleidsplan of werkplan toegestuurd aan de
onderzoekers. Uit de toelichtingen en de toegestuurde documenten blijkt dat de meeste
COA-locaties een soort werkplan of activiteitenplan hebben (en niet een beleidsplan). In
deze werkplannen besteden zij aandacht aan het inspelen op de wensen en behoeften van
de bewoners en het afstemmen van activiteiten op de vraag. Tevens staan er aanbevelingen
in voor de wijze van organiseren van de activiteiten. De ingezonden toelichtingen en
werkplannen lijken gebaseerd op de voorgestelde werkwijze uit het document “Tips en
aandachtspunten voor sportbegeleiding” (COA, januari 2015 ). Punten uit die voorgestelde
werkwijze, die niet zijn opgenomen in de toegestuurde werkplannen, zijn onder andere het
maken van een sociale kaart van de omgeving, resultaten inzichtelijk maken en borging van
activiteiten.

Sport- en beweegvoorzieningen
Op de meeste COA-locaties bevinden zich pleinen en speeltuinen. Fitnessruimtes en
(sport)zalen zijn beperkt aanwezig. De COA-locaties met fitnessruimtes, (sport)zalen en
(kunst)grasvelden hebben maximaal drie van deze voorzieningen. In de nabije omgeving
van de COA-locaties zijn (sport)zalen juist wel vaak aanwezig. Met daarop volgend
fitnessruimtes en speeltuinen. Pleinen en (kunst)grasvelden zijn in de nabije omgeving het
minste aanwezig.
In zijn algemeenheid zijn pleinen het meeste aanwezig op en nabij de COA-locaties en zijn
(kunst)grasvelden het minste aanwezig op en nabij de COA-locaties.
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Sport- en beweegactiviteiten
In totaal vulden de respondenten 198 verschillende sport- en beweegactiviteiten in, die zij
aanbieden op hun locatie. Per locatie zijn dit er gemiddeld zeven. In onderstaande tabel is
weergegeven hoeveel COA-locaties een bepaald aantal activiteiten aanbiedt.

Ongeveer driekwart van de COA-locaties biedt zes tot tien sport- en beweegactiviteiten aan.
Ongeveer een kwart van de COA-locaties biedt vijf activiteiten of minder aan.
De verschillende activiteiten die worden aangeboden en de mate waarin verschillende
activiteiten worden aangeboden is weergegeven in onderstaande tabel.
Activiteit

Aantal
keren

Voetbal

26

Vormen van de activiteit
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Fitness

24

●

Kinderen: voetbal
Voetbal (16x)
Voetbal (extern)
Voetbal (intern)
Voetbal stichting present
Voetbal (woensdag/donderdag/zaterdag)
Voetbaltraining (+ beheerder RKVCL +
Stagiaire CIOS)
Voetbaltoernooien
Voetbaltraining (3x)

De mogelijkheid om te fitnessen bij twee
fitnesscentrums.
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●
●

Fitness (13x)
Fitness (extern) (4x)
Fitness (intern) (2x)
Fitness buiten het centrum
Fitness (zelfstandige inschrijving door
bewoners)
Fitness mannen en vrouwen
vrouwenfitness

●
●
●
●
●

Volleybal

16

●
●
●
●
●
●

Volleybal (11x)
Volleybal (buiten bij mooi weer)
Volleybal/Basketbal
Volleybaltraining
Volleybalvereniging (in overleg)
Beachvolleybal (bij beter weer)

Watersport/zwemmen

12

●
●
●
●
●
●

Zwem(lessen)
Zwemles voor kinderen(woensdag)
Zwemmen (6x)
Zwemmen voor vrouwen (2x)
recreatief zwemmen volwassenen(vrijdag)
Water gewenningslessen

Gym/yoga

12

●
●
●
●
●
●

Gym oefeningen
Gymnastiek
Joga
Peuter yoga
Yoga (7x)
Turnen

Racketsport

11

●
●
●
●
●

Badminton (2x)
Kinderen: Tennis Badminton
ping pong, tafeltennis
Tafeltennis (4x)
Tennis (3x)

Dans/zumba

10

●
●
●
●
●
●

Dans (3x)
Dans (Bingo-Dans & Zumba)
Kinderen: Dans
Zumba (3x)
Zumba voor vrouwen
Zumba/Dans

(Kick)boksen

9

●
●
●
●
●

Boksen (3x)
Boksen en kickboksen
Kickboksen
Kickbox (extern en op locatie)
Kickbox/weerbaarheidslessen (2x)

7

●

Muay Thai

Basketbal

8

●
●

Basketbal (7x)
Basketbal/Volleybal

Overige zaalsport

7

●

●
●
●
●

Diverse balspellen; maandag sporthal
(stagiair)
Futsal (+ Mannen vanaf 18 jaar 20%
Doelgroep)
Indoor Sports (variatie in Sporthal)
Indoorvoetbal (2x)
Zaalvoetbal
Unihockey

●

Hardlopen

6

●
●
●

Hardloopclub (woensdag en zaterdag)
Hardlopen (4x)
Runningtherapie

Zelfverdediging/vechtsport

5

●
●
●

Karate (3x)
Tai chi
Weerbaarheidstraining (Vrouwen lage
opkomst, kinderen Hoge opkomst, mannen)

Schaken

4

●

Schaken (4x)

Hockey

2

●

Hockey (2x)

Wandelen

2

●
●

Wandelen voor vrouwen
Wandelgroep

Overig

33

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Activiteiten van de Vrolijkheid
Beweeggroep
Biljarts
Fietsles dames
Groepslessen
Jeugdactiviteiten
Kinderen: Kleine spelen
Kinderen: Trefbal
Kinderruimte
Lokale activiteiten, georganiseerd door
medewerkers
Mountainbiken
Multisport
Muziek
Muzieklessen
Nog geen
Speelmiddag (2x)
Spelletjesmiddagen
Sport en spel (vakanties)

●
●
●
●
●
●
●
●
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Sport en spel dagen (springkussens e.d.)
Sportclubs 18-, diversen
Sport na School
Sport via basisschool
Sporten voor kinderen
Stoeikruimels (www.stoeikruimels.nl) (2x)
Vakantieactiviteiten
Verschillende sportelementen in sporthal
(jongens)
Verschillende sportelementen in sporthal
(meisjes)
Vrouwensport
Wielervereniging (in overleg)
Zoef!, kinderactiviteiten (J/M) (2x)

Per ingevulde sport- en beweegactiviteit is aan de respondenten gevraagd om de doelgroep
van de activiteit, het deelnamepercentage van de activiteit, de frequentie van de activiteit en
de locatie van de activiteit in te vullen. De uitkomsten van deze gegevens staat verder
uitgelicht in grafieken. Te beginnen met de doelgroepen van de activiteiten, weergegeven in
onderstaand figuur.

Deze figuur toont dat de meeste sport- en beweegactiviteiten gericht zijn op alle bewoners
van de COA-locaties. Daarna is de doelgroep mannen het meest populair en daarna de
doelgroep vrouwen. Opvallend is dat er geen sport- en beweegactiviteiten specifiek gericht
zijn op meiden van 13 tot 18 jaar.
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Het aantal activiteiten per doelgroep kan in verhouding staan tot de landelijke verhouding
van het aantal bewoners per doelgroep. In onderstaande figuur is de procentuele verhouding
van het aantal bewoners per doelgroep weergegeven met daarnaast het percentage aan
activiteiten die voor die specifieke doelgroep worden georganiseerd.

Deze figuur toont dat er naar verhouding (te) weinig activiteiten voor mannen worden
aangeboden, aangezien 54,62 % van de bewoners op een locatie man is en 20,20 % van de
activiteiten specifiek gericht is op deze doelgroep. Voor de jongens van 13-18 jaar is het
aanbod van activiteiten voor deze doelgroep het best passend bij het percentage van deze
doelgroep. Aan de hand van deze figuur kan het lage percentage van de doelgroep meisjes
13-18 jaar een verklaring geven voor het ontbreken van activiteiten voor deze specifieke
doelgroep. Mogelijk sluiten meisjes uit deze doelgroep aan bij activiteiten gericht op
vrouwen.
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Onderstaande figuur toont het deelnamepercentage van de activiteiten, ofwel het
percentage van de doelgroep dat daadwerkelijk deelneemt aan de activiteiten.

Aan de meeste sport- en beweegactiviteiten neemt 0 tot 10% van de bewoners deel. Aan
ongeveer een kwart van de activiteiten neemt 40% of meer van de bewoners deel aan de
activiteiten. De gemiddelde deelname van de bewoners aan de activiteiten is 21,07%.
In onderstaande tabel zijn de onderdelen; doelgroep en gemiddelde deelname
gecombineerd. Hieruit is af te lezen welke doelgroep gemiddeld het meeste deelneemt aan
activiteiten.
Doelgroep

Gemiddelde deelname

Alle bewoners

18,0 %

Mannen

13,6 %

Vrouwen

15,0 %

Anders

36,8 %

Jongens 13 - 18 jaar

44,0 %

Jongens 0 - 12 jaar

47,5 %

Meisjes 0 - 12 jaar

25,0 %
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Jongens nemen het meeste deel aan de activiteiten. Bij de jongens van 0 tot 12 jaar neemt
gemiddeld 47,5% deel aan de activiteiten en in de leeftijd van 13 tot 18 jaar is dat 44,0%. Na
de jongens volgt de doelgroep anders met 36,8%. Het is niet duidelijk wie wordt verstaan
onder de doelgroep anders. Na de doelgroep anders, volgen de meisjes van 0 tot 12 jaar
met een gemiddelde deelname van 25,0%. Aan de activiteiten die voor alle bewoners
worden georganiseerd neemt gemiddeld 18,0% van de bewoners deel en bij activiteiten voor
vrouwen neemt gemiddeld 15,0% van de doelgroep deel. De doelgroep mannen scoort het
laagst met een gemiddelde deelname van 13,6%. Voor de doelgroep meisjes 13 tot 18 jaar
worden geen activiteiten georganiseerd, dus kan er ook geen uitspraak worden gedaan over
de gemiddelde deelname.
De frequenties van de activiteiten zijn weergegeven in onderstaande figuur.

De frequenties van de activiteiten zijn weergegeven in onderstaande figuur.
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In de meeste gevallen worden de sport- en beweegactiviteiten wekelijks georganiseerd. Het
grootste gedeelte van de activiteiten vinden ook minimaal één keer per week tot dagelijks
plaats.
Van de 198 activiteiten worden er 124 op de locatie georganiseerd, 58 in de nabije
omgeving en zes activiteiten worden ergens anders georganiseerd. Van tien activiteiten is
de locatie onbekend.

Organisatie van de sport- en beweegactiviteiten
Aan de respondenten is gevraagd wie er verantwoordelijk is voor de organisatie van de
sport- en beweegactiviteiten op de locatie en wie er betrokken zijn bij de organisatie van de
sport- en beweegactiviteiten. Onderstaande figuur toont wie de sport- en beweegactiviteiten
op de COA-locaties organiseert.

In de meeste gevallen organiseert een persoon vanuit de locatie, zoals een
(sport)medewerker, een begeleider of een bewoner de activiteiten. In ongeveer een derde
van de gevallen organiseert de sportmedewerker van de locatie de sport- en
beweegactiviteiten. Voor de minderheid van de activiteiten geldt dat een burger, een
vrijwilliger (van de locatie of van een sportvereniging), een sportbuurtcoach van de
gemeente, studenten van een onderwijsinstelling of een andere sportaanbieders de activiteit
organiseert.
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De betrokkenen bij de organisatie van de sport- en beweegactiviteiten staan in
onderstaande figuur weergegeven. Bij deze vraag waren meerdere antwoordopties mogelijk.

De organisatie van de sport- en beweegactiviteiten ligt vaak bij een persoon vanuit de
locatie, zoals een (sport)medewerker, een activiteitenbegeleider of een bewoner van de
locatie. Personen van buiten de locatie, zoals een burger, een vrijwilliger (van de locatie of
van een sportvereniging), een sportbuurtcoach van de gemeente, studenten van een
onderwijsinstelling of andere sportaanbieders, zijn vaak wel betrokken bij de organisatie van
de activiteiten. Gemiddeld zijn er 4 tot 5 verschillende personen aangekruist, die betrokken
zijn bij de organisatie van de activiteiten. Opvallend is dat buurtsportcoaches beperkt
betrokken zijn bij de organisatie van sport- en beweegactiviteiten op de COA-locaties, terwijl
dat gezien hun functie wel kan worden verwacht.
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Financiering van de sport- en beweegactiviteiten
Welke organisaties bijdragen aan de organisatie van de sport- en beweegactiviteiten en de
manier waarop zij dit doen, staat in onderstaande figuur.

De bijdrage die respectievelijk het meest wordt geleverd aan de organisatie van
sportactiviteiten, is in de vorm financiën, in natura en vrijwilligers. Financiële bijdrage is de
meest voorkomende manier van bijdragen, namelijk in 42 gevallen. In 39 van de gevallen is
er sprake van een bijdrage in natura. Vrijwilligers dragen in 33 gevallen bij en professionals
in 28 gevallen.
Uit deze figuur komt naar voren dat het COA in de meeste gevallen de meeste bijdrage
levert aan de organisatie van activiteiten. Zij dragen voornamelijk financieel bij, maar de
bijdragen in natura, in professionals en in vrijwilligers zijn ook aanzienlijk. Na het COA zijn
het de verenigingen, die het meest bijdragen aan de activiteiten (voornamelijk in natura en
met vrijwilligers), en daaropvolgend de sportaanbieders (grotendeels in natura). Tot slot
dragen de gemeentes bij aan de activiteiten op 10 van de 28 COA-locaties, met name
financieel. In slechts één geval is er een sponsor die bijdraagt, dit doet de sponsor in natura.
In geen van de gevallen draagt het bedrijfsleven bij aan de organisatie van de sport- en
beweegactiviteiten.
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Behoefte aan ondersteuning van de locaties
Aan de respondenten is gevraagd of er behoefte is aan ondersteuning op een aantal
onderdelen. Zij konden aangeven of een onderdeel al goed geregeld is en er dus geen
behoefte aan actie is, of zij het onderdeel willen opstarten of verbeteren of dat zij (mogelijk)
interesse hebben in ondersteuning op dat vlak. De resultaten zijn in onderstaande tabel
weergegeven.

Uit de tabel is op te maken dat op alle aspecten minder dan de helft van de COA-locaties
tevreden zijn. Oftewel, op alle punten is veel behoefte aan verbetering en/of ondersteuning.
Gemiddeld zijn er per locatie vier-vijf ondersteuningsvragen.
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Waar de COA-locaties het meest tevreden over zijn (of minst ontevreden, aangezien het
gaat om respectievelijk 46,43%, 40,00% en 39,29%), zijn de beschikbare
sportaccommodatie(s), de organisatie van activiteiten en de behoeftepeiling onder bewoners
naar deelname aan sport- en beweegactiviteiten.
Wat de COA-locaties vooral willen opstarten of verbeteren is de monitoring en evaluatie van
de activiteiten (65,38%), de samenwerking met (bepaalde) sportaanbieders en/of sportclubs
in de omgeving (60,71%) en de stimulering van deelname van de bewoners aan de sport- en
beweegactiviteiten (53,57%). De meeste interesse voor ondersteuning gaat uit naar extra
budget (61,54%), een opleiding tot (assistent) activiteitenbegeleider voor medewerkers,
vrijwilligers en/of bewoners (58,33%) en trainers die sportactiviteiten (komen) geven
(53,57%).

Best practices en benaderen
17 respondenten hebben aangegeven dat hun locatie een succesvolle aanpak (of
onderdelen van) heeft die als goed voorbeeld kan dienen voor andere COA- locaties of die
mooi zijn om aandacht te geven op bijvoorbeeld de website of in de media.
22 respondenten geven aan benaderd te mogen worden voor verhelderende vragen en 15
respondenten voor een (diepte)interview. Twee respondenten willen niet benaderd worden.
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Beschouwing
Aan de hand van de van de uitkomsten van de inventarisatie kunnen er uitspraken worden
gedaan over opvallende uitkomsten.
Een opvallende uitkomst van de inventarisatie is dat het aanbod van de sport- en
beweegactiviteiten op de COA-locaties overeenkomt met de behoeften. De behoeften van
de bewoners betreffen voornamelijk behoefte aan voetbal, fitness, volleybal en basketbal.
Ook is er behoefte aan zwemles. De meeste geboden activiteiten zijn achtereenvolgend
voetbal, fitness, volleybal en watersport/zwemmen. Basketbal wordt wellicht te weinig
aangeboden. Uit de ingezonden documenten en toelichtingen in de enquêtes blijkt dat er
ook aandacht is voor het inspelen op de behoeften van de bewoners en dat de behoeften
door middel van enquêtes en bevragen van de bewoners worden geïnventariseerd.
Een opvallende uitkomst is dat er geen specifieke activiteiten worden geboden aan meisjes
van 13-18 jaar. Een reden kan zijn dat deze doelgroep een klein deel, gemiddeld 2,84 %,
van de bewoners uitmaakt. Mogelijk sluiten deze meisjes aan bij andere activiteiten,
bijvoorbeeld de activiteiten die specifiek op vrouwen gericht zijn. Om een antwoord te vinden
hierop moet verder navraag gedaan worden bij de COA-locaties.
Wanneer de activiteiten die gericht zijn op een bepaalde doelgroep worden vergeleken met
het percentage van die bepaalde doelgroep, valt op dat er relatief gezien weinig activiteiten
worden aangeboden voor de grootste doelgroep, namelijk mannen. Terwijl dit ook juist de
doelgroep is die het minst deelneemt aan de activiteiten. Voor de jongens van 0-12 jaar en
13-18 jaar ligt het aanbod van de activiteiten het dichtst bij het percentage van de doelgroep
en onder deze doelgroepen is de deelname aan de activiteiten het hoogst.
De organisatie van activiteiten ligt meestal bij een professional of bewoner van een locatie.
Personen van buiten de locatie, zoals een burger, een vrijwilliger (van de locatie of van een
sportvereniging), een buurtsportcoach van de gemeente, studenten van een
onderwijsinstelling of andere sportaanbieders, zijn vaak wel betrokken bij de organisatie,
maar niet de trekker. Buurtsportcoaches zijn in weinig gevallen betrokken bij de organisatie
van de activiteiten, terwijl zij gezien hun functie wel van meerwaarde kunnen zijn,
bijvoorbeeld vanwege hun netwerk met sportverenigingen en andere lokale organisaties.
Dit aspect komt ook naar voren in het document “Tips en aandachtspunten voor
sportbegeleiding” van COA ( januari 2015). Daarin wordt aanbevolen een “sociale kaart te
ontwikkelen van relevante sportverenigingen/buurthuizen en aanspreekpunten”. De
buurtsportcoach heeft kennis van de sociale (sport- en beweeg)kaart en kan een goede
verbinding tussen de opvanglocatie en de sport- en beweegaanbieders realiseren.
De meerderheid van de COA-locaties geeft aan ondersteuning te wensen van trainers die
sportactiviteiten verzorgen. Ook daarin kan de buurtsportcoach voorzien. Daarom lijkt het
meer betrekken van buurtsportcoaches wenselijk. Het opleiden van medewerkers,
vrijwilligers en/of bewoners tot activiteitenbegeleiders van sport en spel kan dit laatste
pijnpunt ook helpen verlichten.
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Er zijn verschillende partijen die ondersteuning bieden aan de COA-locaties voor de
organisatie van sport- en beweegactiviteiten. Zij bieden ondersteuning door middel van
financiële middelen, vrijwilligers, professionals of middelen in natura. In de meeste gevallen
draagt het COA op alle vier de manieren bij, met daaropvolgend verenigingen die
voornamelijk in natura en met vrijwilligers bijdragen en sportaanbieders die in natura
bijdragen. De gemeenten dragen daarna in de meeste gevallen bij. Dit doen zij voornamelijk
met financiële middelen. Ondersteuning door middel van sponsors komt één keer voor en
het bedrijfsleven draagt in geen van de gevallen bij. Wellicht bieden sponsoren,
sponsoracties en het bedrijfsleven wel mogelijkheden voor financiering van (aspecten van)
sport en bewegen voor vluchtelingen en asielzoekers.
Tot slot valt op dat de COA-locaties tevreden zijn over de sportaccommodatie(s) die zij
beschikbaar hebben, de organisatie van de activiteiten en de mate waarin zij op de hoogte
komen en zijn van de behoefte onder de bewoners naar deelname aan sport- en
beweegactiviteiten. Hun wens is om de monitoring en evaluatie van deze activiteiten te
verbeteren, meer samenwerking met andere sportaanbieders of sportclubs in de omgeving
aan te gaan en meer deelname van de bewoners aan de activiteiten te stimuleren. De COAlocaties ontvangen graag ter ondersteuning extra budget, bieden hun medewerkers,
vrijwilligers en/of bewoners een opleiding tot (assistent) activiteitenbegeleider en hebben
meer trainers beschikbaar die de activiteiten (komen) begeleiden.
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Bijlage 1: vragenlijst inventarisatie
Vragenlijst: inventarisatie sport en beweegactiviteiten van bewonerslocaties van COA.
(AZC, POL, noodopvang? )
1) Naam respondent
2)
•
•
•
•

Functie
Medewerker Activering
Sportmedewerker COA
Buurtsportcoach/combinatiefunctionaris
Anders…

3) Naam locatie
4)
•
•
•
•
•
•

Type locatie (meerdere aankruisen mogelijk)
Noodopvang
COL
POL
AZC
GLO
AMV

5) Hoeveel bewoners heeft jouw locatie?
6) Is er een behoefte onderzoek gedaan naar sport en/of beweegactiviteiten voor de
verschillende groepen binnen de locatie?
Ja/nee Zo ja: wilt u kort de belangrijkste uitkomsten toelichten in onderstaand tekstvak en/of
verslag mailen naar anita.vlasveld@kcsport.nl.
7) Is er een sport(beleids)plan op jouw locatie?
Zo ja: wilt u de belangrijkste punten toelichten in onderstaand tekstvak en/of plan mailen
naar anita.vlasveld@kcsport.nl.
8) Welke sport- en beweegvoorzieningen zijn aanwezig voor de bewoners?
Type

Op locatie

In nabije omgeving

(sport)zaal
Fitnessruimte
(kunst)grasveld
Plein
Speeltuin
Anders, namelijk {tekstvak}
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9) Welke sport- en beweeg activiteiten worden georganiseerd voor bewoners?
Activiteit

Doelgroep

Op de
locatie

In nabije
omgeving

Frequentie Percentage
deelnemers
tov
doelgroep

Door wie
georganiseerd
/ begeleid

10 ) Wie zijn betrokken bij het organiseren van de sport en/of beweegactiviteiten.
• Sportmedewerker van de locatie
• Activiteitenbegeleider van de locatie
• Een of meer bewoners van de locatie
• Sportbuurtcoach van de gemeente
• Vrijwilliger(s) van een sportvereniging in de buurt
• Andere sportaanbieder in de buurt namelijk….
• Burgers/individuele vrijwilliger
• Cios/Alo
• Anders…
11) Wie financiert en/of draagt bij aan de organisatie van de sport- en beweegactiviteiten:
Financieel

In natura

Menskracht

COA
Gemeente
Vereniging
Sportaanbieder
Sponsor
Bedrijfsleven
Ander, namelijk {Tekstvak}
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12) * Vanuit de landelijke partners (COA / NOC*NSF / NISB en Right to Play) willen we
COA-locaties gaan ondersteunen. De wijze waarop hangt af van de resultaten van deze
enquête en onze beschikbare middelen.
Kun je aangeven op welke vlakken je informatie /advies/ ondersteuning zou wensen?
Dit heb ik al
goed
geregeld, dus
geen
behoefte aan
actie

Dit wil ik
nog
opstarten of
verbeteren

Ik heb
(mogelijk)
interesse in
ondersteuning
op dit vlak

Opmerkingen

Behoeftepeiling onder
bewoners naar deelname aan
sport- en beweegactiviteiten
Behoeftepeiling onder
bewoners naar
vrijwilligersactiviteiten
Beschikbare
sportaccommodatie(s)
Sportmaterialen
Sportkleding / schoenen
Trainers die sportactiviteiten
(komen) geven
Samenwerking met (bepaalde)
sportaanbieders/sportclubs in
de omgeving
Meer deskundig kader
(professionaliteit) bij de
sportclub om onze bewoners
goed te kunnen ontvangen
Ander sportaanbod op de
sportclubs
Opleiding tot
activiteitenbegeleider
(sport/spel) voor
medewerkers/vrijwilligers van
COA-locatie
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(Ondersteuning bij) leggen van
verbindingen lokaal met sport
en met andere relevante
partijen (ondersteuning door
deskundige)
(Ondersteuning bij) opstellen
beleid/actieplan voor sport en
bewegen
(Ondersteuning bij) organisatie
van activiteiten
Uitwisselen van goede
voorbeelden (van andere COAlocaties)
Een bijeenkomst om met
anderen te sparren
Budget om …..
Overig, namelijk {tekstvak}
15) Heb jij succesvolle (onderdelen van een) aanpak, die als goed voorbeeld kunnen dienen
voor andere COA-locaties? Of die mooi zijn om aandacht aan te geven, bijvoorbeeld op de
website of in de media)?
Zo ja, licht toe
16) Mogen we u benaderen voor
• verhelderende vragen
• Een interview
Hartelijk dank voor jouw medewerking.
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